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INGMAB
BreBG]ITAN
er aldrig bange for at sige sin me-
ning, og da >>JOMFRUKILDEN«
havde premiere i Stockholm, fik
han lejlighed til at fremsætte nogle
frimodige udtalelser:

»Der er absolut intet mystisk i
manuskriptet til »JOMFRUKIL-
DEN«. Det er en enkel beretning
om synd. hævn og forsoning. intet
som helst andet.

Friheden til at skabe efter min
egen vilje sætter jeg højere end no-
get andet.

Kravet om et bestandigt nrester-
skab virker hemmende. Jeg føler
mig undertiden som en linedanser,
der hæver linen mere og mere og
tager flere og flere sikkerhedsnet
bort.

-feg føler rnig ikke fristet af de
nrange tilbud, der strømmer ind fra
udlandet. Jeg foretrækker arbejdet i
de svenske atelierer. Jeg bliver uro-
lig og syg af nervøsitet, bare jeg
kommer syd for København.

Jeg vil udvikles og finde n1e vcjc
for nrin kunstart, men jeg frygter
premiererne, selv om kritikernes
eksekutionspatrulie hidtil i sidste
«r jeblik tit min ubeskrivelige for-
undring har hævet geværerne i luf-
ten og affvret en salut i stedet.

Det er en filmkunstners legitinte
ret at spille direkte på publikurns
nerver cg få denr til at reagere.((
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INGILIIt IlHll(iil.tr§

lomlrul«rlden
efter en legendvise fra 1300-tallet

Manuskript: ULLÅ ISÅKSSON

Kamera: SVEN NYKVIST
Dekorationer: P, A. Ltndgren

Musik: ZdÆ Nordgret

Danske tekster: Carin Ån'dersen

lDersoner.nr.:
Hr. Tijre i Vånge
Fru Måreta .......
Ingeri . . . .. . . . . . . . . .

Karin ..............
Den magre .......
Den tungeløse ...
Tiggeren
Drengen
Brovagten . . . .. . . . .

Frida . . . .. . . . . . . . . . .

Simon . . . .. . . .. . . . . .

.. Nax ton Sld.ou'

.. Bitgitta Valberg
Gmnel Lindblom
Birgitta Pettersson
..... Axel Diiberg
......... Tor lsedal
..... Allan Eduall
,....... Ore Poratb
..... Axel Slangas
.... Grdrtn Brot/
...... Oscar Ljøng

Iscenesættelse:

INGM,tIt llHITGM,tI-

Produktion: SVENSK FILMINDUSTRI

Eneret: A/S NORDISK FILMS KOMPAGNI



Birgitta Valberg og Birgitta penerssott

: : 7':; ;:'l'',1,:',' :,; ;',' ; : :o "'''
Høj og ly's sidder Karin på sin smukke lrest. srrrilende griber hun tøjlerne.

som hendes far, hr. Trire i Vånge, rækker hende. Sammen med sin stedsøster.
den- mørke og hadske Ingeri, skar hun ride til kirken med rys til den helrige
Guds moders ære.

Karin rider foran. Hun er i et strålende humør, for dagen er så lys og sntuk.
og solen varmer så dejligt, og hun har af sin mor fået lov til at tage sit aller-
bedste tøj på - den gule silkesærk og den blå kåbe og de perlebroderede sko.

Da de to søstre er komrret et stykJ<e på vej, fortryder Interi, og Karin fort-
sætter ridtet alene. I skoven møder hun trc landstrygere, den tungeløse, denmagre og en dreng på knap 14 fu. Da hun ser, at de fr.emmed. mæn,l 

".'enligt stemt overfor hende. står hun af hesten og srår sig ned hos dem i enlvsning i sk.r'en f.r at dele sin nradsæk nred dem. Der ikæmtes ,"d;a ;rri-
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tidet, og Karin er i et overstadigt humør. Hendes fantasi løber løbsk, og tithø-
rerne lytter betaget til alt, hvad hun fortæller. Snart begynder den tungeløse

og den magre at blive nærgående. Åttråen lyser i deres øine. Karin gribes af

skræk og vil flygte, men de opgejlede stimænd spærrer hende vejen. Intet kan

holde deres begær tilbage, og snart ligger den unge jomfru skændet og dræbt

og berøvet sine smukke klæder.

Ingeri, der er vendt tilbage, har været vidne til skændselsdåden, men har

undladt at gribe ind. Hun, den udstødte og foragtede, der bærer et uægte

barn under sit hjerte, næsten nyder at se sin smukke sØster blive voldsmænde-

nes offer.
I hr. Trjre's hus hersker der stille aftenro. Det banker på porten, og udenfor

i den kolde vinteraften står de tre landstrygere og beder om mad og husly.
Hr. Tiire byder dem indenfor, og snart sidder de bænket onrkring aftensbordet
sammen med husets folk og tyende.

Ingen af Karins pårørende ved endnu noget om hendes skæbne. De tror, at
hun er blevet forsinket undervejs og har foretrukket at blive i kirkebyen til
næste morgen i stedet for at ride hjem i den kolde vinteraften. Men om
natten, hvor fru Måreta, hidkaldt af et skrig fra den fjortenårige dreng, går
ned i storstuen for at se, hvad der er på færde, får hun af den magre tilbudt
Karins blodplettede klæder. Hun forstår, at datteren er blevet offer for en

forbrydelse, men skjuler sin smerte.

Stille går fru Måreta op og fortæller sin herre og mand, hvad hun har set.

Uden at tøve forbereder hr. T6re sin hævn. Efter at Ingeri har fortalt hanr
enkelthederne i, hvad der er sket, tager han hævnen i sin hånd. Det bliver
en ond og brat død, stimændene gir i møde - selv den uskyldige dreng undgår
ikke den krænkede faders vrede.

Men da hr. T6re står overfor sin datters skændede og afsjælede legeme,

indser han, at også han har forbrudt sig. Hao påkalder sin Gud og lover at

bygge ham en kirke af kalk og sten som bod for sin synd. Og da han løfter
sin døde datter op, springer der en kilde frem på det sted, hvor hun fandt
sin død.
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NOBERT E. PETERSEN. XSHV*.
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