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VILHELM
MOBERG

I /lLHllM MOBERG e' lødt ' Alsuhbodå ' smrålård 1803. Hån l''r vår Hu'

V.-a, *.*.- ned For.rdRne ox .c1,. \ø,[end. bocdc ,å. ' Hu<mård'hLr,'

en*æ Stue. A)leredt som Barn var lan opfyldt aI en tbændis Læsrans, og da ha'

var 18 Aar koh han paa Grinsldy' lolkehøjskole og dddEr 4 Aar paa Eftenkoh'

I 1920 fik [an Ansættelse som Medarbeidcr og lidr scrcrc som Redakiionsekretær ved

,,Arkiva Nyhacf. To Aa! snde bl.v han Redakiør aI ,,vaixjtbl.def', men det varcde

do8 ikke lænBe, for hatr sil. over il at leve som uifhæn8i8 Forfatd-

1927 kom han! Debuibos "Raskenf, 
og d*ef!e. fulste en lans Række Romald'

Han hrr os!år vund« Nr\n .om DHmnil'e, .våld" 08 -HLnru.r' * 'o rf hrr'
bed*e Skuapil. Oite åf hans Bøser d udkomm{ i Daonark- Ddat et Rid i Ndt'

fra 1942 hans mst kendt. Den { ha i Lsdx solst i 21.000 EkRmplaci
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Forfatterens Forord

Filnoelsiohes aJ nnt Bos ,Rid i Nøt" hdr nir ed.^irhning it.lthrænhet

ig til et Sr"aptit - Mdfl,sbi?tet er io "d. bejdet al G*tal ltloLandø

- »ø» ud.et Arbejdet herned lih jeg deø oglaudte, dt Bosetu Beyi,^enhe.lct

uden nacter,ætdic onarbejdelse øilde hønnc tilpases elter Filnen' 
'?{telle

K/do. Det od|thelis'te i dcnne Ronan ned dens gaømeldass S?fas "^iie ig dt

"rære DidLosen. Det Sptos, ian Bøndelne i Varend tdlte i det 17. Aarhudrede,

bar intet ru lcoende Menneske rckonnrtete, eltenoø ingen i aole Dase hdt

ihhctt Kendthab til det; kun; Ptavinsdialehtetne leøer deue TaLetprog endnu

rcn et fiernt Ekl?o fud hin Tid i enkelte Orrl, øn er beoaret i Folhensnde.

Men reh on jeg høde hønnet 
' 
k/ iv e S?/oget kottekt, ogSkaetpiLLerne haøde

kunnet tale det, saa oilde uak Daget PlbliLrn ihke hdae hunnet Jorttdd
det. At lar'øse at udøbejde en Dialog ned Kraø paa løld hi'totisk Ægtbed

ur alxaa meningsløtt. Men er dranatith Hdndlins, 
'on 

udspiLLu lor 300 Aar

iden, bø dog eltet nin Mening ikhe lednsd I * nodtae Hoerdagspros.

leg hat derlor sjoft et Ehtperinent: DiaLosen er skre'-et paa Rigtsoentk ned

Iblandkg af ældre Oful os Udtryle, deLs lra våren& Alnuediakkt, deL ln
Shriltrproset i det t7. Adrhe"d/ede. Hefted hft ks riLLet siae F;lne ! Sqros

* gammelagt Pras »ed Bibeholdelrc dl det Foraddelighcd lor ct noder"c

En a en cot Van*eLighed ø den Bestd"'"ihg, en FiLhrertion bødøen-

disøi' hræaer; en Filnforetill;ns naa jo ihke sttække ig oter mere end to

Tiner. "Rid i Nat" er en Ronan pdd 350 Sid.et, og d* ril od fot e" Gennen-

nitieser tage ca. 8 Tinet dr konne igeMem den. At prere Indboldet sanaet

il er Koncentrut, $n han bibringes PøbLiktn paa.n Fjerdedel dl den e I'id,
cr natørligxi en ølølelis o?sdae. Men høi' ndk set bot lra de UdeLadelset,

der er *et al oaenlor arlørte Grunde, et d.et lo/elisseide Filn en tro og t'øI,]-

ændis Al'pejlins af Ronanen.
V ilheln )tobetg.



AA floRDlSK tlLlils l(0I{PAGlll

Præsenter..

PERSONERNE
oldermard Jor Stå»ge .........
Rasnar Svedje
La( Borre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Botilla ..--...................
Annika ..-....................
Mor Sisrr ....... ............
Ysge, llLd.r llli\mrlaryven .....
Hans i Lenhovda, Biiddel . ... ..
KIas Bock ..,,,,,..,,,,.......
Karin, hans Husru , , . . . . - . . . . .

Petr$ Ma8ni ..., , ,..., , - .... . .

Kåpdlanen .....-.............
Æ.kebiskoppen
Bo Eritsion ...................
Dintl, Kromand
Matis ElIins . . . . . . . . . . . - . . . . . .

En Bud(ikksy*s
Lensmånden ..................

Efrer l'ilhelm trIobcrg'i Romin

kcnes:t aI

Gustof lllolouder
Produkuonsl€dcri H ald MaLdndd. - Syoop\i v)1h.1ø obns-

ManusLript: clral Molnnd.l. - Foroihf. Åke DahlqsLt.
Mns;k: St;s Hdni'on- - Ditigc : G""nat Johd "on.Atk;rekt Atne Åh{tutk-

Kuhuihistortk Raadgiver: Interdanten ved,,Nordnka nusec",
Ålbei Nil$on. - Danske Tekste( catin ,4ndrna.

g, \i.i!! I

Produktion: SVENSK FILMINDUSTRI

Enerci AiS NORDISK FILMS KOMPAGNI@



Til o.nttfe. Hihld Dotsttti;n ton Mo/ sissa oE Eik H.lL ton Bødlet- Øoqt t
ttidten: Bødene 
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'anneh. 
Neden ,,du: Et aÆøt n.llen Bødk
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lhndllngen
I B,indebor B) Ie\.- Bøndehe .om ..irie Fa,tebonder". men den rre. ude,

I ran.d,!e frei,e tir Uhberorp. Be,rt-old vo,.Kreren. torlarger. ar oe.^,1 sore
Ho\eria,b.jde pir \,r. crard. ved er Blsrvne .,r,ser B;nderne im,dteitid.
rt de vrl_,rra såmmen o8 någre ar etrerkohme Klewcnr Bud. men d, l.oBeJe.,
konmer for ar henre d.nl. Ied,åee, af.r hr be\lbnede s\ende. t,tder J; op-
..rt.ige ril l-øie med Oldermånde1 Jon sti:nge i spid\en. Kui, J", ,us.. ,,,,i.
Uonde Rr8når \\.die. der er Fotov.r med OtderrnrIJen. Drrrer, ,rrgei..q n uJ
o\ermrsrer. mer r"a rrl cengxJd. eire- .( hå,e,-*, ",,r 

.,."å",..-.r",.,r"
til Skovs for ar undgaa Ubbetoipherrens Hæv,,.

I Vnrends ufremkommelis€ Skove lever hån nu sir eset trie Li!, mors de
andre arindebolbondq naa saa Træltegang dl H€tresa;rden. Kun nu og dr
vovs hm sis fren r;l beboede Egne for at skaffe Salt rit sin I-ode os Blv rit \irl
Bø..e eller lor år mode. med .in Brud. den faere Botittr Cen,,ca, .ir Mo:. -s:rrte\,8s,, bli\er hrr hotdr Lndeaertcr om. h,åd d toredJår i \o8ret.

Efterhaanden som D.8ene saår, besynder det at gæie blandt so.d*re rundr
om i S_maalånd, og snarr saar der en Budsrikke g"nn". I_".a.t. Fra Sostr r;t
Sogn, fra Gaard til Gaard, fra Bo.de til Bonde gaar Budstikken med Morgen-
sljeheN Tesn, der skal kalde ril Rejsnins. ossaa ril Br:iidebot By naalo,
rvgende Oprønfakkel. D{ blive- Jon \urse.5on frår drr H,e., rr b,i.ge
den vidtre, men i Stedet for at handle i sine lidende Brodres A-rd sravs h;n
tsudsrikken ned os sør sir derhed iil Forreder af den fælles sas. Sam;idis blivcr
hms Datttr af rotkesladdelen udlasr som Heks, fo.di hu; hår he;n,etise
!oll:..*. i Skoven, og hun maa med sn Liv bøde for sil rærlighed iil

Pu,ten i sornet, Hr. Perru, Magni. har veJ Herredrgen j srockholm r,itr
Bønde:ner sag lor Dronnrngen. men ude R.ukår. H.-e;nd..e frar to\ ril
ar beholde, hvad de uretmæsigt har tilranet sig, os Bø.deme skål vedblivende
8øre Ho'eriårbeide par Herrega,:rdene.

Da Mor Sisga bringer sin Søtr d.nne forcmædelige Nyhed, bestutter tan selv
åt tå8e \in Rer. L1 Nat så,r hin rit UbbflorpBaården og hamrer n ed ,in Øk,e
påå IDdBång\døren fo, rr udtordre Hr. Klesen. Denne e. imidte :d bortrej.,.
os Svedje opnad i,rer hed sn natlige Besøg, men bt;re. den paatolgende Sø,-
das.Irå Pftdihcstoten €rk,ærer for fredlos, ealedes ar enhrer ?.i, t.i, g.iS. og

" Der bliE Sognes Bøddel, den øreløse Hans i Lenhovda, der fanse. Svetljeefrr ar hrre u'kadeliBejo( han med er Øk,ehue. Hrn hr Ir1* o;n.L N,,rl de, retlrnede s'ediebondc. og der er hanr .. .peciet 11a ,, "op.,ta" Oo.-
mens ord om at fre den dømre 

"tevende , lord:.
. -M- Swdie..Død bLrer sisnater rit. Jr Bø;deme endelis Jutter .r8 \an 1,fr

dr Kåmp hod *" l.,lldt" rjende. p,a ) 8aår en Eudrikke g.nn",;r,na ogB' med "ir v;sti8e Bud.l,rb - Eud.krber om Kamp ior Je" f;ihed. Jer rtd.i;
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Roman og Film
AI Instruktoren G U STAF MOLANDER

F N Filmåri{rins ar vilfi.lm Moberr. -Rid i \ar" mratte u.ilkiå,1:rr . ille
rJ Mrnu.l,r;prlorfårreren os rn:,ruLrør.n i rludlinier for Le,eLred,ea. Kii
tik. Selv om Forfatteten, som i dette Tilfclde, srilledc sig fontaaende med

H€nsyn til Udelådels{ og Koncentrerinser, naatte man resne med, at mange

Læsere hed indignercr Folbavseke vild. efterl;se Episoder og Skikkelser, som

Filmen ikke havde kumer skaffe Plads il. Forfatterens Synopsis gav imidlertid
klar Besked om, hvåd der Daarre udelades, og dermed kunde Manusliptfor
fatteren altsaa gaa til værker med en i denne Hense€nde roli8 Såmviliished.

Men tn ruhtørcn stod stadig ubeslutsom, indfanger og greber af Bogens drama-

tiske Krafr os poetiske Skønhed, meD rvivlraadis overfor de. dråmariske Ud-

I d€ine Ubalu$ohhedens T;d, meis Manuskriptet ros Fo.m, mens Scefl€

bl€v Iojet ril Scene, b.syndre Bogens Skikkelser at udkrystallisere sig i mir
Tankeverden. Jes besyndre ar bevæge mig i deres Kreds, jeg blev tryllebunder
af Bråndebol By og de vidrstrakte, ød€ Skore ved Kalmargrænsen. Det skrevne

Ord var mig ikke længere nok, j€g v;lde se og høre de Mennesker, med hvis

skrbne jes var blevet stå forr.olis. Jeg vilde r det unge Kærestepar vandre

Haand i Haaod psa Stien gennem Tjørnehrarre!, hvor Hybenblomsrei a:bncr
sin Krone, os skovjordbær.et lvrr rødt oellem sodsværtede Stubbe. Jeg vilde
lytte ril Bym*ndene;Bråndebol, tue.s de sværger sis sammen uide. Brønd-
vippens laase Srins. J€s vilde møde Hans i Lenhovda ned det dysrre, haa.d€

smil, os Jon S!ånse, Oldermanden,'mcns han graver sine Hænd* r;l Blods for
at finde den blodplettede Budstikke. Jeg vilde følse Blåsmålårvven paa Sr;e.,

som aldrig .. traadr af Bymennesker, og Budsr;kkeryrterea, mens han sp.ænge.

Irem i Natter med sin rygende Fakkel os sir vigtige Budskab, der fø.re os der

Og til sidst: Bcrydningcn af Frihedens Udelelighed og af en Retiærdished

uden Kompromiss.r blev for nis en Bud"ikke, som j.B ikke havde Kraft dl ar

sråve ned. Jes faldr for Fristeken til efr€r Evoe at føre den viderc.
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