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Seneste Kosmorama-ieksi- 
kon omfatter udelukkende 
engelske filmfolk. Ialt er ca. 
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instruktører, manuskriptfor
fattere og fotografer biogra
ferede med tilhørende kom
plette filmografier. Se side 
191.

Hør, var der ikke en, som lo? 169
Niels Jensen

Vinterbørn
Kaare Schmidt

Mel Brooks: Latter er et magtfuldt våben
Claus Hesselberg, Ib Lindberg & Per Calum

Kosmorama-leksikon: England
Michael Biædel, Inger Hvidtfeldt & Jan Kornum Larsen

Latter er trumf
Lynportrætter af talenter fra
Komediens største Æra, der er blandt
Mel Brooks’ inspirationskilder
Erik Hvidt, Ib Lindberg & Jakob Stegelmann

Patricia Highsmith på film:
Den amerikanske ven
Peter Schepelern

Den søde syge
UlJørgensen

170

172

185

205

211

213

Den folkekære amerikanske 
komiker Mel Brooks har for 
længst vundet ry som halv

fjerdsernes morsomste mand, 
og selv om hans seneste film 

»Høj skræk« (der anmeldes 
side 220) ikke svarer til forvent

ningerne, så bekræftede 
Brooks’ besøg i København 
indtrykket af en meget vital 

kunstner. Kosmorama mødte 
ham under det korte Dan- 

marks-ophold ved ikke mindre 
end tre lejligheder -  ialt ca. 
5 timer -  og resultatet blev 

et fyldigt interview med komi
keren, der beredvilligt deltog 

i vores spørgeleg. Interviewet 
findes på side 172.

Filmene: 214
»Pretty Baby« (Peter Schepelern, 214), »Corning 
Home -  på vej hjem« (Ul Jørgensen, 216), »Sidste 
nat på Station 13« (Peter Nørgaard, 217), »Himlen 
må vente« (Ib Lindberg, 218), »Midnight Express«
(Per Calum, 220), »Høj skræk« (Per Calum, 220)
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Den nye biografsæson var næppe 
kommet i gang før publikum blev 
præsenteret for tre nye danske 
film -vidt forskellige i emne, hold
ning og stil, men hver på sin vis 
spændende eksempler på, hvad 
danske filmfolk vælger at beskæf
tige sig med i en periode, hvor 
produktionspengene er små. Fil
mene er »Honning Måne«, »Vin
terbørn« og »Hør, var der ikke 
en, som lo?« læs på side 166.
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Amerikanernes traumatiske for
hold til krigsoplevelsen i Vietnam 

har foreløbig ikke fundet vej til 
filmkunsten på anden vis end 

i form af unuancerede krigsfilm 
for hvis skabere en hvilken som 

helst krig principielt er en anled
ning til en såkaldt mandfolkefilm. 
Nu kommer imidlertid Hal Ashbys 
»Corning Home« frem herhjemme, 
og med den gribes der forsigtigt 

fat om emnet. Se side 216.

Forsiden: Madeline Kahn 
i scene fra Mel Brooks’ 
seneste film »Høj skræk«

Bagsiden: Scener fra 
»Olsen-Banden går i krig«, 
Erik Ballings 10. film i den 
livskraftige serie.

Hvor bliver fantasien af i den danske 
filmkunst. Poul Malmkjær har set de 
nye danske film og har funderet over, 
hvor forskelligt problemer anskues 
- i  tredivernes krisetid kunne der være 
plads både til en ukuelig Chaplin og 
optimistiske musicals som »Golddig- 
gers of 1933« (billedet tv), men hvad 
er der i dag følelsesm æ ssigt råd til?
Læs side 164.
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En appelsin 
i kasketten
Nogle tanker
om arbejdsløshed og flugt 
fra virkeligheden -  
et Kosmorama-essay 
i anledning af Henning 
Carlsens filmatisering af 
Eigil Jensens roman »Hør, 
var der ikke en, som lo«

Poul Malmkjær

D e t er et mærkeligt, men erkendt fæno
men: begyndelsen på en økonomisk krise 
er startsignalet til opgangstider for forly
stelsesbranchen. Folk går i byen som om 
der ingen krise var. Nogen vil muligvis for
klare fænomenet med en øget trang til dag
drømmerier, til flugt fra virkeligheden og til 
at opleve livet og lykken på anden hånd. 
Eskapisme hedder det på medie-dansk.

M an kan vel også være lidt mere positiv 
stemt og kalde det en længsel efter skøn
hed, efter følelsernes overskud, efter anarki 
eller efter orden i begreberne, som man nu 
er stemt. Og det er vel at mærke en længsel 
som -  hvis den ikke som hos hovedperso
nen i bogen og filmen »Hør, var de; ikke en, 
som lo?« indskrænker sig til længslen efter 
»en kop kaffe og et par stykker 6-øres« -  
kan være fuld af sund optimisme, af livs
mod, af fantasi og måske endda af visioner. 
Længslen efter at få en appelsin i sin turban 
er dog udtryk for en erkendelse af, at ap
pelsinen eksisterer, at der er andre mål her 
i livet end 6-øres basser.

I »Hør, var der ikke en, som lo?« ser man 
med mellemrum en Corelli-spillende gade
musikant. I hans bowlerhat på fortovet lyser 
en appelsin op mellem småpengene.

B land t filmkunstens mange arbejdsløse 
figurer er Charles Chaplin den, der oftest 
har måttet gå på gaden med hænderne i 
lommen og med stokken dinglende uvirk
som ved det ene håndled. Og blandt de

mange figurer er han vel også den, der 
havde den mest karakteristiske måde at 
ryste problemerne af sig på: ramte sorgen 
og ulykken ham, så man hans hoved synke 
forover og hans skuldre begynde at ryste. 
Men et øjeblik efter løftede han atter hove
det; skød hanebrystet frem, sparkede et par 
gange bagud som om han energisk tørrede 
fødderne på en måtte, gned hænderne rask, 
og gik så videre -  ud ad landevejen, ud af 
filmen, ud i nye oplevelser, som ikke var 
eventyr (hvor der som bekendt kan ske 
mirakler), men fantasifulde billeder på vir
keligheden, hvor optimismen og håbet skal 
næres af netop fantasien, opfindsomhe
den, kærligheden og solidariteten, for at vi 
kan identificere os med den, leve med i den, 
tro på den, eller hvad vi nu vælger som ind
faldsvinkel til en oplevelse.

Opleve vil man så gerne; i krisetider altså 
mere end nogensinde. Og her var Chaplins 
film -  især i 30’erne -  gode. Han fik ofte en 
appelsin i bowleren.

M e n  Chaplin var ikke ene om denne 
trods-alt-optimisme på film i 30’ernes 
truende tid. Den mest eskapistiske film
genre, musical’en, blomstrede op under 
depressionen i USA, og blomsterne var 
mangeartede. I »Gold Diggers of 1933« 
sang Joan Blondell appellerende »Remem- 
ber My Forgotten Man« midt i en hær af 
arbejdsløse, mens man i baggrunden så 
silhouetterne af de samme mænd i unifor
merne fra 1. verdenskrig, hvor landet havde 
brug for dem. En bitter kommentar. Men i 
samme film blev sang og musik anvendt i 
en anden form for besværgelse af den 
pauvre tid, når Ginger Rogers fejede de
pressionen bort med sangen »We’re In the 
Money«.

I fantasien var der ingen krise; i drømmen 
ingen depression. I filmen »Stand Up and 
Cheer« lod man endog regeringen udvide 
med et ministerium for fornøjelser!

Krisetiden var også lystspillenes guldal
der. Lubitsch jonglerede elegant med et 
persongalleri, som havde tid og råd til at 
bekymre sig om tilværelsens mere lyst- og 
luksusbetonede sider. Prisen på wiener
brød blev simpelthen aldrig nævnt. Men et 
af tidens mest grinagtige lystspil, Gregory 
La Cavas »Godfrey ordner alt«, havde som 
en optimistisk kontrast anbragt en arbejds
løs i hovedrollen, en klippe af kløgt og for
stand, som satte skik på en overklassefa
milie og gjorde dens medlemmer til nyttige 
borgere, hvor de før var parasitter. Og så 
kom jo kulminationen på Hollywoods opti
mistiske film med Frank Capras komedier 
på et fundament af Roosevelts »new deal«- 
politik. I »Hør, var der ikke en, som lo?« 
kræver en agitator udenfor folkekøkkenet, 
at de der har arbejde skal dele deres 25-øre 
m ed de a rb e jd s lø se . Han b liv e r b e læ rt om 
noget andet. Frank Capras Mr. Deeds fore
slog derimod, at hans millioner blev delt ud 
i husmandssteder til jordiøse bønder, der 
ellers, måtte friste livet som underbetalte 
appelsinplukkere i Californien sammen
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med bl.a. familien Joad fra John Fords store 
Steinbeck-filmatisering, »Vredens Druer«. 
Det er jo anden snak. Ja selv komikeren 
W.C. Fields, hvis eneste flirt med politik var 
han egen bog, »Fields For President«, fik 
i »Tøffelhelten« ikke blot en appelsin, men 
en hel appelsinplantage til slut.

Hollywood i 30’erne var præget af denne 
»det-skal-nok-gå-altsammen-« holdning, 
som man også ser i miniudgave, klemt inde 
i det barokke og det tragikomiske i »Hør, var 
der ikke en, som lo?«.

Tragedierne, de social-realistiske film om 
krisen var i 30’erne så få, at de nærmest var 
atypiske for tiden. I Hollywood som i Eu
ropa. Men den europæiske intelligens var 
lidt stødt over denne optimisme. Vist gik 
man ind og så »Kongressen danser«, »Kri
sen er forbi« og »Millionærdrengen«, men 
det dannede biografpublikum ville nu hel
lere vedkende sig den franske førkrigspes- 
simisme, den tyske Schicksalsglaube, eller 
den internationale sværm af biografiske 
film, som hyldede store personligheder. 
Dels mente man heri at finde noget sandt 
og rigtigt om menneskenes vilkår, og dels 
var disse genrer så uafvendelige. Med pes
simismen, skæbnen og store mænd og 
kvinders længst levede liv er der ligesom 
ikke noget at stille op. Man kan tage det til 
efterretning og finde trøst i det uafvende
lige. Det ligner appelsinfromage.

Der er det kedelige ved budskaber, at de 
bliver så lidt forstået, så let misforstået og 
så ofte misbrugt.

I vor tid mere end nogensinde lyder kravet 
til kunstnerne, at de skal gemme deres for
nemste værktøj, fantasien, lidt af vejen til 
fordel for en gengivelse af den virkelighe
dens hverdag, de så sjældent ved noget 
egentligtom, udsat som den erforvilkårlige 
påvirkninger fra pengemænd, politikere og 
presse. Og det krav dæmpes ikke af den 
kendsgerning, at hver gang kunsten så tap
pert prøver at overraske os med »den bar
skevirkelighed«, overtrumfer virkeligheden 
kunsten så det knaser. Læs din daglige 
avis, set dit daglige TV. I konkurrencen med 
det virkelighedens drama, der udspilles 
dér, kan kunsten kun overleve ved at an
vende sig af troldspejle. Og det betyder ikke 
nødvendigvis at den mister jordforbindel
sen. Tværtimod. Afstand er forudsætnin
gen for en kunstnerisk fordybelse.

Instruktøren Richard Lester, der godt kan 
lide at lege, havde engang en stor vision: 
Et festklædt publikum ankommer til teatret, 
finder på plads, knitrer med bolcheposer og 
programmer. Lyset i salen dæmpes og alles 
øjne rettes mod fortæppet, som langsomt 
glider til side -  og afslører en anden teater
sal med et lige så forventningsfuldt publi
kum. De to sale ser på hinanden en stund, 
og nogen begynder at klappe. Scenen slut-

Jesper Christen
sen får sit ønske 
opfyldt -  sneen 
kommer (fra »Hør, 
var der ikke en, 
som lo?«)

E n  af 30’ernes berømte -  nu lidt falmede 
-  social-realistiske Hollywood-film, Wil
liam Wylers »Blindgaden«, som Lillian Hell- 
man skrev manuskriptet til, viste hvordan 
slum og lediggang avler kriminalitet. Så 
langt så godt. En gruppe halvstore drenge, 
»The Dead End Kids«, gik igennem filmen 
som en sitrende moralsk advarsel: Hvad 
skal der blive af disse børn, når samfundet 
lader dem vokse op i disse omgivelser og 
under sådanne forhold? Stadig så langt så 
godt. Men stik imod filmens gode hensigter 
blev drengene så populære, at der siden 
kom en stribe Dead End Kids-film, der viste, 
at det faktisk var skideskægt og charme
rende at have masser af tid til overs i New 
Yorks slum.

termed at tæppet gliderfor igen under gen
sidigt, bragende bifald.

Man skal kunne »relatere« oplevelsen til 
sin egen virkelighed, for at få det rette ud
bytte. Vist så, vist så; det er nok derfor så 
mange mennesker er så begejstrede for 
westerns.

N o g e t andet er, at bekymrede mediepæ
dagoger i ovenstående dogme lægger tryk
ket på »virkelighed«. Vender vi tilbage til 
30’erne og »Hør, var der ikke en, som lo?«,
kan man spørge sig selv, hvilken glæde 
filmens navnløse helt har af kunstnerens 
råb om af han —og de andre Larsen’er-ska l 
se at vågne op, hvis ikke kunstneren sam
tidig nærer hans fantasi til at se andre

muligheder. Hvad nytte har man af at se sine 
egne tomgangs-cirkler kalkeret af kunsten, 
hvis ingen fortæller én, at man ikke er en 
hare fanget i en lyskegle, men et menneske, 
som kan springe fri. Helten i »Hør, var der 
ikke en, som lo?« -så  dansk han e r-k o m 
mer med gode venners hjælp nok over det 
med kaffen og de 6-øres, men hvad er det, 
der får ham til at kaste chokoladen bort, da 
han overrasker sin pige med en anden fyr? 
Hvorfor finder han ikke en anden og bedre 
anvendelse for den. Chaplin ville sikkert 
have spist den selv, René Clair eller Renoir 
ville have ladet sin livsduelige helt forære 
den til en anden pige, W.C. Fields ville med 
fryd have ladet Baby LeRoy, ærkefjenden, 
proppe sig en mavepine til, og Groucho 
Marx ville have ladet pigen selv betale for 
chokoladen. Hvad er det da, der har beg ræn- 
set vor danske helts fantasi til kortslutnin
gen: chokolade-utroskab-skamkasse? Og 
hvad er det, der lukker næsten helt af for 
hans fantasi, da pigen vil forføre ham på 
parkbænken. At han har behov for at få 
næret sin fantasi fremgår af hans besøg på 
biblioteket og at han har brug for det af hans 
sølle tro på, at bare sneen kommer, så kan 
han få snetegn, og så er der »Pennies From 
Heaven« og en menneskeværdig tilværelse. 
Kan bøgerne ændre ham? Småborgerlig
heden er især karakteriseret ved mangel på 
fantasi. Livet skal bestå af regler, orden og 
overskuelighed. Resten skal være næring 
til kroppen, synlig nytte. Jeg tror ikke, den 
arbejdsløse i »Hør, var der ikke én, som lo?« 
lader sig nøje med snetegnet. Hans øjeblik
kelige ambitioner synes at være småbor
gerlige, men han skal nok komme videre, 
hvis bøgerne fortæller ham, at der er en 
verden udenfor folkekøkkenet og udenfor 
kommunens snerydningskontor, en fan
tasi, der rækker længere end til skarnkas
sens symbol på nederlag og destruktion.

Aladdin-figuren har vi i Danmark fået 
symbolet på den lykkelige yngling, der blot 
behøver at være på rette plads til -rette tid 
for at få en appelsin i sin turban. 1 »Hør, var 
der ikke en, som lo?« er der -  som nu -  
mange ynglinge på gaderne. I 30’erne bar 
de kasket og sixpence, og det er ikke nemt 
at få en appelsin til at lægge sig oven i en 
sixpence. Det kunne lade sig gøre, hvis man 
tog kasketten af og stod med den vendt om 
i den fremstrakte hånd. Men så var der al
ligevel mange, der hellere undværede 
C-vitaminerne. Den holdning gælder endnu 
idag.

D et er klart at kroppen kræver sin kaffe og 
sine 6-øres, men det er lige så klart, at det 
ikke er nok. Vor helt fra »Hør, var der ikke 
en, som lo?« går på biblioteket og oplever 
instinktivt, at også hjernen og fantasien 
skal næres. Men måske skulle han være 
gået i biografen lidt hyppigere. Han kunne 
have byttet chokoladen bort for et par bil
letter. For Hitler jog sine intelligente lyst
spilinstruktører til Frankrig og Hollywood, 
og Mussolini lavede ingen musicals.

Bose Leute haben keine Lieder.
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nye danske film
Søren Birkvad om »Honning Måne«
Niels Jensen om »Hør, var der ikke en, som lo?« 
Kaare Schmidt om »Vinterbørn«

Honning Måne
Instruktør: BILLE AUGUST

Erhard Jacobsen, der ofte siden »Spørg 
bare« har formuleret sit livssyn i frejdige 
fyndord, udtalte for et par år siden, at Dan
skerens eneste problem er, at han vejer ti 
kilo for meget. Tankens rækkevidde lader 
sig afprøve i Bille Augusts stilfærdige dan
marksbillede »Honning Måne«. Her møder 
vi velfærdens alt andet end glade tyksakke. 
Dem, der passer deres arbejde og slanke
kure uden et kny, men som alligevel er høf
ligt desorienterede i deres uro og ensom
hed. Folk, dergerne vil nøjes med den hjem
lige hygge, men som overhales indenom af 
alt det som Erhard aldrig taler om: det hårde 
arbejdes tyranni over fritiden, småborger
lighedens tvang, det rastløse forbrug af 
følelseslivets erstatningsvarer fra lllum til 
Istedgade.

I en let og overskuelig form fortælles 
historien om den undselige Jens, der gifter 
sig med og skilles fra sin liden Kirsten. Han 
arbejder i akkord som køleskabsmontør på 
en fabrik og bor hos sin mor, Kirsten er 
biblioteksmedhjælper og bor hos sin vege 
far og sin diskret tyranniske mor i Charlot- 
tenlund. De er begge uvidende og forsigtige 
drømmer-naturer, der trods sociale for
skelle finder sammen i forelskelse, trygge 
ved hinandens venlighed. Efter kirkebryl
luppet og den guidede honeymoon flytter 
de ind i eget rækkehus. De vil godt lege den 
leg, der hedder Far, Mor & Børn, men Kir
stens mor er stadigvæk Far & Mor og ved 
bedst, hvilken sofa, der vil klæde stuen. 
Jens gør sit bedste for at leve op til mid
delstandsnormerne: han overtaler Kirsten 
til at blive hjemmegående, for Lykken må 
være det modsatte af arbejde. Medens Kir
stens rolle som føjelig datter i huset trods 
alt var velordnet og overskuelig, overlades 
hun pludselig til sig selv og til en mand, der 
hele tiden monterer køleskabe og aldrig 
ved hvad han skal sige. Hendes indre livs 
advarselssignaler kommer til udbrud: de
pression, psykosomatiske symptomer, 
selvmordsforsøg. Jens er uforstående og 
afmægtig, parret skilles og Kirstens mor

Scene fra »Honning Måne« -  
Kirsten Olesen og Claus Strandberg
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indtager selvsikkert sin gamle magtposi
tion i forhold til datteren. Jens hælder sit 
hovede til sin varme, tænksomme arbejd
skammerat Bjarne, men også han rejser fra 
ham og Jens’ sociale deroute tager fart. Han 
har været indenfor i varmen, men hyggen, 
dansk småborgerligheds alibi, har vist sig 
at være forræderisk og porøs, og han mister 
helt orienteringssansen. Han ender i taber
nes ingenmandsland, det ydmyge(nde) 
miljø omkring Frelsens Hærs varmestuer 
og Vesterbros pornoklubber og morgen
værtshuse, der karakteristisk nok domine
res af enlige mænd, successamfundets 
selvforagtere og udskudte. Da han endelig 
træffer en beslutning og i filmens slutning 
tager hyre på et skib har ihvertfald jeg svært 
ved at se det som andet end et pludseligt 
sværmeri for det gamle refræn om at vær’ 
sit eg’t livs direktør og danse ud ad vej’n. 
Jens ejer ikke rytme i livet.

Den beskedne historie indbydertil mange 
klicheer, men Bille August formår stort set 
at fastholde det genkendelige som noget 
konkret og (derfor) vedkommende. Små
borgerligheden må ikke tages for påly
dende, siger filmen, og udnytter derfor en 
række af folkekomediens satirisk-småbor- 
gerlige standardtyper og yndlingsmotiver 
i en forpligtende, realistisk sammenhæng. 
Den opkomlingsagtige sociale ambition 
hos Peter Schrøders brovtende svoger, den 
anstrengte jovialitet hos samme og den 
aggressive selvhævdelse hos Bjarne 
Buhrs after-shave-duftende velfærdsar
bejder genkender vi -  på lidt for sikker af
stand -  hos henholdsvis Kirsten Walthers 
Olsen Bande -  Yvonne, John Prices spøg 
& skæmt-fabrikant (i Panduros & Christen
sens »Naboerne«) og hos Buster Larsens 
præ-glistrupianske lortelands-kværulant.

Især under bryllupssekvensen mærker 
man en tydelig fascination af denne kuriøst 
utidssvarende småborgerlighed med stiv 
spray i håret, fjumsede smalfilmsoptagel
ser og hændervridende beklemthed. I alt 
lige fra kostumerne og amatør-typevalget 
til det mindste porcelænsnips udsættes 
miljøet for en så barokt detaljemættet be
sk rive lse , a t den  m e ge t n e m t ku n n e  væ re
endt i fnisende udlevering eller corny cu-
teness (som  i så m a nge  fo lk e k o m e d ie r) , om  
ikke  k lip n in g e n  havde væ re t så næ nsom , 
replikkerne så præcise og spillet så følsomt 
underdrejet.

Hvad anden halvdel mister i koncentra
tion vinder den til gengæld i følelse og hold
ning. På samme måde bevæger skuespil
præstationerne sig fra det skitserede og 
mildt ironiske til en bevægende ægthed i 
udtrykket, efterhånden som filmens perso
ner taber psykisk terræn. Det gælder i høj 
grad Kirsten Olesens præstation som den 
uudviklede Kirsten, der prøver at forbruge 
sig til en identitet som forstadsfrue, men 
som gennem selvmordsforsøg og hospi
talsrekonvalescens kommer til at ligne et 
jaget dyr, der har opgivet flugten. Omkring 
hende residerer det tunge, borgerlige inte
riør i skikkelse af Poul Bundgaards initia
tivløse far (afdæmpet og gribende i chok
scenen, hvor han finder den bevidstløse 
Kirsten) og Grethe Holmers mor, der under 
besøgsscenen på hospitalet skiftevis ba
gatelliserer og fordømmer sin datters selv
mordsforsøg, som hun slår og klapper sin 
puddelhund.

Det er tydeligt, at instruktøren og manu
skriptforfatteren Bille August har gjort sig 
umage for at ramme den rette, lavmælte 
hverdagstone og bevare loyalitetsforholdet 
til sine hovedpersoner, medens han har 
tøvet med den »farlige«, psykologisk flerty
dige karakterstudie. Den mest sammen
satte og (bl.a. derfor) eneste indsigtsfulde 
person i filmen er Jens Okkings Bjarne, der 
ejer både aggressionens og poesiens ga
ver, og som da også fungerer som det nær
meste filmen kommer et talerør. I en fulde
mandsmonolog udbreder han sig om sam
lebåndsslavernes frihedsdrømme der altid 
deponeres i forventningen til weekenderne 
(eller kærlighedens tosomhed kunne man 
tilføje). En tekst, der trods Okkings myndige 
og smukt afbalancerede spil skurrer lidt i 
filmens uproklamerende, psykologiske 
realisme. Så synes jeg pointeringen virker 
mere velanbragt, når August for en gangs 
skyld lader småborgerligheden være utve
tydigt larmende og aggressiv, som i scenen 
med den playboy-fikserede arbejder, der 
betragter fredag-lørdagens ølkultursom en 
art tidsindstillet demokrati, et socialt tom
rum, hvor alle og enhver e r »frie som fugle« 
og hvor »der ikke er forskel på de fine og 
os«. En vrangforestilling, der senere afslø
res, da  v o r  ve rd e n sm a n d  v ise r s ig  a t væ re  
en ja m m e rlig  v æ rth u s fu ld e r ik !

Begge disse monolog-scener er tema
tisk væsentlige, men atypiske for filmens

167



toneleje. De er udtryk for kompromisser i 
en film, der har sat sig som mål at vise det, 
der ikke sker. Symbolsk koncentrerer den 
sig om det flaskeskib, der skæbnesvangert 
følger med i Jens’ håndbagage, da han rej
ser bort i et rigtigt skib, og som repræsen
terer alle hans indestængte, banale 
drømme om Lykken, der må komme (men 
som nøjes med at manifestere sig i en 
mandelgave!). Herudover vælger filmen -  
ud fra et næsten herman bang’sk realis
meprincip -  at lade budskabet tale i halvt 
uudtalte replikker, i det personerne ikke 
gør, eller det de gør instinktivt -  som i 
pragtscenen på hospitalet, hvor Kirstens 
ubevidste oprørstrang kulminerer i et lille 
halvkvalt bøvs!

Blufærdigheden i karaktertegningen får 
især konsekvenser for filmens centrale fi
gur Jens. Helt ud i diktionens nervøse, 
staccato-agtige rytme og kroppens rørende 
bevægelser dækker Claus Strandberg sin 
danske Jens som inkarnationen af uud
grundelig venlighed og klasseforårsaget 
selvtugt. Men det er som om filmens sym
patiske sympati for sin hovedperson levner 
ham for lidt bevægelsesfrihed til at vi kan 
blive rigtig kloge på ham -  og af ham. Hvad 
er det der mere konkret (og så hurtigt) 
ødelægger hans og Kirstens ægteskab? Og 
kan Jens ikke efter bruddet også hade Kir
sten en smule? Parrets seksuelle proble
mer underbelyses og i modsætning til en 
køns- og klasseanalytisk film som Claude 
Gorettas »Jeg elsker dig« gøres der ikke 
rigtig noget ud af deres forskellige sociale 
baggrund og de perspektiver, der kunne 
ligge heri. Selvom det temperamentsløse er 
en del af tematikken, synes jeg, at småbor
gerskildringen savner et stænk af den ag
gressive dynamik vi finder hos de voksne 
personer i Roy Anderssons »En kårleks- 
historia«: de fejlplacerede aggressioner, 
selvmedlidenheden, modsigelseslysten 
og normalvanviddet. Alt dette forvirrede og 
lidet attraktive, der trods alt minder os om, 
at mennesker ikke kun er passive o fre -e lle r 
harmløse papegøjer på pind for at citere et 
ironisk allegori-klip i »Honning Måne«. Et 
mindre mådehold i karakteranalysen ville i 
mine øjne afdæmpe filmens utilsigtede 
pessimisme og styrke dens positive syns
punkt: at også grå mennesker er brogede 
under huden. Selvom det principielt ikke 
ragervurderingen af denne film: hvornårfår 
vi en dansk film, der kan og tør løbe linen 
ud i entusiasme, i det ekstreme og tempe
ramentsfulde uden at virkelighedstroska
ben fiser ud i vandkanten?

Trods digressionen og indvendingerne 
skal der ikke herske tvivl om, at jeg synes 
»Honning Måne« er en mægtig god film. Ud 
over sine »indre« kvaliteter er den et sær
deles kompetent stykke håndværk, der er 
præget af sin instruktørs grundige uddan
nelse og flerårige erfaring i branchen (som 
kortfilminstruktør og — som det ses — højt 
estimeret filmfotograf hos bl.a. Jorn Don
ner). Fotografen Dirk Bruel gentager kunst
stykket fra »Drenge« ved at skabe denne 
atmosfære af åndenød og osteklokke med 
sine halvmørke dagligstueportrætter og 
mere kælne skumrings- og daggryoptagel-
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ser. Kun når han ønsker en særlig effekt 
(som med brylluppets banale sol & som
mer-stemning eller Kirstens fars frysende 
chok-oplevelse af sin bevidstløse datter) 
brydes billedfladen af klar dagsbelysning. 
Janus Billeskov Jansen har komponeret sin 
klipperytme ud fra samme princip om at 
punktere den afventende, temperaments
løse atmosfære i pludselige ryk: der klippes 
f.eks. fra Jens’ rungende ensomme knald 
hos en luder til værtshusduoen Dan & Bax- 
ens dumme vræl -  »Smil til hinanden, Lær 
det udenad«! I det hele taget udnytter lyd
siden de indlagte popsange som tematiske 
fingerpeg, hvis alfarvejs-sentimentialitet 
hele tiden dementeres af handlingsgan
gens illusionsløse realisme. Man har eks
perimenteret med pointeret lydgengivelse 
(komisk raslende similismykker og aggres
siv bilstøj), men lydkvaliteten er i øvrigt 
uskarp som sædvanlig. Et irritationsmo
ment der sine steder neutraliseres af Fuz- 
zys graciøse, diskret stemningsangivende 
underlægningsmusik.

Med »Honning Måne« er vi forhåbentlig

på afstand af den hjemlige, noget an- 
strengte mode med at pakke det sociale 
budskab ind i kriminalistisk ramasjang. 
Filmen indskriver sig i en kvantitativt be
skeden, men agtværdig dansk filmtradition 
for lavmælte og sørgmuntre hverdagstra- 
gedier, der blomstrede op omkring 1970 
med så forskellige film som Grønlykkernes 
»Balladen om Carl-Henning«, Ernsts 
»Ang.: Lone« og Stangerups »Giv Gud en 
chance om søndagen«, og som siden er 
fulgt op af f.eks. Hans Kristensen i TV-se- 
rien om »John, Alice, Peter, Susanne og lille 
Verner«. Som signalement af dansk små
borgerlighed er »Honning Måne« en melan
kolsk oplevelse, men også behageligt fri for 
en Abeils eller en Bruun Olsens frelste bed- 
reviden. Dens diskrete nærvær i iagttagel
serne og tonen gør den til en varm og mor
som film, en forbløffende moden spillefilm
debut og et hårdt tiltrængt signal fra en 
verden hinsides de afsyrede bogskuffer og 
håndæltede meninger. (Danmark 1978).

Søren Birkvad

For Henning Carlsen er verden en enklave 
ligesom menneskene i den er det. Det er 
sigende, at når han skal lave en film om 
modstandsfolk (Hvad med os?), så fortæl
ler han ikke om deres fælles kamp men der
imod om deres indbyrdes konflikter, og når 
»De Gamle« biir hans bedste film har det 
måske noget at gøre med, at her er enkla
vefornemmelsen mest eksistentiel. »Fa
miliebilleder« hedder en film om familien 
uden dog nogen sinde at vise billeder af 
den. Det vi ser er familiens enkelte medlem
mer placeret i hver déres lukkede rum. De
res hus, deres have eller hvordan verden nu 
ser ud. Deres verden; Henning Carlsens 
verden: En park (Sult), et skib på havet 
(Klabautermanden), et kollektiv i byen (Er 
I bange?), en beværtning (Man sku’ være 
noget ved musikken) eller en kirkegård 
(Hør, var der ikke en, som lo?). Her i snævert 
definerede områder lever menneskene de
res ensomme menneskeliv. Man er nok 
sammen og tæt på hinanden. Men man er 
ikke til for hinanden og i kraft af hinanden. 
Heller ikke nødvendigvis på trods. Man er 
der bare. Motivet kan opledes overalt i pro
duktionen, ikke blot i de nævnte titler. I »Hør, 
var der ikke en, som lo?« bor en ung pige 
sammen med en gammel kone, som hele

Hør, var der ikke en, som lo?
Instruktør: HENNING CARLSEN

Verdenskrisens udbrud og gennemslag 
omkring 1930 afspejledes tidligt i filmen. To 
af disse står stadig stærkt, King Vidors 
amerikanske »The Crowd« og Piel Jutzis 
»Mutter Krausens Fahrt ins Gluck«. Men de 
er meget forskellige. Vidor skildrer sit motiv 
-  the crowd -som  en stor upersonlig masse 
i hvilken det enkelte individ fortabes. I en 
afgørende scene går filmens hovedperson, 
der er valgt blot som et ansigt i mængden, 
frem mod strømmen. Hans barn er blevet 
offer for en trafikulykke og i en afmægtig 
bøn om hjælp løfter han armene mod sine 
medskabninger. Men ingen reagerer, han 
er alene. Modsætningsvis biir menneske
strømmen i den tyske film i et afgørende 
øjeblik til en march for ændrede vilkår. Her 
biir ansigtet i mængden til et led i en bevæ
gelse. Begge film er politiske, men det er 
kun den sidste, der tager politisk stilling.

Med »Hør, var der ikke en, som lo?« ven
der Henning Carlsen tilbage til perioden, 
blot lidt senere i dens forløb. Nu er Roo- 
sevelt præsident i USA, Tyskland er Hitlers 
og i Danmark hedder det Stauning eller 
kaos! Men på gaderne går stadig strømmen 
af arbejdsløse og igen møder vi et ansigt 
i mængden. Den anonyme og tilfældige til
fældigt prikket ud. Vi finder ham på et givet 
tidspunkt i udkanten af en procession, som 
han dog snart forlader. Fyren får øje på en 
kammerat, som han har noget på. Det er 
regnskabets time! Den falder dog aldrig i 
slag, der kommer ikke noget ud af det. Ikke 
andet end muligheden for at tage sagen op 
igen engang. På den anden side-hvad mere 
kan man heller forvente i en verden, hvor 
alting går i ring som stierne i en park eller 
hækkene om gravene på en kirkegård?

For sådan er livet jo, den enkeltes og
Til venstre ung kærlighed i 
»Honning Måne, til højre i »Hør, 
var der ikke en, som lo?

verdenshistoriens. Er det i alt fald i Henning 
Carlsens opfattelse. Et hjul der drejer om 
sig selv. I programmet til filmen skriver in
struktøren, at den foregår »i den epoke, der 
gik forud for den krig, der gik forud for den 
kolde krig, der gik forud for de højkonjunk
turer, der gik forud for den krise, vi har 
idag«. Altså i trediverne ved nærmere be
stemmelse og sandt nok. Det er der vi er. 
Det ses på tøjet, cigaretpakkerne, plaka
terne. O g så d o g  a llig e ve l ikke . Snarere er 
vi i et ganske særligt Henning Carlsen-land, 
som vi kender fra tidligere film.

tiden sover. Og nede i gården går der altid 
en kvinde og leder efter Grete, men Grete 
er en kat! Og når endelig naboen inviterer 
ind er han homeseksuel og altså alligevel 
i et andet rum. Jeg ved ikke om det er til at 
le ad, eller om der i det hele taget var nogen 
derlo, men hvad meningen med titlen så end 
er, er dens distraite spørgsmål immervæk 
dækkende for dens væsen. For filmen for
tæller om alt muligt som opdages for sent 
og som er væk netop som det anedes. Den 
har det som manden, der løfter hovedet og 
tøvende spørger: Hør, hvad var det? Om det
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så gælder et kærlighedsforhold eller en 
samtale. Det går på den måde. Noget be
gynder, griber fat og glider bort. En samtale 
er i så henseende karakteristisk. To mænd 
sidder og snakker. Den ene har noget på 
hjerte. Han mener at se igennem deres fæl
les tilstand ind til dens årsager. Den anden 
hører efter indtil han ikke gør det længere, 
fordi han er kommet til at se ud af vinduet 
og ned i gården, hvoren mand spiller på sin 
melankolske violin. Kammeratens ord for
svinder bag tonerne. En forholden sig til 
omstændighederne fortones til omstæn
dighedernes stemning. Og sådan med hele 
filmen. Den er, som instruktøren indirekte 
forklarer det i programmet, ikke tænkt hver
ken politisk eller realistisk, og hvis nogen 
spørger, hvad mange givet vil gøre, hvad 
filmen vil, må man netop svare, at den vil 
fastholde en stemning mellem mennesker, 
der har svært ved andet.

Det har derfor heller ingen dybere betyd
ning, at den er henlagt til trediverne. Der er 
gjort meget ud af tidsbestemmelsen i »Hør, 
var der ikke en, som lo?«, og det er gjort 
godt. Men den er ikke afgørende. Nogle ind
lagte sekvenser, hvor der bag billeder af 
vandrende fødder høres oplæsning af ra
dioavisens budskaber ude fra den store 
verden, bidrager da heller ikke til noget 
somhelst. Føjer ikke Nørrebros mikrokos
mos, hvor filmen foregår, sammen med 
verden iøvrigt, for vi er som sagt i en verden 
for sig. Ikke på Københavns Nørrebro men 
i fantasiens. Et underste land hvor menne
skene tudser frem og tilbage med deres om
sonste gøremål eller sover bort på en bænk 
i en park under den sne, de har ventet så 
længe. Det er bestandigt tusmørke; hvis 
solen anes er det kun som genskær. Vi er 
i et halvlys, hvor konturerne fortones og in
gen slår til. Noget filmen konstaterer over
bærende og loyalt uden opgivende fortviv
lelse eller moraliserende fordømmelse. Her 
er hverken King Vidors afmagt eller Piel 
Jutzis beslutsomhed. Holdningen er lako
nisk, stemningen melankolsk og bevægel
sen så langsom at den næsten hører op. Der 
er nok temposkift, og temperamentet og 
temperaturen kan veksle, men grundtonen 
er en og samme. Vekslingerne sker inden
for en ramme såsnæversom en sonate, den 
form filmen måske bedst kan lignes ved. Få 
satser for få instrumenter. Det sværeste af 
alt. Det at frasige sig de slående virkninger, 
overrumplingerne, spændingsacceleratio
nerne, følelsesudladningen, dramaet. Hér 
er det et spørgsmål om at holde tilbage og 
holde balance. Og det biir der. Nogle ind
lagte drømmesekvenser er ubegribeligt ved 
siden af og falske i anslaget, men i Henning 
Christiansens fotografi glider filmen iøvrigt 
umærkeligt og fint frem i sin monokrome 
enstonighed. Den har stil og karakter. Den 
kunne være kortere men også længere. Den 
har ingen begyndelse og ingen afslutning. 
Men så længe det varer, lytter man og ser 
på, mens der musiceres på lærredet. Om
hyggeligt og personligt. En forestilling som 
sjældent overvurderer sig selv og som al
drig undervurderer publikum. (Danmark 
1978).

Niels Jensen

Vinterbørn
Instruktør: ASTRID HENNING-JENSEN

»Vinterbørn« har fået en usædvanlig stor 
reklameopbakning foren danskfilm, og den 
kan samtidig trække på romanforlæggets 
succes. Det anslås, at ca. hver ottende dan
sker har læst Dea Trier Mørchs roman, og 
hvis lige så mange ser filmen, så vil den 
blive så stor en succes, at produktionsom
kostningerne formentlig kommer hjem.

Filmen lanceres da også som en filma
tisering, og det præger desuden efter min 
mening filmen på en uheldig måde. Den har 
sat sig mellem to stole -  enten skulle man 
have holdt sig tættere til romanen eller man 
skulle have forholdt sig mere frit.

Børn, kvinder og ægteskab har stået cen
tralt i Astrid Henning-Jensens filmkarriere 
(hvor hun ofte har arbejdet sammen med sin 
mand, Bjarne H-J). Tænk f.eks. på »Ditte 
Menneskebarn«, »De pokkers unger«, 
»Palle alene i verden«, »Paw« og »Utro« -  
for at nævne de kendteste i en lang række. 
En film om kvinders oplevelse af det ind
byrdes samvær omkring den fælles situa
tion, børnefødslen, på et stort hospitals 
fødselsafdeling skulle være et oplagt emne 
for hende.

Emne og handlingsforløb er fælles for 
roman og film, men holdningen er forskel
lig. Forfatteren er kvindebevidst og erklæ
ret kommunist, instruktøren proklamerer 
hverken at være kommunist eller rød
strømpe. Denne forskel viser sig tydeligt i 
de to værker, og det kan være en grund til 
at Dea Trier Mørch nægter at kommentere 
filmen. Bog og film er to selvstændige vær
ker, erklærer hun.

Det er naturligvis to selvstændige vær
ker. Og hvor tit har man ikke set et ringe 
litterært forlæg udviklet til filmisk mester- 
væ rk-og omvendt. Forlægget dikterer ikke 
det nye værk, det er filmatiseringsproble
matikkens første bud. Det bunder både i at 
det drejer sig om to forskellige kunstnere. 
Følgelig kan romanforlægget være den 
kunstneriske vurdering af filmen ligegyldig. 
Men ligesom man kan spore visse temati
ske tendenser i filminstruktørens tidligere 
produktion, så kan man også spore nogle 
iforlægget. Erformålet atfinde ud af hvorfor 
filmen er som den er, så er forlægget en af 
mulighederne.

Forløbet i »Vinterbørn« (roman/film) kan 
forholdes til forskellige skemaer. Der er 
Grand Hotel modellen: en række uafhæn
gige skæbner væves ind i hinanden, tilfæ l
digheder (skæbnen) får afgørende indfly
delse på den enkeltes liv, altså i dobbelt 
forstand skæbne-dramaet. Så er der hver- 
dagsrealisme: alle hverdagens små tilfæl
digheder hober sig op til en skitse af det 
almindelige liv. Det benyttes ofte i den lit
terære dokumentarisme (til forskel fra film
dokumentarismen, der er noget helt andet). 
Og så er der socialrealismen: de forskellige 
personer dukker op som repræsentanter 
for sociale klasser, grupper, funktioner 
osv. I al le tilfælde kan man lægge større eller 
mindre vægt på det almene: fordelingen af 
lykke og ulykke, det samfundsmæssige 
tværsnit eller andet.

Romanen »Vinterbørn« har socialrealis
men som grundskema og herover udfoldes
hverdagsrealismen. Det sociale skema og 
budskab fungerer diskret strukturerende 
og pointerende mens ophobningen af op
levelsens detaljer både tjener til at karak
terisere personer og situation, således at 
alle kan være med, uanset politisk an
skuelse. Nye læsere kan begynde her, og
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ingen skræmmes væk. Romanen henven
der sig til alle, der har født eller snart skal 
til det. Den har et kvindespecifikt udgangs
punkt og belyser det noget nært mest na- 
turbundne med dets sociale udformning, 
således at både den enkelte konkrete op
levelse og et socialt perspektiv fastholdes. 
Pointen er bevidstheden om oplevelsen 
som del af identiteten, bevidstheden som 
bevidstheden om sig selv og dette som 
grundlag for solidaritet med andre: »En 
kvinde har det samme behov for at tale om 
sin fødsel -  og den samme naturlige ad
komst til det -  som folk har for at tale om 
deres udlandsrejser. ... Det at fortælle om 
sine oplevelser -  det tjener forskellige for
mål. Ordene giver det formløse form. Ind
trykkene bliver mere afgrænsede og over
skuelige og derfor lettere at ha med at gøre 
i fremtiden. At fortælle giver identitet og 
selvtillid. Og det skaber desuden en vis 
distance til hændelser, der har påvirket én 
for kraftigt.« (side 266).

Hermed har Dea Trier Mørch karakteri
seret et menneskeligt behov som et socialt 
behov, et kvindespecifikt behov og sit eget 
formål med romanen.

Hovedpersonen i romanen, Marie Han
sen, er ugift mor, barnets far er grønlænder, 
hun har politisk litteratur med ved indlæg
gelsen. Efterhånden går hun over til uge
bladene, ligesom de andre patienter, og det 
samlede filigranmønster af forskellige in
teresser og social baggrund viger for den 
fællesoplevelse af børnefødslen. Alle disse 
forskellige kvinder har noget til fælles, og 
den forskellige baggrunds skillelinier op
løses, fo r  no g e n  m ere  en d  fo r  an dre . K un
de mest overklasseprægede og den for
mentlig mest undertrykte-fremskridtspar
t im a n d e n s  ko n e  — g å r ikke  o p  i he lh ede n . 
Men personalet, specielt den kvindelige del 
-  sygeplejersker og jordemødre -  gør.

Institutionen (hospitalet) beskrives skif
tevis som stor og kold (negativbilledet er 
et tilbagevendende udtryk) og som varm, 
øm og forstående, det sidstnævnte i kraft 
af dens mennesker. Institutionen er i sig 
selv genstand for politiske omskiftelser -  
men indenfor dens mur ophæves de for
skelle, der bestemmer livet udenfor: »På 
femte- eller sjettedagen forlader de denne 
barselsgang, dette drømmeland, hvor alle 
var lige -  eller i det mindste noget, der lig
nede lige. De vender tilbage til deres re
spektive klasse, til deres skuffe, til deres 
hylde. Fællesskabet opløses og kommer al
drig igen.« (side 280). Titlen »Vinterbørn« 
-går umiddelbart på den særligt komplice
rede fødsel, der har motiveret hospitalsind
læggelse. Men den kan også forstås som 
en karakteristik af mødrene i forhold til de
res sociale baggrund uden for hospitalet 
-  og dermed børnenes opvækstvilkår.

Filmen Vinterbørn er en trofast filmati
sering. Den benytter romanens handlings
tråd, personkarakteristik og dialog. Men 
den er et selvstændigt værk. Ikke alene fordi 
den udspiller sig i billeder. Også fordi dens 
tema er et andet. Vi får at vide, at Marie 
Hansen (Ann-Mari Max Hansen) læser po
litisk litteratur og at hendes barns far er 
grønlænder. Vi får masser af bemærkninger 
fra de øvrige personer, der viser den for
skellige sociale baggrund. Osv. Det tjener 
til karakteristik af personernes indbyrdes 
forskelle -  men ikke som noget sammen
hængende mønster, der prætenderer et 
samfundsmæssigt helhedsbillede. Filmen 
slutter med Marie Hansens lykke over det 
nyfødte barn. Romanen slutter med at hun 
og alle de andre vender tilbage til livet 
udenfor hospitalet (jvf. citatet ovenfor). Det 
fællesskab, som filmen opruller, er ikke et 
socialt fællesskab, ikke en indbyrdes so
lidaritet -  for det forudsætter at det går på 
tværs af nogle markerede skel. Det er i ste
det et skæbnefælleskab.

Om man foretrækker romanens eller fil
mens pointe afhænger af hvad man ønsker 
af kunst. Om romanen er lykkedes på sine 
præmisser skal jeg ikke gå nærmere ind på. 
Men er filmen lykkedes?

Når jeg har trukket romanens præmisser 
op, så er det altså ikke for at sige, at filmen 
er dårlig fordi den ikke er som romanen. 
Men for at beskrive den ide, der har moti
veret romanens litterære teknik. Problemet 
med filmen er, at den har søgt at overføre 
teknikken uden ideen. Filmatiseringspro
blematikkens andet bud er det elementære, 
der gælder for al kunstfrembringelse, at de 
kunstneriske virkemidler må udspringe af 
den kunstneriske idé. Idet socialrealis
mens skema for strukturering og pointe
ring er droppet, må der findes noget andet. 
Dette andet er for så vidt skæbne-dramaet. 
Skæbnen og skæbnerne er der, men dra
maet mangler. I stedet spiller filmen på 
hverdagsrealismens ophobning af små 
d e ta lje r. M en de ka ra k te r is e re r n e to p  t i l fæ l
digheder og ikke Skæbnen som et styrende 
princip. Hvor romanens emne er noget al
m e n t m e n n e s k e lig t i den s p e c if ik k e  s o c ia le  
udformning, dér peger filmens forløb mod 
at reducere det sociale til det almene. Det

erlykkeatfåbørn, ulykkeikkeatfådem. Man 
kan sige, at filmen henvender sig til alle, der 
er blevet født, uden stands anseelse eller 
skel.

I stedet for at være samlende element er 
hovedpersonen et udtværet billede på kvin
deopfattelsen i den ugepresse, som der 
morsomt lægges distance til. Ugepressen 
såvel som kvindernes dyrkelse af den poin
terer i romanen en social situation. I filmen 
er de selvsamme kvinder til grin fordi de 
siger almindeligheder. Fællesskabet er 
ikke kvindens, det er Moderens. Det er na
turen, der binder det hele sammen, og alle 
de små detaljer viser hvor pudsigt forskel
lige mennesker er -  arbejderkvinderne er 
hjælpeløst tomhjernede, mellemlagskvin
derne har overblik og følelser. Det er in
struktørens position.

Måske har det ikke været hendes mening. 
Men det er hvad hun har benyttet romanens 
elementer til. Skæbne-dramaet og hver- 
dagsrealismen trækker uafvendeligt i hver 
sin retning. Tilbage bliver en blanding af 
typisk dansk folkekomedie og mondæn tå
reperser for alle vordende eller nybagte for
ældre.

Astrid Henning-Jensen har gjort meget 
ud af at mikse et spændende persongalleri 
gennem valget af skuespillere, og hun har 
gjort meget ud af miljøkarakteristikken gen
nem location-optagelser på Rigshospita
let. Men det bindes ikke sammen. Film, må 
vel siges at være ideel for opbygning af 
karakteristikken gennem fremvisning af 
små detaljer. Men det forudsætter visuel 
fornemmelse. »Vinterbørn« er påfaldende 
stilløs. Billederne viser ikke rigtigt noget, 
Rigshopsitalet giver ikke atmosfære, det er 
tydeligvis ikke bygget til filmoptagelse. 
Detaljer påpeges gumpetungt gennem klip 
-  og tredie gang Ann-Mari Max Hansen ta
ber sandalen må man for tredie gang spe
kulere over den dybere mening.

Skuespillerne får lov at udfolde hver sin 
fortolkning af sagen. Henning Palner min
der -  som Anders Bodelsen skrev i sin 
anmeldelse i Politiken-om overlægeri den 
samlede danske filmhistorie, Ann-Mari 
Max Hansen kikker hele tiden efter instruk
tøren og regner åbenbart med at alle hendes 
scener skal klippes ud, Lone Kellermann er 
et oplagt folkekomedietalent og kan måske 
også andet, Elin Reimer ser ud som om hun 
venter at Poul Reichhardt hvert øjeblik kan 
komme ind af døren med ploven på nakken, 
Lea Risum Brøgger holder den hverdags- 
realistiske tone i sin personkarakteristik, 
og Helle Hertz yder en præstation, der i 
øjeblikke får filmen til at hæve sig milevidt 
over gennemsnittet. At kunne virke konse
kvent rigtig i en film, der ellers virker kon
sekvent forkert vidner ikke alene om talent 
men også om kunstnerisk-dramatisk for
ståelse og arbejde med rollen. Det burde få 
følger for rollebesætningen i kommende 
danske film. De to sidstnævnte skuespil
le rp ræ s ta tio n e r e r d e t eneste , d e r u d o v e r
et par billeder af sneklædte gader(!) giver 
en idé  om , h v o rfo r  o g så  f ilm e n  h e d d e r 
» V in te rb ø rn « . (D a n m a rk  1978).

Kaare Schmidt
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Mel Brooks: Latter er
halvfjerdsernes morsomste 
Claus Hesselberg, Ib Lindi
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et magtfuldt
amerikaner interviwes af 
;rg og Per Calum

Mel Brooks og 
Anna Bancroft

/  irsdag den 29. august var der optræk til panik. Det var to 
dage før Mel Brooks skulle ankomme til København for at 
optræde i TV og vedsamme lejlighed give interviews og være 
m idtpunkt i et pressemøde. Men et telegram fra Paris an
tydede overfor Elisabeth Christensen (pressechef på Co- 
lumbia-Fox i Danmark), at Mel Brooks var vanskelig. Ingen 
journalister om aftenen, og heller ingen om formiddagen. 
Der var også en liste over Mr. Brooks’ yndlingsvine, der slet 
ikke var så ringe: Latour '64 og ’67, Brane Cantenac '70, 
Bonnes Mares ’70 og La Tache '72. Samt et par stykker 
mere. Columbia-Fox indkøbte Latour ’67, så var der noget 
at formilde gæsten med. Eller var det mere en besværgende 
gestus?

Som det gik, viste alle bekymringer sig unødvendige. 
Brooks var til enhver tid den professionelle, og indenfor de 
afstukne tidsfrister var han elskværdigheden selv. Det var 
han nok også udenfor, da var det b lo t Anne Bancroft, Mel 
Brooks’ hustru siden 1959, der oplevede Brooks’ elskvær
dighed og kærlighed. TV viste det i glim t, da Anne Bancroft 
pludselig dukkede op i studierne for at deltage i løjerne, som 
Henrik Iversen senere med beklagelse måtte forkorte med 
18 m inutter for at overholde programplanen.

Det var ud fra enhver betragtning et smukt møde: Brooks 
og Bancroft så endnu mere forelskede ud, end rygter havde 
hævdet, og da de sang duet (»If You Were a Tulip...«) og 
bagefter ga v et dansenummer til bedste, var alt den rene fryd. 
Dagen efter svor alle på, at det hele var improviseret, og på 
TV-skærmen så Henrik Iversen ud som om han troede på 
det.

Dagen efter var der (et dårligt besøgt) pressemøde med 
Brooks. Som vanligt i Hotel Royals kedsommelige Pano
rama Lounge. Her gav Brooks flere prøver på sit talent som 
ente rta iner- venlige sangparodier på både Bob Hope, Bing 
Crosby, Tony Ben nett og Dean Martin, og til benefice for de 
meget tilbageholdende journalister fra ugepressens b illed
blade var der ovenikøbet en demonstration af hvordan 
Brooks oplevede et hold stive svenske journalister. Lige lid t 
hjalp det på deres danske mangel på spørgelyst, men 
Brooks gjorde i hvert fald sit bedste. Måske var det b lot 
indbildning, men det så faktisk ud som om han var glad for 
at få pressemødet overstået, så han kunne komme i gang 
med dagens sidste interviews. Vi, dvs. Claus Hesselberg, 
Ib Lindberg og Per Calum, spurgte løs, og »all the news that’s 
fit to p rin t« og måske lid t til, kan De læse her. Det skal for 
en ordens skyld bemærkes, at interviewet er suppleret med 
spørgsm ål og svar både fra pressem ødet og fra et møde, 
som jeg nogle timer tidligere havde haft med Brooks.

P.C.

våben

Mel Brooks: OK. I vil stille mig nogle velforberedte spørgs
mål om mennesker og film, liv og død, krig og fred.

Kosmorama: Hvordan forløb Deres samarbejde med Sid 
Caesar. Var det ikke begyndelsen på Deres karriere.

Mel Brooks: Jeg startede egentlig som trommeslager. Jeg 
var nabo til Buddy Rich. Han lærte mig at spille tromme. 
Senere blev jeg komiker, og det var jeg så dårlig til, at jeg 
blev sendt i krig. Da det var overstået, mødte jeg Sid Caesar. 
Han var startet som saxofonist, men var siden blevet komiker 
og havde fået sit eget TV-show. Vi arbejdede sammen et godt 
stykke tid. Jeg skrev vittigheder til ham, og hvis han ikke 
havde været så god som komiker, så var jeg selv blevet 
komiker meget tidligere. Men Sid var dygtig nok til at t i l
fredsstille mine krav.

Jeg syntes godt om at optræde 
som komiker, men i begyndelsen 
var jeg en smule skræmt. . .

Det var på Sid Caesars TV-show jeg mødte Carl Reiner. 
Han var, hvad man i Amerika kalder »second banana«, altså 
ham, der spil ler op til komikeren. Carl Reiner og jeg blev gode 
venner, og sammen lavede vi nogle grammofonplader om 
»Den 2000 år gamle mand«. Pladerne blev en succes, og 
derefter blev jeg introduceret som komiker på Ed Sullivans 
TV-program. Jeg syntes godt om at optræde som komiker, 
men i begyndelsen var jeg en smule skræmt af publikum. 
Det var på dette tidspunkt, jeg måtte træffe en vigtig beslut
ning. Jeg ønskede at finde en komisk stil, der både var nem 
at optræde med og nem at følge og som fik publikum til at 
grine så meget som muligt. Jeg ønskede at finde frem til, 
hvordan man både underholdt publikum og sig selv. Det 
morede mig at lave grammofonpladerne, men på TV var det 
fo r pub likum  jeg optrådte. På Ed Sullivans program  havde 
jeg kun fire minutter. Det rækkertil at man kan fortælle nogle 
vittigheder, men der er ikke plads til at skabe menneskelig-
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hed, og man kan ikke lave noget, der både er kreativt og 
morsomt. Så jeg holdt op med at arbejde for TV. I stedet kom 
jeg til Broadway, hvor jeg bl.a. skrev et show for Ray Bolger. 
Jeg klarede mig godt indenfor TV, og man ville gerne beholde 
mig, men arbejdet tilfredsstillede mig ikke.

Kosmorama: Hvad lavede De i tiden efter Sid Caesars 
show og før Broadway?

Mel Brooks: Jeg skrev serien »Get Smart«. Årsagen var 
ganske enkelt, at jeg var flad. Og sulten. Producenten David 
Susskind spurgte mig: »Hvorfor skriver du ikke en TV-se- 
rie?« Det var dengang James Bond-filmene var meget po
pulære, og jeg foreslog ham, at jeg skreven serie om en slags 
James Bond, der bare slet ikke kunne finde ud af noget som 
helst. Lidt i stil med filmene om Clouseau. Maxwell Smart 
var i virkeligheden en forløberforCIouseau-historierne. Han 
varden første dumme politimand. Jeg troede ikke serien ville 
slå an, men det gik. Jeg fik penge til huslejen og jeg blev i 
stand til at gifte mig.

Kosmorama: Hvordan blev Deres grammofonplader til, 
var de lavet på scenen eller TV?

Mel Brooks: Nej, de blev lavet som plader. Men ind imellem 
optrådte Carl Reiner og jeg på TV i vores roller fra pladerne. 
Jeg brød mig ikke meget om det.

Kosmorama: Hvor mange plader blev der lavet?
Mel Brooks: Vi lavede ialt fire plader. Alle med publikum 

på. Men de er nok lidt vanskelige at forstå for et dansk pub
likum. Bl.a. lavede jeg grin med jøderne.

KOSMORAMA: Det forekommer os, at De gradvis er gået 
fra en rent verbal form for humor over til at være langt mere 
visuel.

Mel Brooks: Ja, jeg ville gerne bevise, at jeg ikke kun var 
god til at klare den verbale humor. Det var en af grundene 
til at jeg lavede »Silent Movie«. Jeg ønskede at vise, at jeg 
var endnu bedre som komiker, når jeg udfoldede mig fysisk. 
Det lykkedes for mig, og det er jeg glad for.

Kosmorama: Er der tale om en gradvis udvikling, eller 
var De fra starten klar over, at de ejede talent for den fysiske 
side af komikken?

Mel Brooks: Jeg fandt gradvis ud af, at det på film for 70 
procents vedkommende er det visuelle, dertæ ller. Det måtte 
jeg tage med i betragtning. Bevægelser er væsentlige, den 
fysiske humor er den afgørende. I »Høj skræk« er der f.eks. 
en god balance mellem den fysiske og den verbale humor.

Kosmorama: Det er jo en kombination, som allerede 
eksisterer i en film som »Frankenstein Junior«, hvor man 
underholdes både på grund af filmens humor og på grund 
af dens horrorelementer.

Brooks: Det er fordi »Frankenstein Junior« er en genre
film. Jeg var tvunget til at holde mig til emnet, til det materiale, 
der lå til grund for filmen. På samme måde, som jeg gør det 
i »Høj skræk«. Selv om jeg i den film  går mere eller mindre 
amok, så må der stadig være spænding. Historien må være 
intakt. Der må være en slags logik i kameraføringen. Det kan 
og må ikke være ren galskab. Jeg er nødt til at holde mig 
indenfor genrens rammer.

Kosmorama: Genre-filmene forekommer mindre ab
surde.

Brooks: Ja, de er vel mindre absurde...hør, jeg er ikke 
meget fo r den betegnelse, men genrefilmene er mindre 
anarkistiske, mindre surrealistiske, mindre abstrakte. Jo, 
det er nok rigtigt, de er mindre absurde end mine andre film.

Men lad mig lige gøre en ting klart. Jeg har kun lavet to 
genre-film, »Frankenstein Junior« og »Høj skræk«. »She
riffen skyder på det hele« er ikke nogen genre-film. Den var 
min western. Den er ikke en satire på alle westerns. Den er 
blot Mel Brooks’ western, og det er noget helt andet. Lige

ledes med »Silent Movie«, der er min stumfilm. Jeg gør ikke 
grin med de stumme film. Det er kun, når man gør grin med 
en bestemt teknik, at man laver en genre-film. Ellers laver 
man sin western eller sin krigsfilm eller...

Jeg havde i hvert fald lyst til at eksperimentere og se om 
det var muligt at lave en stumfilm i 1976, som publikum kunne 
acceptere. Det kunne være blevet en utrolig katastrofe.

Apropos »Silent Movie«: For nylig ryddede jeg op i k lip 
perummet, og jeg fandt nogle stumper film, som jeg oprin
delig havde klippet ud af »Silent Movie«, fordi jeg var bange 
fo ra t publikum ikke ville kunne goutere dem. Jeg fortalte det 
til Alan Ladd, Jr. (produktionschef for 20th Century-Fox) og 
foreslog ham, at når vi genudsendte »Silent Movie«, så sup
plerede vi den oprindelige version med de scener, som jeg 
den gang fandt for skøre. Vi kiggede på de fraklippede sce
ner, og han lå heltbogstaveligtflad af grin. Så nu bliverfilmen 
genudsendt. Vi kalder den »Silent Movie Plus«. Der er seks 
nye scener i den. Seks m inutter mere.

Kosmorama: Hvor kommer inspirationen fra til Deres 
film? Fra gamle film eller...

Brooks: Komedien opstår ved en kombination af obser
vation og deduktion. Sommetider studerer jeg nogle gamle 
film, men udelukkende af hensyn til de stilistiske elementer. 
Sådan er det i hvert fald bevidst. Nogle gange kan jeg senere, 
langt senere, måske først et år efter, sige til mig selv: »Aha, 
den idé må jeg vist have fået fra Harry Ritz« (den ene af de 
tre Ritz Brothers). Eller jeg kan sige: »Nå ja, det stammer 
fra »Pygmalion««, men når jeg laver noget skægt, så er jeg 
mig ikke bevidst om en idé langt bagude kan føres tilbage 
til tidligere komikere. Men det er klart, at man konstant sam
ler ting og ideer op undervejs. Trods alt er der jo kun så og 
så mange originale komedie-ideer. Resten er variationer.

Kosmorama: Det er vores indtryk, at farcemagere som 
f.eks. Abbott & Costello, the Ritz Brothers og the Three 
Stooges (De tre træmænd) var artister, som De holdt meget 
af og måske er blevet inspireret af.

Brooks: Det er jeg, det er jeg. Den inspiration jeg har fået 
hos Ritz Brothers, De tre træmænd og Abbott & Costello 
stammer fra disse fyres mod til at forsøge, hvor langt de 
kunne gå med deres stupiditeter og deres vanvid. De over
skred grænserne for, hvad der blev opfattet som værende 
tilladeligt i vor kultur. Og sådan noget er vidunderligt. For 
slet ikke at tale om Marx Brothers, som er de bedste af alle, 
fordi de ejede et anstrøg af filosofi og intellekt foruden deres 
vanvid. De er en pragtfuld kombination af tingene.

Sommetider må man forvrænge 
tingene for at vise, hvordan de 
egentlig e r . . .

Hvis man ikke bevæger sig nær den yderste grænse i 
skildringen af den menneskelige adfærd, så er der ingen 
mening i at være entertainer, for hvad kan man så vise -  
normalitet. Men vi kender alle sammen det normale. Man må 
balancere på kanten af brystværnet i skildringen af menne
skelig adfærd for kunstnerisk at fortælle, hvordan vi men
neskerer. Sommetider må man forvrænge tingeneforatvise, 
hvordan de egentlig er.

Men foratvende tilbage til udgangspunktet-jeg haringen 
direkte insp ira tionskilder. Selv om jeg f.eks. ho lder meget 
af Chaplin, så kunne jeg ikke have brugt noget af hans form 
for humor i »Høj skræk«. Der hører han ikke hjemme. Der 
er nok mere af Buster Keaton i filmen, på en mærkelig måde. 
Men det er et kompliceret spørgsmål, og jeg ville næppe vide, 
hvornår jeg i et forsøg på et svar løj eller talte sandt.
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Kosmorama: Hvordan forholder De dem til Woody Allen, 
som i hvert fald kritikere synes at holde mere af end Dem? 
Føler De nogen konkurrence fra ham?

Brooks: Slet ikke. Han er så forskellig fra mig. Vi behøver 
tværtimod hinanden. Han er i virkeligheden en anden side 
af mig, det generte, ydmyge vid. Jeg er Oliver Hardy og han 
er Stan Laurel.

Kosmorama: Hvad med andre komikere.
Brooks: Jeg tror ikke jeg har nævnt det tidligere, men jeg 

holder meget af »Road«-filmene med Bob Hope og Bing 
Crosby. De var sjove, meget surrealistiske og abstrakte. Og 
jeg elsker at høre Bob Hope synge, og jeg kan efterligne ham. 
Jeg holder også meget af Crosby. Da jeg var i tyverne, sp il
lede jeg trommer i et lille orkester. Dengang regnede vi ikke 
rigtig med Crosby. Men så var der en, som spillede en gam
mel plade, og jeg spurgte, hvem det var, der sang. Bing 
Crosby, svarede de andre. Jeg kunne næsten ikke tro det. 
Han havde en meget højere stemme dengang, sang slet ikke 
som en crooner. Sommetider sang han scat-sang. Ligesom 
Ella Fitzgerald. Derefter begyndte jeg at samle på hans pla
der.

Og apropos Crosby, så var jeg slet ikke klar over, at han 
kendte mig, men i et interview foretaget med ham kort tid før 
han døde, udtalte han, at hvis han skulle lave flere film, så 
skulle det være i den nye Mel Brooks-stil. Havde jeg vidst,

Dom DeLuise (som Busby Berkeley) i scene 
fra »Sheriffen skyder på det hele«

at han kunne lide mine film, så havde jeg nok haft mod til 
at fortæ lle ham, hvor meget jeg holdt af ham. Fred Astaire 
er en anden af de gemle kunstnere, som jeg sæ tter s to r pris
på. Jeg har talt med ham, og måske kan jeg finde en rolle 
til ham, selvom han ikke danser mere. Han er en god skue
spiller.

Busby Berkeley er nok en kunstner, hvis film jeg elsker. 
I »Sheriffen skyder på det hele« var det i virkeligheden Busby

Berkeley, som Dom DeLuise spillede. Og jeg kunne godt 
tænke mig at lave en Busby Berkeley-film, en Berkeley-film 
under vandet, en »Underwater Follies«. Alt skulle være under 
vand. Måske med et par druknede korpiger flydende i vandet. 
Og med 100 pianoer. En blanding af Esther Williams og 
Busby Berkeley.

Kosmorama: Når man ser Deres film får man let det ind
tryk, at der er en masse improvisation i filmene. Er det 
tilfældet?

Brooks: Det koster 35.000 dollars om dagen at lave en film. 
Så der er ikke råd til at ændre ret meget, når man først er 
i gang med optagelserne. Man kan lave lidt om under prø
verne, ændre et ord hist og her, måske indlægge en vittighed, 
men selve det bærende i scenen er der ikke råd til at lave 
om på. Hvad scenen skal indeholde, og hvordan den skal 
afvikles, det må være fastlagt på forhånd. Det er dog sket 
en enkelt gang, at jeg har stoppet optagelserne for at udvide 
en scene, nemlig øjeblikket i »Silent Movie«, da Marty Feld- 
man skal holde hunden, men ellers ikke. Aldrig.

Kosmorama: Er det virkelig muligt at lave et så præcist 
manuskript?

Brooks: Næsten. Et manuskript er en nedskrivning af 
visioner. Der er tale om en proces, der går fra vision til 
manuskript og igen til vision. Så enkelt er det, men det kræver 
naturligvis, at man giver sig god tid til manuskriptarbejdet. 
Ni tiendedele af filmarbejdet foregår på manuskriptstadiet.

Kosmorama: Hvordan foregår egentlig samarbejdet 
mellem Dem og deres medarbejdere?

Brooks: Først udformer jeg ideen i store træk. Det behøver 
ikke at være min egen idé, men jeg fastlægger rammen for 
filmen. Jeg deler den op i sektioner, og dernæst prøver jeg 
at finde en enkelt ting i hver sektion, som man kan arbejde 
videre på, noget der virkelig er skægt og som kan fungere.

Jeg er alene om at instruere. Det 
er mig, der styrer filmen . . .

Men det er meget løst, kun et skelet. Derefter udnytter jeg 
de begavelser, som jeg kender og elsker: Rudy De Luca, 
Barry Levinson, Ron Clark, måske Norman Steinberg. Folk 
jeg kender godt. Jeg mener, at komedie-skriveri bør foregå 
i fællesskab. På den måde har man med det samme et pub
likum. Vi kritiserer hinandens ideer. Hvis man sidder alene, 
så kan man ramme 10.000 kilometer ved siden af, men ar
bejder man sammen med andre, så rammer man ikke helt 
galt. Vi arbejder meget ihærdigt på manuskriptet, og vi vil 
helst tro på at vi ved besked om, hvad der tager sig sjovt ud 
på film. Men jeg er alene om instruere. Det er mig der styrer 
filmen, det er min holdning til begivenhederne, som kommer 
frem.

Kosmorama: Men er det ikke svært, når De både fungerer 
som manuskriptforfatter, producer, instruktør og skuespil
ler?

Brooks: Nej, for man er ikke alle tingene på én gang. Hvis 
jeg var tømrer, så ville jeg først fælde træet, derefter skrælle 
barken af og siden skære det ud i brædder og endelig sømme 
dem sammen, male det og i det hele taget se det efter i søm
mene. Og endelig ville jeg fare rundt i verden for at sælge 
det, som jeg gør nu. Der er en ræ kkefølge i funktionerne, og
man kan sagtens klare flere funktioner. Jo mere af en auteur 
man er, desto bedre er det. T ru ffau t er T ruffaut, Fellini er 
Fellini, Bergman er Bergman, og Brooks er B ro o k s - t ro r  jeg. 
Jo mere jeg laver, des mere af mig selv kan jeg lægge ind 
i filmen.
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Mel Brooks i scene fra »Silent Movie«

Kosmorama: Når De ofte foretrækker at arbejde med de 
samme skuespillere er det så på grund af at de kan im
provisere, selv om manuskriptet ikke levner så megen 
plads til mange nye indfald?

Brooks: Jeg prøver hver gang at føje et par nye ansigter 
til mine film, men det er klart, at der også er gengangere. Og 
naturligvis passer man på, at der ikke bliver tale om genta
gelser. At skuespillerne er de samme fra film til film betyder 
ikke nødvendigvis at deres roller i filmene også er identiske.

Nogle af skuespillerne er bedre til at improvisere end 
andre. Det er i orden, når blot det sker ud fra mine ideer. Dom 
DeLuise er den ivrigste til at improvisere, men hans ideer 
er til gengæld altid gode.

Kosmorama: Kortfilmen »The Critic« var Deres første 
film. Hvordan fik De egentlig ideen til den?

Brooks: 11962 oplevede vi en bølge af film lavet af en dygtig 
canadier ved navn Norman MacLaren. Han lavede avant- 
garde-kortfilm. Jeg havde inviteret min onkel Joe med i bio
grafen, han er 75 år, og pludselig viste de en af MacLarens 
film. »Color and Light« hed den. Min onkel sad og mumlede 
for sig selv: »Hvad er det for noget?... er det en film?... Hvad 
fanden er nu d e t... en kakerlak... en hest?«

Filmen var på en eller anden måde impressionistisk, og 
jeg var midt i et latteranfald på grund af min onkels kom
mentarer, så jeg foreslog Ernie Pintoff, at han skulle lave en 
elleranden avantgarde-film, så ville jeg agere som min onkel, 
bare sidde og mumle: »Hvad fanden er det her? ... et hus? 
... en dreng? ... et stakit?«, osv. Vi lavede filmen og fik en 
Oscar. Men vi lavede den ikke for at få en Oscar men fordi 
vi kunne lide ideen.

Kosmorama: Hvad var så det næste?
Brooks: Derefter skrev jeg et skuespil, som jeg troede ville 

blive godt. Det var »Forår for Hitler«. Men der varalt for mange 
scener i det -  det ville blive alt for dyrt at producere. En eller 
anden foreslog så, at det kunne blive en god film. Det havde 
jeg slet ikke tænkt på, men efter at have talt med nogle 
mennesker om ideen satte jeg mig ned og skrev den om til 
et filmmanuskript. Filmen bærer dog stadig præg af at være 
lid t af et skuespil. Der er megen snak i starten, idet hele taget 
er der megen snak i filmen. Meget mere end der almindeligvis 
bør være. Og filmen var en fiasko af rang. De der så den, 
kunne godt lide den, men d e rva r ikke ret mange, der så den. 
Slut med filmarbejde.

Kosmorama: Var det Deres egne vanskeligheder med 
at få »Forår for Hitler« produceret, der spillede ind, da De 
lavede »Silent Movie« med dens skildring af en filmpro
ducent?

Brooks: Jeg ved det faktisk ikke. Men det har nok været 
tilfældet. Det er igen et tilfælde, hvor underbevidstheden 
spiller en rolle. Men lad mig blot sige ja. Ledelsen af 20th 
Century-Fox, der producerede »Silent Movie«, reagerede 
nøjagtigt som vi viser det i filmen. Jeg gik op til Alan Ladd 
Jr. og fortalte ham om ideen, sagde, at jeg ville lave en stum
film. »Ud«, sagde han. Jeg forklarede ham så, at det var min 
tanke at lave filmen i farver, og at jeg ville se at få nogle store 
kanoner til at medvirke i filmen. Ialt kostede den fire m illioner

Gene Wilder, Kenneth Mars og Zero Mostel i »Forår for Hitler«

at producere, og jeg havde regnet med fem millioner, så der 
var egentlig tale om en meget billig film. Med den rollebe
sætning. Alle navnene medvirkede i filmen, fordi de ville gøre 
mig en tjeneste. En dag fik jeg endda en opringning fra Steve 
McQueen: »Er der noget for mig i filmen?«, spurgte han. 
»Desværre«, sagde jeg. Men tænk blot, Steve McQueen, den 
største af de store. Paul Newman fik blot en flaske vin for 
sin medvirken.

Kosmorama: Hvordan fandt De egentlig frem til Gene 
Wilder? Før »Forår for Hitler« havde han jo kun haft en lille 
rolle i »Bonnie og Clyde«.

Brooks: Jeg spurgte ham om han ville spille rollen, og han 
var glad for tilbudet. Jeg havde set ham i en opførelse af 
»Mutter Courage og hendes børn«, hvori han spillede sam
men med min kone. Jeg så stykket flere gange, og hver gang 
fik han mig til at le. Han undrede sig noget over, hvem pokker 
det var, der sad i salen og lo ad ham -  i de mest alvorlige 
afsnit af skuespillet. Min kone fortalte ham så, at det var mig, 
og jeg fortalte ham, at han var komiker, en meget menne
skelig komiker, og at jeg mente, han ville kunne spille en 
hovedrolle i en film jeg arbejdede på. Han var lidt skeptisk 
og sagde, at det nok ville blive vanskeligt at få ham accep
teret, da han overhovedet ikke var kendt. Det var rigtigt nok, 
men pengene blev da skrabetsammen, og filmen kom i gang. 
Joseph E. Levine, der finansierede filmen, var rædselssla
gen, da han så nogle af filmens scener. »Hvem gider se en 
film med grimme damer, en tyk mand (Zero Mostel) og en, 
der ser sølle ud (Gene W ilder) i hovedrollerne?«. Men senere
gav han mig ret. Han kunne godt se, at Gene Wilder var god 
i film en.

Kosmorama: Hvordan var det at arbejde i Jugoslavien, 
hvor De indspillede Deres anden film, »Svigermors 
penge«?

Brooks: Detvaren vanskelig film at lave, bl.a. fordi vi havde 
mange sprogproblemer. Men det var rart at arbejde sammen 
med jugoslaverne. Vi indspillede filmen, da krisen i Tjek-
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Mel Brooks i scene fra »Svigermors penge«

koslovakiet opstod, og hele det jugoslaviske filmhold tog 
fri og samledes med andre ved grænsen med hvad våben 
de nu havde for at være forberedt i tilfæ lde af en eventuel 
invasion fra russernes side. Det var modigt gjort.

Min film var vel heller ikke særlig sovjet-venlig, vi lavede 
jo grin med romanen af llf og Petrov. Ikke fordi jeg har noget 
imod russere, min m orer russisk, men de har aldrig haft bare 
én god regering fra zarens tid og til nu.

Kosmorama: Kan De selv finde en forklaring på, hvorfor 
»Svigermors penge« kiksede rent økonomisk?

Brooks: »Forår for Hitler« blev også en fiasko undtagen 
i et par af de større byer. På det tidspunkt var jeg ikke slået 
igennem som en morsom filmskaber, og »Svigermors 
penge« var måske en anelse for intellektuel for det store 
publikum i Amerika. Man skal vide lidt om den russiske re
volution, og man skal vide lidt om russere, for at forstå f il
mens humor. Jeg tror det er grunden til at filmen ikke blev 
nogen succes. Måske var den heller ikke god nok. Jeg troede 
dog, at den ville kunne klare sig, men det var altså ikke t i l
fældet.

Kosmorama: Men Deres tredie film, »Sheriffen skyder 
på det hele«, blev til gengæld en succes.

Brooks: Jeg var ikke forberedt på, at den ville blive så stor 
en succes, som det er tilfældet. Senere har jeg fundet ud af, 
at det nok hænger sammen med, at dens referenceramme
er så bred. Alle har set en western. Filmen var baseret på 
en historie kaldet »Tex X«, skrevet af Andrew Bergman, men 
det eneste fra den oprindelige fortæ lling, som jeg bevarede,

var, at sheriffen var sort. I stedet skrev jeg sammen med 
Bergman en helt ny historie. Jeg tror vi arbejdede på den et 
helt år. Alene at få historien presset ned til en rimelig længde 
tog os ca. fire måneder.

Kosmorama: Hvordan fik De overtalt Warner Bros. til at 
producere filmen med Dem som instruktør?

Brooks: På det tidspunkt var »Forår for Hitler« ved at bryde 
igennem, så man troede på, at jeg kunne klare det. Og det 
var faktisk først med »Sheriffen skyder på det hele«, at jeg 
fik m itegentligegennem brud-i USA, England og Australien. 
Her i Danmark var det, så vidt jeg ved, først med »Franken- 
stein Junior«, at jeg brød igennem. Sådan var det vist i hele

Mel Brooks og Cleavon Little i »Blazing Saddles«

Europa. Men jeg skal ellers love for, at de høje herrer ved 
Warner Bros. blev blege om næbbet, da jeg viste dem 
»Sheriffen skyder på det hele« -  selv de farvede i firmaet. 
De troede ganske simpelt, at det var løgn, sådan noget kunne 
man ikke lave og de overvejede at lægge filmen på hylden. 
Jeg sagde så til et par af de store fyre, »Kom og se filmen 
med publikum på«. Jeg vidste den var god, og jeg fik dem 
overbevist.

Kosmorama: Selvom »Sheriffen skyder på det hele« er 
en parodi, så forekommer det alligevel som om de elsker 
westerngenren?

Brooks: Helt bestemt. Som dreng så jeg en masse film. 
Mest westerns og horror-film. Jeg var for ung til at værdsætte
de komedier, som Lubitsch og Preston Sturges lavede. De 
film jeg så sammen med de andre unger, havde Jens Lyn, 
Tarzan, Frankenstein og Dracula som hovedpersoner. Og
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så var der alle de mange westerns. Senere kom Disney ind 
i mit liv. Han lavede alle disse vidunderlige film for børn. Film 
der i øvrigt skræmte ungerne fra vid og sans. Tag f.eks. 
»Bambi« -  Bang!, så er moderen skudt. Det er ret voldsomt. 
Men det er alligevel børnefilm. Utroligt.

Kosmorama: Er det nødvendigt at eiske et emne, før man 
går i gang med at lave en parodi over det?

Brooks: Når der er tale om en HOMMAGE, som det er t i l
fældet med »Frankenstein Junior«, hvori jeg hylder James

har skam gjort mig meget godt -  han har skaffet mig en 
masse penge. Men helt alvorligt: hvis der er noget man vir
kelig hader meget -  og jeg hader nazismen af et godt hjerte 
-  så er det bedre at gøre grin med det, end at stille sig op 
påen kasse og holde brandtaler. Lattereret magtfuldt våben, 
og mange gange kan latterliggørelse fjerne en regering hur
tigere end polemik og pamfletter.

Kosmorama: Lad os vende tilbage til »Høj skræk« og in
spirationen fra Hitchcock. Hvornår så De første gang en

Whale, eller som i tilfæ ldet »Høj skræk«, hvor det er H itch
cock, der bliver hyldet, ja, så må man elske emnet. Had er 
også en god katalysator. Da jeg lavede »Forår for Hitler«, var 
mit had til neo-nazisternes bevægelse en hjælp.

Kosmorama: Apropos had, i de fleste af Deres film har 
de gjort grin med tyskerne.

Brooks: Jeg vil ikke sige, at det er tyskerne som helhed, 
jeg gør grin med. Jeg er selv tysker. Min fa rva rfød t i Danzig. 
Så hvis jeg siger, at jeg hader tyskere, så hader jeg min egen 
familie. Lad os hellere sige, at jeg hader nazisterne. Jeg har 
altid  næret et indæ dt had til dem, til deres parti og til deres 
hagekors. Det had har hjulpet mig til at gøre grin med be
stem te karakteregenskaber. Især i »Forår fo r Hitler«, men 
der var også lidt af det i »Frankenstein Junior«.

Kosmorama: Og i »Høj skræk«.
Brooks: Også der, i scenerne med Nurse Diesel. Det var 

nu ikke bevidst. Da jeg læste det færdige manuskript kunne 
jeg godt se, at det har ligget i underbevidstheden. Jo, Hitler

Hitchcock-film.
Brooks: Det var på Coney Island, hvor vores Tivoli ligger. 

Det var i 1936, da jeg var 6-7 år gammel. Filmen vil jeg aldrig 
glemme. Det var »The Lodger« (London-Mysteriet, 1926). I 
en bestemt scene er der et glasloft, og der er en mand, der 
går på dette loft. Scenen skulle vise, hvad kvinden tænkte.

Jeg har altid holdt meget af 
Hitchcocks film. Der var altid 
humor. .  .

Allerede på det tidspunkt var H itchcock meget abstrakt. Han 
anvendte film til at skildre det underbevidste. Det var frem
ragende gjort. Senere kom så de vidunderlige sort-hvide 
Hitchcock-film : »En kvindeforsvinder«, »De39 trin« osv. Jeg 
har altid holdt meget af Hitchcocks film. Der var altid humor 
med i filmene.
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Kosmorama: Snakkede De med Hitchcock inden De gik 
i gang med »Høj skræk«?

Brooks: Det gjorde jeg, ja. Jeg er en stor Hitchcock-fan. 
Han er formentlig den største nulevende instruktør i teknisk 
henseende. Jeg taler ikke om kvaliteten af hans manuskrip
ter, blot om det at lave film. Jeg mødte ham og fortalte ham, 
hvormeget jeg holdt af hans film, og han sagde: »Du behøver 
slet ikke min tilladelse. Brian De Palma og alle disse unge 
mennesker, de laver alle sammen Hitchcock-film  uden at

Modsatte side: Cloris Leachman som Nurse Diesel i »Høj skræk«. Herunder 
inspiration fra Hitchcocks »Frenzy« og nederst, hvordan Brooks mener 
drabsscenen fra »Psycho« kan tage sig ud. Til højre lige dele inspiration 
fra »Fuglene« og »Fuglemanden« (Brewster McCIoud).

spørge«. Jeg fortalte ham så, at jeg agtede at lave en film, 
der gjorde grin med genren, med suspense-filmene, og jeg 
viste ham »Frankenstein Junior«, som han kaldte »Et me
sterværk«. »Belysningen, skyggerne, det er James Whale, 
lige bortset fra atdu harden særlige kvalitet, som Mel Brooks 
har, vanviddet« sagde han. Og så tilføjede han, at hvis jeg 
kunne gøre det samme, når jeg lavede »Høj skræk«, så ville 
filmen blive perfekt. Blot skulle jeg ikke bruge den lette, 
boblende vittige Hitchcock, men derimod »Psycho«, Fug
lene« og de skræmmende scener fra »Menneskejagt« som 
udgangspunkt. Da han så den færdige film udbrød han: »Den 
blev meget bedre end jeg troede det muligt«, og han udtalte, 
at han ville ønske at han selv havde fundet på nogle af sce
nerne. Ikke komedie-islættet, men andre scener, som f.eks. 
da jeg fotograferede Nurse Diesel og Dr. Montague nedefra 
gennem glasbordet. Det var meget rosende.

Kosmorama: Der er mange andre referencer til Hitch
cocks tilm -  »En kvinde skygges« og »Frenzy« f.eks. Og

hvad med Robert Altmans »Brewster McCIoud«, tænkte De 
også på den, da De lavede scenen med alle duerne, der 
overklatter Dem?

Brooks: Ah, »Brewster McCIoud« er en så udsøgt film, at 
det slet ikke kunne nytte at bruge den som reference. Det 
ville stå klart for måske 15-20 mennesker, men jeg laver film 
for 20 m illioner mennesker. Men jeg må huske at fortælle 
det til Robert Altman, der er en af mine gode venner. Vi slås 
altid om den samme fotograf.

Kosmorama: Hvem?
Brooks: Paul Lohman. Jeg mener, at det er fotografens 

opgave at støtte de enkelte scener, ikke at træde i forgrunden 
med deres arbejde, som det sommetider er tilfæ ldet med 
Vilmos Zsigmond, Gordon Willis, Haskell Wexler etc. De er 
så »fotografiske«, at man afog til glemmer, hvad der egentlig 
siges i en scene, eller hvad der er selve meningen med 
scenen. Hvis jeg ville lave en Widerberg-lignende film, så 
ville jeg være glad for at arbejde sammen med sådan en 
fotograf, men jeg laver ganske ligefremme film. Og selvom 
stilen nogle gange kan være fabelagtig, så skal den først og 
fremmest være en hjælp. Som det er tilfæ ldet med Gerald 
Hirschfelds fotografering og Dale Hennesys dekorationer 
i »Frankenstein Junior«. Men til »Silent Movie« behøvede jeg 
slet ikke sådanne kvaliteter. Alt hvad jeg sagde til Paul Loh
man var: »Technicolor, 1942«. Kun de to ord. Han forstod 
mig med det samme, og det var hvad jeg fik -  primærfarver. 
Gule og blå osv., de var der. Men det er nødvendigt at være
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modig, hvis man vil være enkel. Filmskabere falder altid for 
modefænomener. Jeg passer meget på, at det ikke sker for 
mig. Jeg tager mig i agt for ikke at blive så filmisk, at jeg 
henleder opmærksomheden på mit arbejde. Men jeg er selv
følgelig ikke så uskyldig, som jeg gerne vil tro -  jeg taler jo

Det betyder ikke noget, hvad 
kritikerne mener om dine film . . .

om det. Somme tider forelæser jeg på the American Film 
Institute om, hvad jeg formoder er mit speciale, komedier 
og gags og om hvordan man bedst fastholder morskab på 
film. Så bliver jeg meget teknisk, for komedien er en meget 
speciel kunnen. Man behøver f.eks. to mennesker på lær
redet -  hvis man bruger et close-up, så overlader man for 
meget til tilskuerne. Lad mig nævne et eksempel fra »Forår 
for Hitler«: Da den store homoseksuelle viser sig alene, 
bliver der stille blandt pub likum -m en da Gene Wilder vender 
sig om mod Zero Mostel og spagfærdigt siger: »Max, han 
har jo kjole på«, så er publikum flade af grin. Det er erfarings
mæssigt en sådan lille bemærkning, der løser op for pub
likums latter. Det kontrapunktiske klip kalder jeg det.

Kosmorama: Hvilke ændringer skete der med »Høj 
skræk« fra De først undfangede ideen og til manuskriptet 
var færdigt?

Brooks: Jeg så så mange af Hitchcocks film, som det var 
muligt for mig at se. Nogle film er simpelthen ikke tilgæ n
gelige, fordi der føres retssag om rettighederne-»Vertigo« 
f.eks., men jeg fik dog lejlighed til at gense en »ulovlig« kopi. 
Jeg så mange af de sort-hvide film, og jeg gennemså alle 
farvefilmene -  oprindelig ville jeg have lavet filmen i sort
hvid, og jeg ville nok have ændret historien noget, for at 
tilpasse den stilen. Jeg ville have placeret historien i en mere 
præcist defineret tid, og jeg tænkte på at lade meget af hand
lingen udspille sig på et tog. Kernen i historien ville være 
den samme som nu. Men da jeg allerede havde lavet »Fran- 
kenstein Junior« som sort-hvid film, så foretrak jeg at lave 
filmen, som det nu er tilfældet.

Hitchcock gav mig i øvrigt en herlig vits: en mand løber 
og løber. Han skal nå færgen, og han er sent på den. Færgen 
er kun et par meter fra kaj, da han ser den, og manden sprin
ger. Han falder bevidstløs om på dækket men han har nået 
færgen -  så viser det sig, at færgen er ved at lægge til. Det 
er en god vits.

Kosmorama: Hitchcock er jo for længst blevet kanoni
seret i Frankrig. Hvordan bliver Deres film modtaget af 
kritikerne? Er De blevet opdaget af »Cahiers du Cinema«?

Brooks: Bien sur! Naturelement. Jeg er en stor film kunst
ner. De fortæ ller mig en masse nonsens. De fortæ ller mig, 
at jeg laver »films«, men »movies« er hvad jeg laver. Det er 
ikkekunst, men noget derkan indbringem iget par håndører. 
Det er show business. Hvis ikke »Sheriffen skyder på det 
hele« var blevet en succes, så var der ingen, der kendte 
»Forår for Hitler«. Den blev reddet af den efterfølgende suc
ces. Sådan er det også med kritikernes holdning til mine film. 
Kritikerne skriver altid, at min bedste film er den foregående, 
mens den seneste ikke er noget særligt. Men sådan har det 
altid været, og det betyder ikke noget, hvad kritikerne mener 
om mine film . Det v igtigste erom  publikum  kan lide mine film .
Mund-til-øre metoden er den bedste, resten generer mig

»Max, han har jo kjole på!« har Gene Wilder 
netop hvisket til Zero Mostel i scenen fra 
»Forår for Hitler«.
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ikke. Jeg må dog tilføje, at »Høj skræk« egentlig fik en god 
kritikermodtagelse i Amerika. Men det hænger nok også 
sammen med, at mit navn nu er blevet en slags varemærke.

Kosmorama: Er der nogen speciel grund til, at De siden 
starten som forfatter og senere instruktør nu også er blevet 
skuespiller i deres egne film?

Brooks: Jeg ved ikke rigtig. Da jeg begyndte som skue
spiller, var det i biroller. Og måske spiller jeg slet ikke med 
i min næste film. Jeg kan godt lide at have frihed til selv at 
vælge. I tilfæ ldet »Høj skræk« hænger det sammen med, at 
jeg ikke kunne finde nogen anden end jeg selv, der turde og 
kunne være ligeså tåbelig som jeg erdet i en CaryGrant-rolle.

Det hele drejer sig om, hvad der 
tjener filmens tarv bedst. . .

Jeg kunne heller ikke finde nogen anden, der kunne lave 
denne Frank Sinatra-parodi bedre end jeg selv, og jeg kunne 
ikke komme i tanke om nogen anden, der kunne have spillet 
min rolle i lufthavnen. Eller scenen med patienten, der er en 
hund. Jeg fornemmede blot, at det var mig, rollen kaldte på. 
Jeg kunne gøre det, og ingen anden ville kunne gøre det ret 
meget bedre. Engang havde jeg også tænkt mig selv i rollen 
som tyskeren i »Forår for Hitler«, og jeg ville have været 
perfekt i den rolle. Men jeg prøvefilmede Kenneth Mars, og 
så var jeg klar over, at han var den rigtige til rollen. Det hele 
drejer sig om, hvad der tjener filmens tarv bedst. Produk
tionsselskabet vil også oprindelig have haft mig til at spille 
Marty Feldmans rolle i »Frankenstein Junior«. Jeg kunne 
sagtens have gjort det, men Marty Feldman var den bedste.

Kosmorama: Hvad er det næste projekt?
Brooks: Jeg kunne godt tænke mig at lave en film mere 

i lighed med »Silent Movie«. En film med mange mennesker, 
en slags komediens march. Det ville blive en slags »Parade 
of Comedy«, komedien marcherer frem. Meget stort anlagt, 
helt tosset, masser af mennesker. Humorens historie i 
denne verden. Første del. Jeg ville berette om stenalder
manden, jeg ville bruge bibelen. Jeg kunne tænke mig at 
spille Gud. Jeg ville være en meget skrap Vorherre, og en 
meget glemsom Vorherre.

Kosmorama: Hvordan ser De egentlig på Deres job?
Brooks: Jeg betragter ikke arbejdet som andet end et godt 

job. Helt ærligt. Jeg er god til det, jeg gør, og generelt tror 
jeg ikke, at ret mange kunstnere betragter sig selv som 
kunstnere med stort K. Man går fra det ene stykke arbejde 
tildetandet, og så måandre afgøre, om det er godt eller skidt.

Kosmorama: Men føler De ikke, at der er noget, som de 
bør gøre -  noget De simpelthen ikke kan lade være med 
at lave?

Brooks: Jo, jeg kan lide at lave disse skøre film. Hvis jeg 
ikke fik mine ideer ud af systemet, så ville jeg ende på en 
galeanstalt. I virkeligheden er det ikke et spørgsmål om, hvor 
mange penge en film spiller ind. Eller rettere -  for mig per
sonligt er det ikke noget væsentligt spørgsmål. Hvad der 
betyder noget er, at det er meningsløst at lave film, hvis der 
ikke er nogen, der ser film ene. Og selvfø lgelig betyder pu
blikum også på anden vis noget for mig. To film, der kikser 
hos publikum, så får jeg ikke mere lejlighed til at lave film. 
Så enkelt er det.

Ligesom Hitchcock i »En kvinde skygges« 
udnyttede Golden Gate broen (indsat billede) 

gør Brooks det i »Høj skræk«.
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Til venstre: Mel Brooks under optagelserne 
til »Hej skræk«. Herunder en scene fra 
lufthavnen, da Brooks’ psykiater modtages af 
nerveklinikkens trofaste Brophy«

Kosmorama: Hvor stor indflydelse har publikum på De
res film?

Brooks: Jeg laderaltid publikum klippem inefilm . Jeg laver 
en råklipning, og derefter viser jeg forsøgsvis filmen for et 
uforberedt publikum. Jeg noterer mig publikums reaktioner, 
men det er ikke altid jeg tager hensyn til, hvad de mener i 
f.eks. Cincinnati. Storbyer er derimod ens over hele verden. 
Hvis man i New York fanger pointerne, så gør man det også 
i London, Paris og København. Deter virkelig min opfattelse, 
at publikums latter bestemmer klipningen af en komedie. 
Hvis publikum ikke morer sig, så er der noget galt. Det kan 
ganske vist ske, at jeg laderen vittighed blive i filmen, selvom 
publikum ikke morer sig, men så ændrer jeg som regel fo r
spillet til vittigheden. Jeg kan nævne et eksempel fra »Høj 
skræk«. Oprindelig var jeg ikke klar over, hvor skør Harvey 
Kormans Dr. Montague virker i den første scene på trappen 
til »The Psycho-Neurotic Institute for the Very, Very Ner- 
vous«. Vi havde skåret det afsnit ned, men senere, da vi 
sidder ved middagsbordet og jeg stiller ham et spørgsmål 
og hans reaktion ikke forårsager at publikum ler, blev jeg 
klar over, at det var fordi, vi ikke havde sørget for at præ
sentere forholdet mellem ham og Nurse Diesel ordentligt. 
Jeg gjorde scenen ved trappen længere, og da Nurse Diesel 
så ved middagsbordet stikker gaflen i Harvey Kormans 
ærme, så blev der grinet. Davar publikum klar over, hvad det 
drejede sig om. Man skal lave underholdning, men man er 
nødt til at give publikum de nødvendige informationer.

I øvrigt synes jeg komedien lever
og har det godt. . .

I øvrigt synes jeg at komedien lever og har det godt. Hvis
man vil se f.eks. »Guldfeber«, så må man gå i biografen og 
betale for det. Film som »Panserkrydseren Potemkin« og 
»Intolerance« derimod er forbeholdt de filmstuderende eller 
folk, der går på filmmuseer. Dem er der ikke mange, der vil 
betale for at se. Det er mesterværker, helt afgjort, men det 
er komedier, der overlever, selv om de måske ikke i samme

forstand er mesterværker. Komedierne erfriske og virkelige, 
hvorimod den dramatiske stil kan blive teatralsk og opstyltet. 
Det hænger sammen med, at stil og adfærdsmønster gen
nem tiderne har ændret sig meget, i modsætning til hvad der 
vises i en komisk film. At se en mand glide i en bananskræl 
er altid morsomt.

Kosmorama: Nu hvor De er blevet et stort navn, er De 
så bange for ikke at slå til, når De går i gang med et nyt 
projekt?

Brooks: Jeg er altid bange, har altid sommerfugle i maven. 
Men i samme øjeblik filmen er færdig, så er jeg rolig. Jeg ved 
f.eks. at »Høj skræk« vil leve længe.

Kosmorama: Hvordan klarer Deres film sig egentlig på 
TV-skærmen?

Brooks: De bliver slet ikke vist på TV. Det er kun »Forår 
for Hitler« og »Svigermors penge«, der er blevet vist på TV. 
Siden er det lykkedes mig at få indføjet i mine kontrakter, 
at filmene ikke må vises på TV før efter fem år, og ikke uden 
at jeg spørges. Der er simpelthen alt fo r mange mennesker, 
der ser en film på TV, så det er en dårlig forretning, selvom 
jeg i dag formentlig kunne få syv m illioner dollars for en 
TV-forevisning af »Frankenstein Junior«. For de to første 
film fik jeg ikke mere end 1000 dollars, og når filmene først 
har været vist på skærmen, så er det sket med dem.

Jeg har iøvrigt også »final cut« på mine film, og det har 
jeg haft allerede fra dengang, da jeg lavede »Forår for Hitler«. 
Det var usædvanligt, men jeg var ung og uerfaren, og jeg 
vidste ikke besked om den slags ting. Så jeg forlangte det 
blot, og producenten accepterede det.

Kosmorama: Hvilken af Deres egne film synes De bedst 
om?

Brooks: Det er jeg ofte blevet spurgt om, og jeg svarer altid 
det samme: Den første. Altid den første, fordi den er miraklet. 
At det virkelig skulle lykkes at få ens drøm igennem. Derfor 
er den første film den vigtigste for mig rent følelsesmæssigt. 
Jeg ved ikke om den også er den bedste. Jeg tror »Sheriffen 
skyder på det hele« er den bedste når det gælder surreali
stisk og skrupskør komedie, men at »Frankenstein Junior« 
måske er den bedste film. Og når det gælder ren film, blan
dingen af komedie og suspense, så bliver det aldrig bedre 
end i »Høj skræk«.
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Kosmorama-leksikon

ENGLAND
Udarbejdet af Michael Blædel -  Inger Hvidtfeldt -  Jan Kornum Larsen

Anvendte forkortelser 
F = fotograf 
I = instruktør 
Kl = klipper 
Ko = kostumer 
Ma = manuskript 
Mu = musik 
P = producer 
S = skuespiller 
Sp = speaker

For et par år siden blev konklusionen 
på et London-seminar om engelsk film  
formuleret med følgende spontane ud
brud: »Look at the talent we’ve got in 
Britain«.

Hvorefter deltagerne bittert konsta
terede, at talentet alt for sjældent blev 
brugt. Instruktører, der tidligere havde 
demonstreret bemærkelsesværdigt 
talent, g ik enten arbejdsløse eller 
måtte tage til takke med ligegyldige 
bestillingsopga ver.

For skuespillerne var situationen 
knap så fortvivlende, men heller ikke 
blandt dem er det hurraråb, der lyder.

Kort før sin død afleverede skuespil
leren Robert Shaw følgende salve: 
»The best films being made today are 
by Americans for Americans in Ame
rica. You cannot beat them. You must 
jo in  them. England is finished. I never 
even go there anymore... There w ill not 
be an english film renaissance unless 
America finances it. And Who's the 
youngest British star today? Sean 
Connery? Richard Burton?«

Shaws pessimisme var og er til en 
vis grad forståelig. Men der er dog 
andre stjerner i England end Connery 
og Burton, og umiddelbart efter dem 
eksisterer der en lang række lovende 
talenter, der venter på deres chance. 
Talentmassen er stor både blandt en
gelske skuespillere og engelske tek
nikere. D erfo r dette leksikon — selvom  
engelsk film ganske rig tig t ikke syner 
af meget.
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ALCOTT, John -  fotograf. Bedst kendt for 
samarbejdet med Stanley Kubrick. Alcott er 
for øjeblikket igang med Kubrick’s nye film 
»The Shining«. Litt: American Cinematog- 
rapher, March 76. Film:
71: A Clockwork Orange. 74: Little Malcolm 
and his Struggle Against the Eunuchs. 75: 
Overlord/Den beskidte krig; Barry Lyndon. 
76: March or Die/Fremmedlegionens Helte. 
77: The Disappearance. (JKL)

ANDERSON, Lindsay (17.4.1923)- instruk
tør. I de senere år har han været påfaldende 
inaktiv. Dette kan dels skyldes »O Lucky 
Man!«s manglende økonomiske succes, 
dels engelsk films situation i almindelig
hed. Foruden spillefilm har han også lavet 
reklamefilm, samt af og til vist sig som 
skuespiller i mindre roller. I 69 bestyrelses
formand i British Film Institute. Litt: Eliza
beth Sussex: »Lindsay Anderson«, Studio 
Vista, 1969; Kosmorama 117. Film: (siden 
Filmens HHH, IV):
73: O Lucky Man! (+  Co-P + S); MyAin Folk 
(P). 75: In Celebration. (JKL)

ANDERSON, Michael (1920) -  instruktør. 
Begyndte som drengeskuespiller i 1936 
(»The Housemaster«), blev derefter altmu
ligmand bag kameraet, som assistent for 
Anthony Asquith på »Pygmalion« i 38, som 
production manager for David Lean på 
»Havet er vor skæbne« i 42 og som klippe
assistent for Carol Reed på »The Way 
Ahead« i 44. Under krigen var han tilknyttet 
British Army Film Unit, hvor han arbejdede 
sammen med Peter Ustinov på bl.a. »School 
for Secrets«. Efter krigen blev han fast klip
per og instr-assistent på Two Cities Studio, 
hvorfra Ustinov hentede ham til »Private An
gelo« i 1949. Film:
49: Private Angelo (i samarb. m. Ustinov). 
50: Waterfront. 51: Night Was Our Friend; 
Hell is Sold Out/En trekant i Paris. 52: 
House of the Arrow. 53: Will Any Gentleman. 
55: The Dam Busters/Mørkets eskadrille. 
56: 1984 (GB/USA); Around the World in 80 
Days/Jorden rundt i 80 dage (USA). 57: 
Yangtse Incident/lmperiets sønner. 58: 
Chase a Crooked Shadow/Fældende bevis 
(USA). 59: Shake Hånds With the Devil/ 
Kampen uden nåde (IR/USA); The Wreck of 
Mary Deare/Mary Deares forlis (USA). 60: 
All the Fine Young Cannibals/To gange let
sind (USA). 61: The Naked Edge/Mordgår- 
den Jason Roote. 63: Flight From As- 
hiya=Ashiya no Hiko/S.O.S.Ashiya (JAP/ 
USA); Wild and Wonderful/En hund efter 
kærlighed. 65: Operation Crossbow 
(USA/IT). 66: The Quiller Memorandum 
(GB/USA). 68: The Shoes of the Fisher- 
man/Fiskerens sko (Uds. 70 i Danmark, 72 
i England). 72: Pope Joan/Pave Johanne-  
den udvalgte. 75: Doc Savage-The Man of 
Bronze/Doc Savage -  superhelt (USA). 76: 
Conduct Unbecoming/Regimentets ære; 
Logan’s Run/Flugten fra fremtiden (USA). 
77: Orca...Killer Whale/Orca-dræberhvalen 
(USA). 78: Dominique. (MB)

ANDREWS, Harry (10.11 .1911) — s k u e s p il
ler. Medvirkede i 1975 i den aldrig færdig
gjorte »The New Spartans«. Film (siden 
F ilm e n s  HHH, IV):
70: Entertaining Mr. Sloane; Too Late the 
Hero/De sidste helte (USA). 71: Wuthering 
Heights/Stormfulde højder; Nicholas and 
Alexandra/Nicolai og Alexandra (USA); 
Burke and Hare; The Nightcomers/Den nat
lige gæst. 72:1 Want What I Want; The Ruling

Class/Den herskende klasse; The Gaunt 
Woman; Man of la Mancha=L’uomo della 
Mancha/Manden fra la Mancha (Den umu
lige drøm) (USA/IT); Night Hair Child/ 
Vindueskiggeren. 73: Theatre of Biood/ 
Blodkabinettet; The Machintosh Man/Med 
ryggen mod muren; Man at the Top; La tua 
presenza nuda (IT/TY/SP); The Final Pro- 
gramme. 74: Edward the Seventh/Edward 
VII (TV-serie i 13 afsnit); The Internecine 
Project. 76: Sky Riders (USA/GR); Candles- 
hoe; The Passover Plot (USA/ISR). 77: The 
Prince and the Pauper=Crossed Swords/ 
Krydsede klinger (PAN); Equus/Hestegu- 
den. 78: The Four Feathers; The Big Sleep; 
The Medusa Touch/Den mand er farlig 
(GB/FR); Death on the Nile/Døden på Nilen; 
Superman. (MB)

70: Loot/Det bare røveri; The Magic Chri- 
stian/Magic Christian -  En beatle i paradis; 
The Last Grenade; Don’t Make Me Laugh 
(Kortf-Sp); Oh, What a Lovely War/Åh, sik
ken herlig krig (I) 71: A Severed Head; 10 
Rillington Place = TheKillerfrom Rillington 
Place/Kvæleren fra Rillington Place. 72: 
Young Winston/Den unge eventyrer (I). 74: 
Rosebud/Operation Rosebud (USA); And 
Then There Were None (Ten Little Indians) 
= E poi non ne rimase nesumo=Ein Un- 
bekannter rechnet ab/En af os er morderen 
(SP/TY/GB/FR/IT). 75: Brannigan/Branni- 
gan slår til. 76: Conduct Unbecoming/ 
Regimentets ære. 77: A Bridge Too Far/ 
Broen ved Arnhem (I). 78: The Chess Players 
= Shatrani ke Khilari (Indien); Magic (!) 
(USA). (MB)

APTED, Michael (10.2.1941) -  instruktør. 
Har som så mange andre nyere engelske 
instruktører fået sin uddannelse ved fjern
synet, hvortil han kom i 1963. Projekt: »B.A. 
M.«.Film:
72: The Triple Echo/Det sidste skud. 74:
S ta rd u s t. 76: S q u e e ze /K n ive n  på  s tru b e n ; 
T r ic k  o r T re a t (A ld rig  fæ rd ig la ve t). 78: 
A ga th a . (JK L)

ATTENBOROUGH, Richard (28.8.1923) -  
Skuespiller og instruktør. Film (siden Fil
mens HHH, IV):

BAKER, Stanley (28.2.1927 -  10.6.1976) -  
skuespiller. Film (siden Filmens HHH, IV): 
69:The Italian Job/Maxi-job i Mini-biler; The 
Last G re n a d e /H æ vn e n s  p a tru lje ; T h e  G a
mes. 70 : P e rfe c t F riday; P opsy P op (F R /IT ).
71: Una lucertola con la pelle di donna (IT/
FR /S P ). 72: In n o c e n t B ys ta n d e rs /V e n d  
ik k e  ryg gen  til.  74: Z o rro  (F R /IT ). (JKL)

BANNEN, lan (29.6.1928) -  skuespiller. 
Født i Skotland. Blev opdaget af en talent
spejder under en ferie i Irland. Dette førte 
til teaterroller bl.a. i det senere Royal Sha-
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kespeare Company. Hovedsageligt birolle
skuespiller. Især kendt fra film af John 
Boulting, Robert Aldrich og Sidney Lumet. 
Film:
55: Private's Progress/Hærens sorte får. 
56: The Long Arm/Falske nøgler. 57: Mi- 
racle in Soho/En gade i London; Yang-Tse 
Incident; The Birthday Present. 58: A Tale 
of Two Cities/To byer; Behind the Mask/ 
Bag lægens maske; She Didn’t Say No. 59: 
Carlton-Browne of the F.O./Diplomati skal 
dertil. 60: Suspect; A French Mistress/Vor 
franske frøken. 61: Macbeth. 63: Station Six 
Sahara/Ørkenhelvedet; Psyche 59. 64: Mi
ster Moses/Diamantsmugleren fra Guld
kysten (USA). 65: The Hill/Højen; Rotten to 
the Core; The Flight of the Phoenix/Vinger 
til Fugl Fønix (USA). 67: The Sailor from 
Gibraltar/Kvinden fra Gibraltar. 68: Lock Up 
Your Daughters. 69: La spina dorsale del 
diavolo/Den blodige brigade (IT/JUG). 70: 
Too Late the Hero/De sidste helte (USA); 
Sunday, Bloody Sunday/Den Satans søn
dag. 71: Fright/Babysitterens rædselsnat; 
Jane Eyre. 72: Doomwatch; The Offence/ 
Forhøret. 73: The Mackintosh Man/Med 
ryggen mod muren. 74: II Viaggio/Den sid
ste rejse (FR/IT). 75: Bite the Bullet/Bid 
tænderne sammen (USA). 76: Sweeney/ 
Politiets hårde rødder. (JKL)

BARRY, John (1933)-komponist. Egl. navn 
John Barry Prendergast. Film (siden Fil
mens HHH, IV):

Herunder: Stanley Baker, Dirk 
Bogarde og th. John Boorman. 
Modsatte side: Øverst Lindsay 
Anderson, derunder Richard 
Attenborough, lan Bannen og 
Harry Andrews.

69: The Appointment (USA); Midnight Cow
boy (USA); On Her Majesty’s Secret Ser- 
vice/Agent 007 i Hendes Majestæts Hem
melige Tjeneste. 70: The Last Valley/Den 
store Krig; Murphy’s War/Murphy gåri krig; 
Monte Walsh/Vestens hårde drenge (USA). 
71: Walkabout; Diamonds Are Forever/ 
Diamanter varer evig*t; Follow Me/Skyg min 
kone; Mary, Queen of Scots/Marie Stuart 
-  Dronning af Skotland; Alice’s Adventures 
in Wonderland. 73: A Doll’s House/Et duk
kehjem. (Patrick Garlands version). 74: The 
Man with theGolden Gun/Manden med den 
gyldne pistol; The Day of the Locust/Kata- 
strofenatten(USA); The Tamarind Seed/Det 
begyndte på Barbados; The Dove/Jorden 
rundt med hende (USA). 76: Robin and 
Marian/Robin Hood og Marian (USA); King 
Kong (USA). 77: The Deep/Drama i dybet 
(USA); The White Buffalo (USA); First Love 
(USA). 78: The Betsy/De korrupte; The 
Game of Death. (JKL)

BATES, Alan (17.2.1934)-Skuespiller. Film 
(siden Filmens HHH, IV):
70: Three Sisters; The Go-Between/ 
Sendebudet. 71: A Day In the Death of Joe 
Egg; 72: The Impossible Object = L’Objet 
impossible (FR/ENG). 73: Butley (ENG/ 
USA). 74: A Profile of Greekness (kommen
tar); In Celebration. 75: Royal Flash/ 
Flashman, den uovervindelige. 77: An Un- 
married Woman/En fri kvinde (USA); The 
Shout. 78: The Rose (USA). (JKL)

BLAKELY, Colin (23.9.30) -  skuespiller. 
Kom i lære hos Slazenger, hvor han lavede 
fodbolde og cricketbats. Som 27-årig be
sluttede han at blive skuespiller og startede 
med dukketeater. Året efter tog han til Bel
fast og blev ansat i »Group Theatre«. Siden 
til London, hvor han fik jobs i både film, TV 
og teaterstykker. Film:
60: Saturday Night, Sunday Morning/ 
Lørdag aften -  Søndag morgen; The Hel- 
lions/Helvedesbanden. 63: This Sporting 
Life/Livets pris. 66: A Man for All Seasons/ 
Mand til alle tider. 67: The Day the Fish Came 
Out/Den dag, da fiskene.... 68: Decline and

BOGARDE, Dirk (28.3.1920) — skuespiller. 
Film (siden Filmens HHH, IV):
70: Upon This Rock (TV). 71: Morte a Ve- 
nezia=La Mort å Venise/Døden i Venedig 
(IT/FR). 73: Le Serpent=ll serpente/ 
Spionkrigen (FR/TY/IT). 74: II portiere di 
notte/Natportieren (IT). 75: Permission to 
Kill=Vollmacht zum Mord/Grønt lys for 
drab (GB/USA/ØSTR.). 77: Providence 
(FR/SCHW); A Bridge Too Far/Broen ved 
Arnhem. 78: Despair=Eine Reise Ins 
Licht/Den desperate mand (FR/TY). (MB)

BOLT, Robert (15.8.1924) -  instruktør og 
manuskripforfatter. Universitetssksamen 
i historie fra Manchester University. Be
gyndte sin karriere med at skrive radiospil. 
Blev sidenhen kendt som forfatter af teater
stykker. Han brød definitivt igennem i 61 
med »A Man for All Seasons«, der havde 
stor succes både i West End og på Broad- 
way, hvor det gik i 2 V2 år. Robert Bolt fik en 
Oscar for manuskriptet til »Doctor Zhi- 
vago«. Instruktørdebut i 71. Litt.: Filmma- 
kers Oct. 73. Film:
62: Lawrence of Arabia/Lawrence af Ara
bien. 65: Doctor Zhivago. 66: A Man for All 
Seasons/Mand til alle tider. 69: Krasnaja 
palatka = La tenda rosa/Det røde telt (RUS- 
S/IT). 71: Lady Caroline Lamb/Lady Caro- 
line’s elsker (ENG/IT) (I + Ma). (JKL)

BOORMAN, John (18.1.1933) -  instruktør. 
Litt.: Cinéma nr. 231 marts 78; Positif nr. 
203, februar 78; Kosmorama nr. 123-124. 
Film (siden Filmens HHH, IV):
72: Deliverance/Udflugt med døden (USA). 
74: Zardoz ( +  P + Ma). 77: ExorcistTwo: the 
Heretic/Eksorcisten II: kætteren. (JKL)

BOWIE, David (8.1.1947)-sangerog skue
spiller. Rigtige navn: David Robert Jones. 
Født i London. Først kunstmaler, sidenhen 
reklametegner. Berømt som rocksanger 
med sans for at skabe sin egen myte. Fik 
tilbudt rollen som nazioberst i »The Eagle 
has Landed«, men det blev ikke til noget på 
grund af koncertvirksomhed. Film:

Fall/Nedenom og hjem. 70: The Private Life 
of Sherlock Holmes/ Sherlock Holmes’ pri
vatliv. 74: Murder on The Orient Express/ 
Mordet i Orient-expressen; The National
Health. 75: Galileo. 76: It Shouldn’t Happen 
to a Vet; The Pink Panther Strikes Again/ 
Den lyserøde Panter slår atter til. 77: 
Equus/Hesteguden; All Things Bright and 
Beautiful. (JKL)

76: The Man Who Feil to Earth/Manden, 
som kom ned på jorden. 78: Just a Gigolo; 
Stage (turnéfilm). (JKL)

BRIDGES, Alan (28.9.1927) -  instruktør. 
Først teaterskuespiller, siden meget benyt
tet TV-instruktør hos BBC. Instruerede i ’67 
The Royal Shakespeare Company i et Ibsen
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stykke. For TV har han bl.a. instrueret: The 
Idiot; Les Misérables (67); Brothers Kara- 
mazov; The Wild Duck (70) og Oedipus Rex 
(71). Film:
64: Act of Murder. 66: Invasion. 70: The Lie 
(TV-spil). 73: The Hireling/Hyrechaufføren. 
76: Out of Season. 77: Age of Innocence 
(ENG/CAN); SummerRain.78: Lapetitefille 
en velours Bleu (FR). (JKL)

BROWNLOW, Kevin (1938) -  instruktør. 
Kendt for filmen »It Happened Here«, der 
blev lavet i løbet af 8 år på amatørbasis og 
som kun kostede 35.000 kr. Hans film 
»Comrade Jacob« har også været udsat for 
produktionsmæssige problemer. Har skre
vet bogen »The Parade's Gone By«. Litt.: 
Sight and Sound, autumn 72. Film (siden 
Filmens HHH, IV):
74: Comrade Jacob. 75: Winstanley. (JKL)

BURTON, Richard (10.11.1925) -  skuespil
ler. Medvirkede i 1975 i den ikke færdigla
vede film »Jackpot«. Kommende film: 
Cross of lron,2. Planlagt: »Boarding Party«. 
Film (siden Filmens HHH, IV):
70: Villain/Skurken. 71: Raid on Rommel/ 
Sahara’s helte (USA); Under Milk Wood ( + 
P). 72: Hammersmith is Out (USA); The As- 
sassination of Trotsky=L’assassinat de 
Trotsky/Mordet på Trotsky (FR/IT/ENG); 
Sutjeska (JUG); Divorce; Barbe-Bleue (FR/ 
TY/IT). 73: Le Voyage=ll Viaggio/Den sid
ste rejse (FR/IT). 74: The Klansman/Det 
flammende kors (USA); Rappresaglia (FR/ 
IT). 77: Exorcist Two; the Heretic/Eksorci- 
sten II: kætteren; Equus/Hesteguden. 78: 
Absolution; The Medusa Touch/Den mand 
erfarlig (ENG/FR); The Wild Geese/De vilde 
gæs. (JKL)

BUSH, Dick (1931) -  fotograf. Han har ar
bejdet en del for både Hammer Productions 
og Ken Russell. Film:
70: All the Way Up; Take a Giri like You; 
Satan’s Skin/Satan Kult og Heksejagt. 71: 
Twins of Evil/Dracula’s Heksejagt. 72: Sa
vage Messiah/Livets Galskab. 73: Phase 
IV. 74: Mahler. 75: Tommy. 77: The Hound 
of the Baskervilles. 78: Yanks; Clouds of 
Glory. (JKL)

CAINE, Michael (14.3.1933) -  skuespiller. 
Film (s ide n  F ilm e n s  HHH, IV):
70: Too Late the Hero/De sidste helte (USA), 
Simon, Simon (Kortf). 71: The Last Valley/ 
Den store krig; Get Carter/Gør Carter kold. 
72: Kidnapped/Klanernes kamp (TV-prod. 
uds. i biograferne); X, Y & Zee; Pulp. 73: 
Sleuth/Dobbeltspil. 74: The Black Wind-

mill/Dobbeltjagt (USA); The Marseilles 
Contract (GB/FR). 75: Peeper/Prendergast 
mysteriet (USA); The Romantic Englishwo- 
man/Den romantiske englænderinde (GB/ 
FR); The Wilby Conspiracy/Sorte diaman
ter; The Man who Would Be King/Manden 
der ville være konge (USA). 76: Harry and 
Walter Go To New York/Forbrydelse betaler 
sig (USA); The Eagle Has Landed/Ørnen er 
landet. 77: A Bridge Too Far/Broen ved Arn- 
hem; Silver Bears/De supersmarte; Vi 
piace l’ltalia? (episoderne: Venezia + 
Amore, amore) (IT) (dok., TV). 78: Swarm 
(USA); Ashanti (USA); California Suite 
(USA). (MB)

Herunder Julie Christie og, til 
venstre, Richard Burton. Næ
ste side: Sean Connery i rollen, 
som gjorde ham berømt-agent 
007. Yderst th. Roger Daltrey.

Nederst Michael Caine.

CHRISTIE, Julie (14.4.1940) -  skuespiller. 
Har i 78 medvirket i en fransk romanfilma
tisering »Sophie et Le Capitaine«, der efter 
få ugers optagelser er blevet skrinlagt. Film 
(siden Filmens HHH, IV):
71: The Go-Between/Sendebudet; McCabe 
& Mrs. Miller/Vestens syndige par, McCabe 
og Mrs. Miller (USA); Bury Me in My Boots. 
73: Don’t Look Now/Rødt Chok (ENG/IT). 
75: S h a m p o o  (U SA); N a sh v ille  (USA). 77:
Demon Seed/Djævelens sæd (USA). 78:
Heaven Can Wait/Himlen må vente (USA).

(JKL)

CLAYTON, Jack (1921) -  instruktør. Film 
(siden Filmens HHH, IV):
73: The Great Gatsby/Den store Gatsby 
(USA). 77: Silence. (JKL)

COLE, George (22.4.1925) -  skuespiller. 
Lærte af Alastair Sim, der betragtede ham 
som sin protegé. Cole gik i 1943 ind i Royal 
Air Force og beskæftigede sig i 4 år hoved
sageligt med at skovle kul. Han har i årenes 
løb spillet et utal af biroller. Er oftest blevet 
brugt som komiker, men i de senere år har 
han i TV-spil vist, at han også kan spille 
alvorlige roller. Film:
41: C o tta g e  to  Let. 47: M y B ro th e r ’s K eeper;
Quartet. 49: Gone to Earth; Morning Depar- 
ture/Fanget i Dybet. 50: Flesh and Biood; 
Laughter in Paradise/Latter i paradis; Lady 
Godiva Rides Again/Ej blottet til lyst. 51: 
Scrooge/Gnieren og Stakkels Tim; The 
Happy Family; Top Secret. 52: Will Any Gent
leman; Mr. Potts Goes to Moscow/Hul i 
jerntæppet; The Intruder/En mand jages. 
53: Happy Ever After/Det spøger på slottet;
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Our Giri Friday/Hvad mænd drømmer om. 
54: Belles of St. Trinians/Ballade i pigepen
sionen. 55: Quentin Durward/Den frygtløse 
Ridder Quentin Durward; A Prize of Gold/ 
Guld fra Berlin. 56: The Weapon/Efterlyst 
(USA); It’s a Wonderful World; The Green 
Man/Seks bomber. 57: Blue Murder at St. 
Trinians/Panik i pigeskolen; Too Many 
Crooks/Gangster-kvartetten; Don’t Panic 
Chaps. 59: The Bridal Path/Mænd mangler 
møer. 60: Pure Hell of St. Trinians. 61: Cleo- 
patra. 63: Dr. Syn. 64: One Way Pendulum; 
Legend of Young Dick Turpin. 65: Great St. 
Trinians Train Robbery. 68: The Green 
Shoe. 70: The Vampire Lovers. 71: Fright/ 
Babysitterens rædselsnat. 73: Take Me 
High/På’en igen Cliff. (JKL)

COLLINSON, Peter (1938)- instruktør. Film 
(siden Filmens HHH, IV):
69: The Italian Job/Maxi-job i minibiler. 70: 
You Can’t Win 'Em All/To tvivlsomme pat
rioter. 71: Fright/Babysitterens rædsels
nat. 72: Straight on Till Morning; Innocent 
Bystanders/Vend ikke ryggen til. 73: The

Man Called Noon=EI Hombre Llamado 
Noon=Lo Chiamavano Mezzagiorno/ 
Hævneren uden fortid (GB/SP/IT). 74: Los 
Cazadores=Open Season/Farlig jagt (SP/ 
SCHW); And Then There Were None (Ten 
Little lndians)=E poi non ne rimase nesu- 
no=Ein Unbekannter rechnet ab/En af os 
er morderen (GB/SP/TY/FR/IT). 75: The 
Spiral Staircase/13 trin mod døden. 76: The 
Sellout/Lus mellem to negle (GB/IT/ISR). 
77: Tigers Don’t Cry (SYDAF). 78: Tomorrow 
Never Comes (CAN/GB); Mad Dogs and 
Englishmen. (MB)

CONNERY, Sean (25.8.1930) -  skuespiller. 
Forlod med »Diamonds Are Forever« James 
Bond-figuren. En del af Connerys løn -  1 
mili. $ -  gik til oprettelsen af The Scottich 
Educational Trust. Denne fond hartil formål 
at støtte begavede, men fattige skotske 
børn. Sean Connery skal sammen med Len 
Deighton skrive manus, til det nyeste opus 
i James Bond serien: »James Bond of the 
Secret Service«. Optagelserne starter forår 
79. Film (siden Filmens HHH, IV):

Witchfinder General. 69: The Body Stealers 
(GB/USA); Curse of the Crimson Altar/ 
Torturkammerets forbandelse. 70: Cry of 
the Banshee/Varulvens dødshyl; Scream 
and Scream Again; The Oblong Box/Forti- 
den hævner; Egghead’s Robot. 71: Wuthe- 
ring Heights/Stormfulde højder; Straw 
Dogs/Køterne. 72: Rentadick; The National 
Health; The Triple Echo/Det sidste skud. 
73: Pat Garrett & Billy the Kid (USA). 75: The 
Wilby Conspiracy/Sorte diamanter; Inside 
Out/Guld på hjernen (GB/TY). 76: Echoes 
of Summer (USA/CAN). 77: Cross of lron=/ 
Steiner -  Das eiserne Kreuz/Jernkorset -  
og sergent Steiner (GB/TY). 78: The Four 
Feathers; The Thirty-Nine Steps; Absolu
tion. (MB)

COURTENAY, Tom (25.2.1937) -  skuespil
ler. Film (siden Filmens HHH, IV +  tilfø
jelse):
68: Otley/Otley’s værste uge. 70: One Day 
in the Life of Ivan Denisovich/En dag i Ivan 
Denisovitjs liv (ENG/NO). 71: Catch Me a 
Spy. (JKL)

71: The Anderson Tapes/Anderson Klanen 
(USA); Diamonds Are Forever/Diamanter 
varer evigt. 72: The Offence/Forhøret. 73: 
Zardoz. 74: Murder On The Orient Express/ 
Mordet i Orient-Ekspressen; Ransom. 75: 
The Wind and The Lion/Vinden og løven 
(USA); The Man Who Would Be King/ 
Manden der ville være Konge. 76: Robin and 
Marian/Robin Hood og Marian; The Next 
Man/Det næste offer (USA). 78: Meteor; The 
Great Train Robbery (ENG/USA). (JKL)

CONTI, Tom (1941) -  skuespiller. Italiensk 
far og skotsk mor. På teaterskolen som 16- 
årig. Spillede nogle år i den skotske teater
gruppe »Citizens«. Kom i 1973 til London 
for at spille sammen med Paul Scofield i 
»Savages«. Siden da har Conti haft teater, 
TV og filmroller. Det store publikum kender 
ham fra TV-spillene »The Glittering Prizes/ 
Herrer vi ere« og »The Norman Conquests/ 
Seks på Weekend«.Film:
74: Flame/Slade in Flame; Galileo. 76: Full 
Circle/Ond cirkel; Eclipse. 77: The Duel- 
lists/Duellanterne. (JKL)

COQUILLON, John -  fotograf. Film:
67: Danny the Dragon. 68: The Sky Bike;

CRAWFORD, Michael (19.1.1942) -  skue
spiller. Film (siden Filmens HHH, IV):
72: Alice in Wonderland. (JKL)

DALTRY, Roger Harry (1.3.45) -  sanger og 
skuespiller. Berømt som sanger i den en
gelske popgruppe The Who. Film:
75: Tommy. 76: Lisztomania/Fed musik og 
Sex på drengen. (JKL)

DIFFRING, Anton (20.10.1918) -  tysk
engelsk skuespiller. Født i Østrig, men kom 
tidligt til Tyskland. I 1939 flyttede han til 
Canada og i 1950 til England, hvor han har 
boet siden. Han har især spillet kolde, far
lige personer. Lyste op som Heydrich i Le- 
wis Gilbert’s »Operation Daybreak«. Litt.: 
Chaplin 144, 1976. Film:
50: State Secret/Statshemmelighed. 51: 
Hotel Sahara; Appointment with Venus. 52: 
The Woman’s Angle/Alle kvinders type. 53: 
A lb e rt R oyal N avy /D en  tavse  s o ld a t; T h e  
Red Berets; Park Plaza 605/Vovehalsen; 
Operation Diplomat. 54: The Sea Shall Not 
Have T h e m /H a v e t få r  dem  ikke ; B e tra y e d / 
F o rrå d t; T h e  C o ld itz S to ry /F lu g te n s  N at. 55: 
Doublecross; I Am a Camera. 56: Reach for 
the Sky/Himmelhunden; The Black Tent/
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Det sorte telt; House of Secrets; The Mark 
of the Phoenix. 57: The Crooked Sky; The 
Traitors; LadyofVengeance.58: AQuestion 
of Adultery; Seven Thunders; The Accused. 
59: The Man Who Could Cheat Death. 60: 
Circus of Horrors. 61: Enter Inspector Du
val. 63: Incident at Midnight. 64: Michael 
Kohlhaas, der Rebell (TY); Lana, Konigin 
der Amazon/Junglepigen Lana (TY). 65: The 
Heroes of the Telemark/Telemarkens 
Helte; Operation Crossbow. 66: Fahrenheit 
451 (FR/ENG); The Blue Max/For mod og 
tapperhed. 67: The Double Man/Dobbelt- 
gængeren; Counterpoint/Krigens Symfoni. 
68: Where Eagles Dare/Ørneborgen. 70: 
Der Kommissar (TY). 71: Zeppelin. 72: Cor- 
ringa (FR/IT/TY) Don’t Cry for Me Little 
Mother (TY/JUG). 74: The Beast Must Die; 
Shatter (ENG/HONG KONG). 75: Operation 
Daybreak/Nazi Bødlen (USA); Tortur (TY). 
76: The Swiss Conspiracy/Stævnemøde 
med døden (USA). 77: Valentino. (JKL)

DONNER, Clive (21.1,1926)-instruktør. Har 
instrueret flere teaterstykker. Var i 73 lærer 
ved London Film School. Film (siden Fil
mens HHH, IV):
74: Vampira. 78: TheThief of Baghdad.(JKL)

DOWN, Lesley-Anne (17.3.1954) -  skue
spiller. Født i London. Har medvirket i »Up- 
stairs-Downstairs/Herskab og Tjeneste
folk« (som Georgina). Hun udtaler villigt, at 
hun ikke går af vejen for kokain m.m.Film: 
69: All the Right Noises. 70: Without a Good- 
bye; Assault; Countess Dracula. 72: Pope 
Joan/Pave Johanne -  Den udvalgte; Scala- 
wag. 75: Brannigan/Brannigan slår til. 76: 
A Little Night Music; The Pink Panther 
Strikes Again/Den lyserøde Panter slår at
ter til. 77: Hanover Street. 78: The Betsy/De 
korrupte; The Great Train Robbery. (JKL)

DUFFELL, Peter John -  instruktør. Uddan
net i Latymer og Oxford. Kom til filmindu
strien via reklamefilm og dokumentarfilm. 
Film:
70: The House that dripped Biood. 72: Eng
land Made Me. 75: Inside Out/Guld på hjer
nen (ENG/TY). (JKL)

ELLIOTT, Denholm (31.5.1922) -  skuespil
ler. Efter krigen uddannet på Royal Aca- 
demy of Dramatic Art med hyppig optræden 
både i London og New York. De senere år 
har han opholdt sig i USA og har her spe
cialiseret sig i portrætter af embedsmænd 
med fin familiebaggrund og fugtig fremtid. 
Film:
49: Dear Mr. Prohack. 51: The Ringer. 52: 
The Sound Barrier/Gennem lydmuren; The 
Holly and the Ivy. 53: The Cruel Sea/Havet 
sletter alle spor; The Heart of the Matter/ 
Lovløse hjerter; They Who Dare/Den som 
vover - ;  Lease of Life. 54: The Man Who 
Loved Redheads. 55: The Night My Number 
Came Up/Luftens mareridt. 56: Pacific De- 
stiny. 60: Scent of Mystery; The Moon and 
Sixpence (USA, TV). 63: Station Six Sa- 
hara/Ørkenhelvedet (GB/TY). 64: Nothing 
But the Best/Kun det bedste (En svindler 
med charme). 65: The High Bright Sun/ 
Storm over Cypern; You Must Be Joking; 
King Rat/-man kaldte ham King=Fangelej- 
ren Changi (USA). 66: Alfie; Marco 7/Ma- 
rokko 7; The Spy With aCold Nose/Spionen 
med den kolde næse. 67: Here We Go Round 
the Mulberry Bush/Piger på hjernen. 68:

The Night They Raided Minsky’s/Da strip
tease blev opfundet (USA); The Sea Gull. 70: 
The Rise and Rise of Michael Rimmer; Too 
Late the Hero/De sidste helte (USA). 71: 
Quest for Love; The House That Dripped 
Biood (Afsn.: Method for Murder); Percy/ 
Percy -  han mistede noget vitalt. 72: Ma
dame Sin/Dr. Sin -  ekspert i drab (USA) 
(TV-pilot uds. i europ. biografer). 73: Vault 
of Horror (Afsn.: Drawn and Quartered); A 
Doll’s House/Et dukkehjem (Garland). 74: 
Percy’s Progress; The Apprenticeship of 
Duddy Kravitz/Den lille Rockefeller (CAN). 
75: Russian Roulette/Lejemorder jages 
(USA); To the Devil a Daughter/En datter til 
djævelen (GB/TY). 76: The Signal Man/ 
Signalmanden (TV); Robin & Marian/Robin 
Hood og Marian (USA); Voyage of the Dam- 
ned/S/S St. Louis -  skibet der fik verden til 
at skamme sig; Partners (CAN). 77: A Bridge 
too Far/Broen ved Arnhem; The Strange 
Case of the End of Civilisation As We Know 
It. 78: The Hound of the Baskervilles; Swee- 
ney 2; Jack of Hearts (USA). (MB)

FELDMAN, Marty (1938) -  skuespiller. 
Kommer fra London’s East End. Vegetar 
siden han var 5 årgammel. Han kom til fjern
synet i 59 som manuskriptforfatter. Fra 68 
kendt for sine TV-shows. Bor nu i Holly
wood. Er for øjeblikket i gang med at in
struere en film, der hedder: »In God We 
Trust (Up to a Point)« (USA). Film 
70: Every Home Should Have One/Alle hjem 
skulle have en (+  Ma). 74: Young Franken- 
stein/Frankenstein Junior (USA). 75: The 
Adventures of Sherlock Holmes’ Smarter 
Brother/Sherlock Holmes’ smarte bror 
(USA); 40 gradi all’ombra del lenzuolo/Sex 
med et Smil (episodefilm) (IT). 76: Silent 
Movie (USA). 77: The Last Remake of Beau 
Geste/Hvem »pukler« kamelerne for (+  I + 
Ma) (USA); Think Dirty. (JKL)

FINCH, Jon (2.3.1942)-skuespiller. Forlod 
skolen for at gå ind i et faldskærmsregi
ment. Arbejdede i forskellige teatre over 
hele England. Først ret sent (66) blev han 
skuespiller. Fra 67 fjernsynsroller. Finch 
filmdebuterede i 70. Film:
70: Horror of Frankenstein; The Vampire 
Lovers. 71: Macbeth. 72: Frenzy; Lady Ca
roline Lamb/Lady Caroline’s elsker (ENG- 
/IT). 73: The Final Programme. 74: Diagno- 
sis: Murder; Spirit of England. 78: Death on 
the Nile/Døden på Nilen. (JKL)

FINCH, Peter (28.9.1916-14.1.77) -  skue
spiller. Rigtige navn: William Mitchell 
Ingle-Finch. Film (siden Filmens HHH, IV): 
70: Sunday Bloody Sunday/Den satans 
søndag. 71: Something to Hide. 73: England 
Made Me; Bequest to the Nation=The Nel
son Affair/Lord Nelson-Lady Hamilton af
færen; The Lost Horizon/Tabte horisonter. 
74: The Abdication/Længsel efter kærlig
hed. 75: Journey into Fear (CAN). 76: Raid 
on Entebbe/Lynaktion Entebbe (USA); Net- 
work/Nettet (USA). (JKL)

FINNEY, Albert (9.5.1936) -  skuespiller. 
Dannede i 65 sit eget produktionsselskab: 
Memorial Enterprises, der bl.a. har produ
ceret Lindsay Andersons »lf...«, »O Lucky 
Man!« samt »Gumshoe«. I 70 blev han gift 
med den franske skuespillerinde Anouk Ai- 
mée. De senere år især teaterarbejde. Film: 
(siden Filmens HHH, IV):

70: Scrooge/Et juleeventyr. 71: Gumshoe/ 
Privatdetektiven. 72: Alpha Beta. 74: Murder 
on the Orient-Express/Mordet i Orient- 
Ekspressen. 77: The Duellists/Duellan- 
terne. (JKL)

FIRTH, Peter (27.10.1953) -  skuespiller. 
Brød igennem på teatret med »Equus«. Er 
for øjeblikket ved at indspille Roman Polan- 
skis »Tess«. 73-74 Teaterskuespiller på 
National Theatre. Film:
70: Brother Sun and Sister Moon (IT). 72: 
Daniel and Maria. 73: Diamonds on Wheels 
(USA). 77: Joseph Andrews; Equus/Heste- 
guden. (JKL)

FISHER, (Gerald) Gerry (1926) -  fotograf. 
Kontraktansat kameraoperatør efter 2. ver
denskrig i Shepperton-studierne og fra 
midten af 50’erne fast assistent for Jack 
Hildyard, som han erstattede nogle dage på 
»Modesty Blaise«, hvorefter Joseph Losey 
forfremmede ham til A-fotograf på »Acci
dent«. Inden da havde han forestået foto
graferingen af operaen »The Mikado«. Plan
lagt: The Ninth Configuration; Mozart’s Don 
Giovanni. Film:
67: The Mikado; Accident/Ulykkesnatten. 
68: Sebastian/Sebastian og alle hans piger;
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Amsterdam Affair/Elskovsmordet; Inter- 
lude/Erotisk mellemspil. 69: The Sea Gull; 
Secret Ceremony/Hemmeligt ritual; Ham
let. 70: Ned Kelly=The Kelly Brothers/Kelly 
brødrene (GB/AUSTR); Macho Kallahan/ 
Flygtningen Macho Kallahan (USA). 71: All 
the Right Noices; The Go-Between/Sende- 
budet; Blind Terror=See No Evil (GB/USA); 
Man in the Wilderness/Manden i vildmar
ken (USA/SP). 72: Malpertuis=Malpertuis: 
Historie d’une Historie Maudite (BEL/ 
FR/TY);The Amazing Mr. Blunden;TheMan 
and the Snake (Kortf). 73: The Offence/ 
Forhøret; Bequest to a Nation/Lord Nel- 
son-Lady Hamilton affæren; A Doll’s House 
(Losey). 74: Spot=Dogpound Shuffle (CAN 
TV); S.P.Y.S./S.P.Y.S. -  to spøjse spioner; 
Catholics=The Eye of the Storm (TV); Jug- 
gernaut. 75: Butley (CAN/GB/USA); Bran- 
nigan/Brannigan slår til; The Romantic 
Englishwoman/Den romantiske englæn
derinde (GB/FR). 76: The Adventures of 
Sherlock Holmes’ Smarter Brother/Sher- 
lock Holmes’ smarte bror (USA); Aces 
High/Luftens helte (GB/FR); Mr. Klein = Chi 
é Mr. Klein?/Mr. Klein (FR/IT). 77: The Last 
Remake of Beau Geste/Hvem »pukler« 
kammelerne for? (USA); The Island of Dr. 
Moreau (USA). 78: Fedora (TY/FR); Les rou- 
tes du sud (FR). (MB)

FORBES, Bryan (22.7.1926) -  instruktør. 
Film (siden Filmens HHH, IV):
70: The Raging Moon ( + Ma). 71: Long Ago 
T o m o rro w . 72: Un d a n se u r: R u d o lp h  N u-
reyev, I am a Dancer (SP/FR/GB). 75: The 
Stepford Wives/Dukkekvinderne (USA). 76: 
The Slipper and the Rose/Cinderella og 
prinsen ( +  Co-Ma + S). 78: International 
Velvet/Det store spring ( +  Ma+P +
Stemme). (MB)

FOX, Edward (13.4.1937)-skuespiller. Sto
rebror til James Fox. Er langsomt men sik
kert blevet en af de mest benyttede engelske 
skuespillere i film, såvel som i fjernsyn. In
karnerer oftest meget engelske englæn
dere. Medvirkede i 1973 i filmen »A Voyage 
Round My Father«, som efter tre ugers op
tagelser blev skrinlagt på grund af penge
mangel. Film:
65: Morgan: A Suitable Case for Treat- 
ment/Morgan, skrup-splitter-ravende skør. 
66: The Jokers/En krone på højkant; The 
Frozen Dead. 67: l’ll Never Forget What’s 
His Name/Jeg glemmer aldrig-hva-va- 
r’ed-nu han hed; The Long Duel/Sultan -  
Indiens frihedshelt; The Naked Runner/ 
Spionfælden. 69: The Battie of Britain/ 
Slaget om England; Oh! What a Lovely 
War/Åh, sikken en herlig krig. 70: Skulldug- 
gery (USA); The Breaking of Bumbo. 71: The 
Go-Between/Sendebudeet. 73: The Day of 
the Jackal/Sjakalen; A Doll’s House (Lo- 
seys version). 75: Galileo. 77: A Bridge too 
Far/Broen ved Arnhem; The Squeeze/ 
Kniven på struben; The Big Sleep; Force 10 
from Navarone/Styrke 10 fra Navarone. The 
Duellists/Duellanterne. 78: The Cat and the 
Canary; Soldier of the Queen (HOL); Lives 
of the Bengal Lancers. (JKL)

FREARS, Stephen -  instruktør. Efter Cam- 
bridge gik han ind i filmindustrien og ar
bejdede som assistent for Karel Reisz, Al
bert Finney og LindsayAnderson. Begyndte 
at arbejde for fjernsynet i 1967 og har siden 
lavet et stort antal film for B.B.C. og senest 
for Thames Television: »Last Summer« og 
»The Innocent«. Litt.: Sight and Sound, 
spring 78. Film:
65: Morgan: A Suitable Case for Treat- 
ment/Morgan, skrup-splitter-ravende skør 
(l.assist.). 67: Charlie Bubbles/Berømmel- 
sens pris (l.assist.) 68: lf.../Hvis... (l.as
sist.); The Burning (kortfilm). 71: Gumshoe- 
/Privatdetektiven. (JKL)

GABLE, Christopher -  skuespiller. Tidli
gere danser ved The Royal Ballet Company 
og blev regnet for at være en af de bedste 
dansere i England. Han følte sig imidlertid 
dårligt behandlet af Royal Ballet, da man en
gagerede Nureyev, og opgav at danse ballet. 
Ken Russell opfordrede ham til at blive 
skuespiller og har hyppigt anvendt ham i 
sine film. For TV har Christopher Gable 
m e d v irke t i 68: D e lius , A  S o n g  o f S um m er.
72: Cherry Orchard; Merchant of Venice; 
High Summer. 73: The Dance of the Seven 
V e iis ; V ie n n a  1900; W illy . Film:
69: Women in Love/Når kvinder elsker. 70: 
The Music Lovers/Tchaikovsky. 71: The 
Boy Friend. 74: Pianorama. (JKL)

GARNETT, Tony (3.4.1936)-producer. Født 
i Birmingham. Studerede psykologi ved 
London University. Sprang fra for at blive 
skuespiller. Han forbindes især med Ken 
Loach på grund af deres succesfyldte sam
arbejde. I den frugtbare periode i 60’erne 
arbejdede Garnett for BBC. Uoverensstem
melser resulterede i, at han sammen med 
Ken Loach dannede produktionsselskabet 
Kestrel Films. Siden uafhængig producer. 
Film:
65: Stand Up, Nigel Barton (TV). 66: Cathy 
Come Home/Det splittede sind (TV). 67: The 
Lump (TV); In Two Minds/Det splittede Sind 
(TV); The Voices in the Park (TV); Drums 
along the Avon (TV); An Officer of the Court; 
Five Women. 68: The Golden Vision/ 
Søndag efter søndag (TV); The Gorge (TV); 
The Parachute (TV); Kes. 69: The Big 
Flame/Strejken (TV). 70: The Body (TV). 71: 
After a Liftime/Efter et langt liv (TV); Family 
Life. 72: The Gangster Show; The Resistible 
Rise of Arturo Ui (TV). 73: Hard Labour (TV). 
74: Steven (TV); The Enemy Within (TV). 75: 
Blooming Youth; Days of Hope/Nye tider (4 
dele = 410 min. (TV). 77: The Price of Coal/ 
Prisen (TV). 78: Black Jack. (JKL)

GEESON, Judy (10.9.48)-skuespiller. Bar
neskuespiller som 9-årig. TV-debut som 
12-årig. I Danmark kendt for sin medvirken 
i Erik Ballings »Hændeligt Uheld«. Siden 73 
også teater i The Royal Shakespeare Com
pany. Film:
66: To Sir, With Love/I den hårde klasse. 67: 
Berserk; Here We Go Round the Mulberry 
Bush/Piger på hjernen; Prudence and the 
Pill/Det begyndte med P-pillen, 68: Ham- 
merhead. 69: Two Gentlemen Sharing/Som 
venner vi dele; Three Into Two Won’t Go/3 
går ikke op i 2; The Executioner/Duel med 
døden. 70: Hændeligt uheld=One of Those 
Things (DA); Good Bye Gemini; Cry of the 
Banshee. 71: 10 Rillington Place/kvæleren 
fra Rillington Place. 72: Doomwatch; Fear 
intheNight. 73: UnaVelaparael Diabio (SP). 
74: Percy’s Progress. 75: Brannigan/ 
Brannigan slår til; Diagnosis): Murder. 76: 
Carry On England; The Eagle Has Landed/ 
Ørnen er landet. 78: Danger U.X.B. (TV).

(JKL)

GEORGE, Susan (26.7.50) -  skuespiller. 
Rigtige navn; Susan Melody George. Bar
neskuespiller fra 54, hovedsageligt i TV. Har 
som voksen spillet teater i bl.a. den engel
ske  ve rs io n  a f »The S o u n d  o f M u s ic« . M e d 
virkede i 1975 i den ikke færdiggjorte »The 
New Spartans«. Film:
67: U p th e  J u n c tio n . 68: The S tra n g e  A f fa ir /  
Skygger over Scotland Yard. 69: All Neat in 
Black Stockings; The Looking Glass War/ 
Spejlkrigen; Twinky. 70: Spring and Port
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Wine; Eyewitness; The Billion Dollar 
Brain/Hjerne til en milliard. 71: Recoil; 
Fright/Babysitterens Rædselsnat; Straw 
Dogs/Køterne. 72: J. and S. (IT). 73: Dr. Je- 
kyll and Mr. Hyde; Dirty Mary and Crazy 
Larry/Skrappe Mary, skøre Larry. 78: To- 
morrow Never Comes (ENG/CAN). Tinto- 
rera. (JKL)

GIELGUD, Sir John (14.4.1904) -  skuespil
ler. Kommende film: Sherlock Holmes: 
Murder By Deeree (GB/CAN). Film (siden 
Filmens HHH, IV):
70: Eagle in a Cage. 71: Prope (TV). 73: Lost 
Horizon/Table horisonter (USA). 74: Mur
der On the Orient Express/Mordet i Orient
ekspressen; 11 Harrowhouse/Masser af 
diamanter; Frankenstein: The True Story 
(USA TV); Gold/Guld. 75: Galileo (CAN/GB). 
76: Aces High/Luftens helte (GB/FR); Jo
seph Andrews. 77: The Grand Inquisitor/ 
Storinkvisitoren (TV-spil); A Portrait of the 
Artist as a Young Man; Providence (FR/ 
SCHW). 78: Les Misérables (FR/GB). (MB)

GRAY, Charles (1928)-skuespiller. Rigtige 
navn: Donald Gray. Oprindeligt teaterskue
spiller. Han turnerede med The Old Vie 
Company. Specialist i skurkeroller. Har lagt 
stemme til Jack Hawkins, da denne mistede 
stemmen ved en canceroperation i 1966. 
Film:
59: The Desperate Man. 60: The Entertai- 
ner/Tribunehelten; Man in the Moon. 64: 
Masquerade/Masser af Agenter. 66: Night 
of the Generals/Generalernes nat (ENG/ 
FR). 67: You Only Live Twice/Agent 007, du 
lever kun to gange; The Man Outside. 68: 
TheSecret War of Harry Frigg/FrækkeFrigg 
(USA); The Devil Rides Out. 69: The File of 
the Golden Goose/Sporet fører til Soho; 
Mosquito Squadron/Mosquito-Eskadril- 
len. 70: Cromwell/Cromvell, den ukuelige. 
71: Diamonds Are Forever/Diamanter varer 
evigt; The Organisation/Bagmænd (USA). 
73: On the Game/Ud på flisen, piger. 74: The 
Beast Must Die. 75: The Rocky Horror Pic- 
ture Show. 76: Seven Nights in Japan 
(ENG/FR); The Seven-Per-Cent Solution/ 
Den snigende gift (USA). 77: Silver 
Bears/De supersmarte. 78: Ike. (JKL)

HALE, Georgina (1943) -  skuespiller. Hun 
er en af Ken Russells foretrukne kvindelige 
skuespillere. Desuden meget benyttet i 
TV-film. Film:
70: Eagle in a Cage. 71: The Devils/ 
Djævlene; The Boy Friend/Boy Friend. 73: 
The Love Ban; Butley (ENG/USA). 74: Mah
ler. 75: Lisztomania/Fed musik og sex på 
drengen. 76: Voyage of the Damned/S/S St. 
Louis -  skibet som fik verden til at skamme 
sig (ENG/USA). 78: Sweeney II. (JKL)

HAMILTON, Guy (1922) -  instruktør. Be
gyndte under et sommerophold i Frankrig 
i 1939 som stik-i-rend-dreng på en Duvi- 
vier-film i Victorine Studio i Nice. Under 
krigen arbejdede han i England, først i klip
perummet på Paramounts News Reels, 
senere i Shepperton-studierne hvor han 
avancerede til 2.klipper og instruktør
assistent for Carol Reed på »Øjenvidnet« 
og »Den tredje mand«. Efter at have med
virket på post-produktionen af Hustons 
»Afrikas dronning« debuterede han som 
instruktør. Film:

GILBERT, Lewis (6.3.1920) -  instruktør. 
Kommende film: »Moonraker« (ENG/FR). 
Film (siden Filmens HHH, IV):
70: The Adventurers/De smukke og de vold
somme (USA) ( +  P + Co-Ma). 71: Friends 
(+P  + Hist). 74: Paul et Michelle=Paul and 
Michelle (FR/GB) ( + P + Hist). 76: Opera
tion Daybreak/Nazi Bødlen (USA). 77: The 
Spy Who Loved Me/Spionen der elskede 
mig. 78: For Your Eyes Only. (MB)

GOLD, Jack (18.6.1930) -  instruktør. Som 
så mange andre engelske instruktører ar
bejder han ofte også for fjernsynet. Bl.a. 
lavede han i 72 følgende fjernsynsfilm: 
»Stocker’s Copper«, »The Gangster Show« 
samt »The Resistible Rise of Arturo Ui«, der 
blev produceret for Tony Garnett. Film (si
den Filmens HHH, IV):
73: The National Health; The Catholics. 74: 
Who? 76: Man Friday/Fredag og Robinson 
Crusoe. 78: The Medusa Touch/Den mand 
er farlig; The Sailor’s Return. (ENG/FR).

(JKL)
Herunder Jack Gold. Th. John 
Guillermin og derover Alec 
Guinness i scene fra »Star 
Wars«. Næste side: Susan 
George, Anthony Harvey in
struerer Anthony Hopkins, 
Laurence Harvey og Richard 

Harris.

GRIFFITH, Hugh (30.5.1912) -  skuespiller. 
Film (siden Filmens HHH, IV):
70: Cry of the Banshee/Varulvens dødshyl; 
Wuthering Heights/Stormfulde Højder 
(ENG/USA). 71: Start the Revolution With- 
out Me (USA); The Abominable Dr. Phibes/ 
Djævlelægen. 72: Whoever Slew Auntie 
Roo?; Canterbury Tales = I racconti di Can- 
terbury/Canterbury fortællingerne (IT/ 
ENG); What? = Quoi? = Che?/Hva’? (IT/ 
FR/TY); Doctor Phibes Rises Again. 73: 
Luther; The Final Programme; Take me 
High/På’en igen Cliff; Craze. 74: Cugini 
Carnali/Sonia, den pige man elsker (IT); 
Legend of the Werewolf. 77: Joseph An
drews. (JKL)

GUILLERMIN, John (11.11.1925) -  instruk
tør. Film (siden Filmens HHH, IV):
70: El Condor=EI Condors guld (USA). 72: 
Skyjacked/Flypi rat om bord (USA). 73: Shaft 
in Africa/Shaft i Afrika (USA). 74: The To- 
w e rin g  In fe rn o /D e t tå rn h ø je  he lve de  (USA). 
76: King Kong (USA). 78: Death on the Nile/ 
Døden på Nilen. (MB)

GUINNESS, Alec (2.4.1914) -  skuespiller. 
Film (siden Filmens HHH, IV):
70: Scrooge/Et Juleeventyr. 71: Brother 
Sun, Sister Moon (ENG/IT). 72: Hitler, the 
Last Ten Days/Hitler’s sidste 10 dage (ENG- 
/ IT). 77: Star Wars/Stjernekrigen. (JKL)

51: The Ringer. 52: The Intruder/En mand 
jages=indbrudstyven. 54: An Inspector 
Calls/En inspektør ringer på. 55: The Col- 
ditz Story/Flugtens nat; Charley Moon. 57: 
Manuela/Manuela-ene kvinde om bord. 59: 
T he  D e v il’s D is c ip le /D jæ v le n s  d is c ip e l 
(GB/USA). 59: A Touch of Larceny/Lige på 
kanten (GB/USA) ( +  Co-Ma). 61: The Best
of Enemies=l due nemici/Hans bedste 
fjende (GB/IT). 63: The Party’s Over. 64: Man 
in the Middle/I galgens skygge; Goldfin- 
ger/Agent 007 contra Goldfinger. 66: The 
Venetian Affair/Knytnæver og narkotika; 
Funeral in Berlin/Opgør i Berlin. 69: Battie 
of Britain/Slaget om England. 72: Dia
monds Are Forever/Diamanter varer evigt.
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73: Live and Let Die/Lev og lad dø. 74: The 
Man With the Golden Gun/Manden med den 
gyldne pistol. 78: Force 10 from Navarone/ 
Styrke 10 fra Navarone. (MB)

HARRIS, Richard (31.10.1932) -  Irsk
engelsk skuespiller. Kommende film: Vul- 
tures. Planlagt i »Boarding Party«. Film 
(siden Filmens HHH, IV):
70: Cromwell/Cromwell -  den ukuelige. 71: 
Bloomfield (+ l) (ENG/ISR); Man in the Wil- 
derness (USA); David and Catriona. 73: The 
Deadly Trackers/Blodig Hævn (USA). 74: 99 
and 44/100% Dead/99 % død (USA); Jug- 
gernaut. 75: Echos of the Summer (USA). 
76: Robin and Marian/Robin Hood og Ma
rian (USA); Gulliver’s Travels; Return of a 
Man Called Horse/Manden de kaldte hest 
vender tilbage (USA); The Cassandra Cros- 
sing/Cassandra Broen. 77: Golden Ren- 
dezvous/Møde i Rum Sø (USA); Orca-Killer 
W hale/Orca- Dræberhvalen. 78: The Wild 
Geese/De vilde gæs; Fort Travis (USA); The 
Number. (JKL)

HARVEY, Anthony (3.6.1931) -  instruktør. 
Er for øjeblikket i gang med at optage 
»Players«, der handler om tennisspillere. 
Filmen er delvist optaget under Wimbledon 
turneringen 1978. Nåede i 1970 at instruere 
Elliott Gould og Kim Darby i en uges opta
gelser til filmen »AGIimpse of Tiger«, hvor
efter projektet blev skrinlagt. Film (siden 
Filmens HHH, IV):
71: They Might Be Giants (USA). 74: The Ab- 
dication/Længsel efter kærlighed (ENG- 
/IT). 78: The Eagle’s Wing. (JKL)

HARVEY, Laurence (1.10.1927-26.11.1973) 
-  skuespiller. Rigtige navn Larushka 
Skikne. Medvirker i den ikke færdiglavede 
»Dead Reckoning«, som Orson Wells i 
1967-69 arbejdede på. Film (siden Filmens 
HHH):
70: The Magic Christian/En Beatle i Para
dis. 72: Niet! (FR/TY/ISR). 73: Night Watch/ 
Øjne i natten; Welcome to Arrow Beach( +1).

(JKL)

HAWKINS, Jack (14.9.1910-1973) -  skue
spiller. Han mistede stemmen ved en can
ceroperation i 1966 og siden indtalte Char
les Gary hans roller. Død 1973. Litt.: Any- 
thing for a Quiet Life -  Jack Hawkins (Co- 
ronet Books, London 1975). Film (siden 
Filmens HHH, IV):
71: When Eight Bells Toll/Spillet er ude; 
Nicholas and Alexandra/Nikolai og Alex
andra (USA); Jane Eyre; Kidnapped/Klaner- 
nes Kamp. 72: Young Winston/Den unge 
eventyrer; Niet! (FR/TY/ISR); The Beloved. 
73: Theatre of Blood/Blodkabinettet; Tales 
that Witness Madness. (JKL)

Get Carter/Gør Carter kold. 71: The Jeru
salem File (USA/ISR). 72: All Coppers are...; 
Tales from the Crypt/Skærsild; Captain 
Kronos -  Vampire Hunter. 73: Theatre of 
Blood/Blodkabinettet; Assassin. 74: The 
Internecine Project; From beyond the 
Grave. 75: Professione: Reporter/Profes- 
sion: Reporter (IT). 76: The Intimate Games.

(JKL)

HICKOX, Douglas (1929) -  instruktør. Ud
dannet i reklamebranchen og fra begyndel
sen af 60’rne assistent på et par Miss 
Marple film og instruktør af reklamefilm.

HEMMINGS, David (18.11.1941)-skuespil- 
ler. Siden 1971 eget distributions- og pro
duktionsselskab: Hemdale Prod. Kom
mende film: Sherlock Holmes: Murder by 
Decree (GB). Litt: Films& Filming, maj 1973. 
Film (siden Filmens HHH, IV):
70: Fragment of Fear/Frygtens timer. 71: 
Unman, Wittering and Zigo/Hvem myrdede 
Mr. Pelham?; The Love Machine/Kærlig- 
hedsmaskinen (USA). 72: Running Scared 
(l +  Co.Ma + Ex-P). 73: Voices; The 14 (I). 74: 
No es nada, solo un juego/Pigen og psy
kopaten (VENEZ/SP); Juggernaut. 75: 
Chipsyomega (IT); Profondo Rosso (IT); Mr. 
Quiip=The Curiosity Shop. 77: The 
Squeeze/Kniven på struben; The Prince 
and the Pauper=Crossed Swords/Kryd- 
sede klinger (PAN); Island in the Streams/ 
Øen i havet (USA). 78: The Disapperance 
( +  Co-P); Swindle=Squadra antiruffa (GB/ 
IT); Biood Relatives; Cloudsof Glory; Power 
Play (CAN/GB) (+Co-P); Just a Gigolo ( +  l); 
Stage (P). (MB)

HENDRY, lan (13.1.1931) -  skuespiller. 
Optræder også hyppigt på teater og i TV. 
Film:
55: Simon and Laura. 57: The Secret Place/ 
Alarm i East End. 58: Room at the Top/En 
plads på toppen. 60: In the Nick. 62: Live 
Now, Pay Later; The Fast Lady/Hun er ikke 
til at styre. 63: Giri in the Headlines; This 
is My Street. 64: Children of the Damned; 
Beauty Jungle/Miss Beauty. 65: Operation 
Crossbow (ENG/IT); Repulsion/Chok; The 
Hill/Højen. 66: The Sandwich Man; Casino 
Royale; TheTraitorsof San Angel (ARG). 68: 
The Southern Star/Pigen og Sydstjernen 
(FR/ENG). 69: De Sade; Doppelgånger (TY). 
70: The Mackenzie Break/Mænd og Pigtråd;

Oprettede i 1966 sit eget produktionssel
skab »lllustra Films«, der har været hoved
leverandør af Commercials til engelsk TV. 
Kommende film: Zulu Dawn. Film:
64: It’s All over Town (Kortf); Just for You 
(Kortf). 69: Les Bicyclettes de Belsize 
(Kortf). 70: Entertaining Mr. Sloane. 72: Sit- 
ting Target/Fængselsdyret. 73: Theatre of 
Blood/Blodkabinettet. 75: Brannigan/ 
Brannigan slår til. 76: Sky Riders (USA/GR)

(MB)

HODGES, Mike (29.7.1932) -  instruktør. 
Uddannet som revisor. Han begyndte at 
arbejde for fjernsynet i 1957 og nåede hur
tigt en topposition som instruktør og pro
ducent. Begyndte som instruktør af »Da- 
mien -  The Omen II«, men efter tre uger 
forlod han filmen (og blev erstattet af Don 
Taylor) på grund af »difference in Creative 
concept«. Film:
71: Get Carter/Gør Carter Kold. 72: Pulp 
(USA). 73: Terminal Man (USA). (JKL)

HOPKINS, Anthony (31.12.1939) -  skue
spiller. Født i South Wales. Efter uddan
nelse på Royal Academy of Dramatic Art
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blev han knyttet til National Theatre, hvor 
han i 1966 dublerede Laurence Olivier i 
»Dance of Death«. Til USA i 1974 for at spille 
hovedrollen i »Equus«/»Hesteguden«, der
efter regelmæssigt arbejde i Amerika, det 
første år med TV-film. For engelsk TV har 
han medvirket i serien »War and Peace«. 
Film:
68: The Lion in Winter/Løve ved vintertide. 
69: The Looking Glass War/Spejlkrigen; 
Hamlet. 71: When Eight Belis Toll/Spillet er 
ude. 72: Young Winston/Den unge eventy
rer. 73: A Doll’s House/Et dukkehjem (Gar- 
lands version). 74: All Creatures Great and 
Small; Juggernaut; The Giri From Pet- 
rovka/Pigen fra Petrovka (USA). 75: Dark 
Victory (TV) (USA); QB VII (TV) (USA); The 
Lindbergh Kidnapping Case/Lindbergh- 
sagen (TV) (USA). 76: Victory at Entebbe/ 
Sejren i Entebbe (USA) (TV-produktion ud
sendt i europæiske biografer). 77: Audrey 
Rose (USA). 78: Magic (USA); International 
Velvet/Det store spring. (MB)

HORDERN, Michael (3.11.1911)-skuespil- 
ler Film (siden Filmens HHH, IV):
70: Up Pompeii. 71: The Pied Piper; Biood 
Will have Biood. 72: The Possession of Joel 
Delaney/Besat af Djævelen; Alice’s Adven
tures in Wonderland; England Made Me. 73: 
Theatre of Blood/Blodkabinettet; M a c in 
tosh Man/Med ryggen mod muren. 75: 
Royal Flash/Flashman, den uovervinde
lige; Barry Lyndon (Sp).76: Mister Quilp; 
The Slipper and the Rose/Cinderella og 
prinsen. 77: Joseph Andrews. 78: The Me- 
dusa Touch/Den mand er farlig (ENG/FR).

(JKL)

HOWARD, Trevor (29.9.1916) -  skuespiller. 
Kommende film: The Hurricane (USA). Film 
(siden Filmens HHH, IV):
70: Ryan’s Daughter/Ryans datter. 71: The 
Night Visitor (USA); Catch Me a Spy; Salem 
Comes to Supper. 72: Mary, Queen of 
Scots/Marie Stuart-dronning af Skotland; 
Kidnapped/Klanernes kamp; Pope Joan/ 
Pave Johanne-den udvalgte; 73: Ludwig... 
ou le crépuscule des dieux (FR/IT); The Of- 
fence/Forhøret; A Doll’s House (Losey). 74: 
Catholics=The Eye of the Storm (TV, USA); 
Who (GB/TY); Carze; Persecution; 11 Har- 
rowhouse/Masser af diamenter. 75: Hen- 
nessey/Hennessey -  verdens farligste 
mand; The Count of Monte Cristo/Greven 
af Monte Christo; Der flusternde Tod. 76: 
Conduct Unbecoming/Regimentets ære; 
The Bawdy Adventures of Tom Jones/Ryd 
sengen for Tom Jones; Aces High/Luftens 
helte (GB/FR). 77: Alle origine della Maffia 
(IT) (TV-serie i 5 afsnit); The Last Remake 
of Beau Geste/Hvem »pukler« kamelerne 
for? (USA). 78: Superman; Meteor; Eliza 
Fraser/(AUSTR); Stevie; One Take Two.

(MB)

HUGHES, Ken (19.1.1922) — instruktør. Har 
hovedsageligt lavet kriminalfilm og film i 
den lettere genre. Hans mest ambitiøse 
projekt til dato er »Cromwell«. Hughes har 
skrevet TV-spillet »Sammy«. Film (siden 
Filmens HHH, IV):
69: Cromwell/Cromwell -  den ukuelige. 72: 
Ten Days that Shook the World. 74: The In- 
ternecine Project. 75: Alfie Darling. 78: The 
Incredible Diva. (JKL)

HUNT, Peter (7.3.1928) — instruktør. Født i 
London. Var først filmklipper, blev derefter

2. unit-director påflere James Bond film, før 
han fik chancen som instruktør med »On 
Her Majesty’s Secret Service«. Film:
54: Stranger from Venus (Kl). 56: Double- 
cross (Kl); A Hili in Korea/De navnløse helte 
(Kl); Secret Tent. 57: The Admirable Crich- 
ton/Strandet i Paradis (Kl). 58: A Cry from 
the Streets (Kl); Next to No Time (Kl). 59: 
Ferry to Hong Kong/Færge til Hong Kong 
(Kl). 60: Sink the Bismarck/Sænk Bismarck 
(Kl); There was a Crooked Man/Den, der ler 
sidst.. (Kl). 61: The Greengage Summer/ 
Vores franske sommer (Kl); On the Fiddle/ 
Operation Snafu (Kl). 62: Dr. No/Agent 007 
-  Mision drab (Kl). 63: From Russia with 
Love/Agent 007 jages (Kl). 64: Goldfinger/ 
Agent 007 contra Goldfinger (Kl). 65: The 
Ipcress File/Lynaktion Ipcress (2. 
unit +  KI); Chitty Chitty Bang Bang (Kl); 
Thunderball/Agent 007 i ilden (2.unit). 67: 
You only LiveTwice/Agent007, du lever kun 
to gange (2.unit). 69: On Her Majesty’s Sec
ret Service/Agent 007 i Hendes Majestæts 
hemmelige tjeneste. 72: Gulliver’s Travels. 
74: Gold/Guld. 76: Shout at the Devil/ 
Flammer over floden. (JKL)

Trevor Howard

JACKSON, Glenda (9.5.1936)-skuespiller. 
Efter uddannelsen ved Royal Academy of 
Dramatic Arts blev hun i 1964 knyttet til 
Royal Shakespeare Company med gen
nembrud som Ophelia i Peter Brooks’ op
sætning af Hamlet i 1965. Året efter spillede 
hun både i England og USA i »Mordet på 
Marat«, og da stykket overførtes til film med 
den originale scenebesætning, fik Glenda 
Jackson sin filmdebut. Belønnet med Os- 
car-prisen for »Women In Love« og »A 
Touch of Class«. Kommende film: Dry 
Hustie. Litt.: Films & Filming, jan. 1977. 
Film:
67: The Persecution and Assassination of 
Jean Paul Marat as Performed by the In- 
mates of the Asylum of Charenton under the 
Direction of the Marquis de Sade/Forføl- 
gelsen af og mordet på Jean Paul Marat, 
opført af patienterne på sindssygehospita
let i Charenton under ledelse af Marquis de 
Sade. 68: Tell Me Lies. 69: Women In Love/ 
Når kvinder elsker. 70: Negatives (Opt. 68). 
71: The Music Lovers/Tchaikovsky (Music 
Lovers); Sunday, Bloody Sunday/Den sa
ta n s  sø n dag : E liza b e th  R (T V -se rie  i 6 af
snit). 72: Mary, Queen of Scots/Marie Stuart 
-dronning af Skotland; The Boy Friend; The 
Triple Echo/Det sidste skud. 73: Bequest 
to a N a tio n  = The N elson  Affair/Lord N el- 
son-Lady Hamilton affæren; A Touch of

Class/En pikant affære. 74: II Sorriso del 
grande tentatore=The Temper (IT/GB). 75: 
The Maids (CAN/GB); The Romantic Eng- 
lishwoman/Den romantiske englænder
inde (GB/IT). 76: Hedda/Hedda Gabler; The 
Incredible Sarah (USA). 77: Nasty Habits/ 
Alle abbedissens piger. 78: House Calls 
(USA); The Class of Miss MacMichael; Ste
vie; Lost and Found. (MB)

JARROTT, Charles (16.6.1927)- instruktør. 
Efter militærtjeneste i Østen blev han re- 
gisørassistent ved Arts Council Touring 
Co. I 1955 blev han instruktør ved BBC, og 
senere arbejdede han også for andre en
gelske selskaber. Har bl.a. fået Prix Italia og 
Hollywood Golden Globe som årets bedste 
instruktør. Litt.: Action VII/1, 72. Film:
62: Time to Remember. 70: Anne of the 
Thousand Days/Anne, dronning i tusind 
dage. 71: Mary, Queen of Scots/Marie 
Stuart -  dronning af Skotland. 73: Lost 
Horizon/Tabte horisonter. 74: The Dove/ 
Jorden rundt med hende (USA). 76: Pit Po- 
nies (USA); Escape from the Dark (USA). 77: 
The Other Side of Midnight/Hævnen er sød 
(USA). (IH).

JEFFRIES, Lionel (10.6.1929) -  skuespiller 
og instruktør. Debuterede i 1970 som in
struktør med »The Railway Children«. Kom
mende film: »The Prisoner of Zenda«. Film 
(siden Filmens HHH, IV):
70: Eyewitness (S); The Railway Children/ 
Jernbanebørnene (I). 72: Whoever Slew 
Auntie Roo? (S); The Amazing Mr. Blunden 
(I); Baxter (I). 74: What Changed Charley 
Farthing? (S). 75: Royal Flash/Flashman, 
den uovervindelige (S). 77: Wormbling Free 
(I + Ma); The Water Babies (I). (IH)

Glenda Jackson

KUBRICK, Stanley (26.7.1928) -  ameri- 
kansk-engelsk instruktør. Kommende film: 
»The Shining«. Litt.: Walker, Alexander: 
Stanley Kubrick directs. USA. 1971. Film 
(siden Filmens HHH, IV):
71: A Clockwork Orange ( + P). 75: Barry 
Lyndon ( +  P). (IH)

LASSALLY, W alter (18.12.1926) -  tysk
engelsk fo to g ra f. Litt.: Focus on Film 13, 73. 
Film (siden Filmens HHH, IV +  tilføjelser): 
64: Peaches (kortf); Lila (kortf). 68: Open 
Letter (GR); Olimpiada en Mexico = The 
Olympics in Mexico/Olympiaden i Mexico 
(MEX). 69: Twinky; Fairy Tale; The Adding
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Charles Jarrott

Machine. 70: Something for Everyone= 
Black Flowersforthe Bride/Kærlighed til alle 
(USA). 72: Savages; Henry Moore attheTate 
Gallery (kortf); Within Hail; Can Horses 
Sing? (kortf); To Kill a Clown; Gun Before 
Butter; The Official Film XX Olympiad; Mot- 
hers day; Adventures of a Brown Man in 
Search of Civilization. 73: Malachi’s Cove. 
75: The Wild Party (USA). (IH)

LEE, Christopher Frank Carandini 
(27.5.1922) -  skuespiller. Projekter: An 
Arabian Aventure; Jaguar lives. Litt.: Ci- 
nema Canada III/27,76. Film (siden Filmens 
HHH, IV):
69: The Oblong Box/Dracula får blod på 
tanden; Scream and Scream Again/Syre 
sletter alle spor. 70: The Magic Christia- 
n/En Beatle i Paradis; Der Heisse Tod/99 
kvinder (TY/SP); One More Time; Julius 
Caesar/Julius Cæsar; El Umbragolo; Sears 
of Dracula; The Private Life of Sherlock 
Holmes/Sherlock Holmes’ privatliv; Count 
Dracula. 71: The House that Dripped Biood; 
Hannie Caulder; Countess Dracula. 72: I, 
Monster/Jeg, et uhyre; Theatre Macabre; 
Death Line; Dracula A.D./Vampyren jager 
hotpants; The Creeping Flesh/Rædselskli-
nikken; Nothing but the Night; Horror exp- 
ress (SP); The Vampire (SP); Dark Places. 
73: The Wicker Man; In Search of Dracula 
(dok); Dracula is Dead; Poor Devil; The 
Three Musketeers/De tre musketerer 
(PAN); Eulalie quitte Les Champs (FR); The

Richard Lester

Dreamtime. 74: The Satanic Rites of Dra- 
cula/Satan er løs; The Four Musketeers/De 
fire musketerers hævn (PAN/SP); The Man 
with the Golden Gun/Manden med den 
gyldne pistol; Le boucher, la star et l’orp- 
heline (FR); Tendre Dracula (FR). 75: Dia- 
gnosis: Murder; To the Devil...a Daughter
/En datter til djævelen (ENG/TY); Der Flu- 
stemdeTod (TY); Killer Force (USA). 76: The 
Keeper (CAN); Dracula, Pere et fils 
(FR)/Dracula og søn. 77: Airport ’77 (USA); 
The Silent Flute (USA/ISR). 78: The Passage 
(USA). (IH)

LEE-THOMPSON, J. (1.8.1914)-instruktør. 
Samtlige film til 1978 er amerikanske pro
duktioner. Kommende film: The Passage; 
Cabo Blanco. Film (siden Filmens HHH, IV): 
72: Conquest of the Planet of the Apes/ 
Oprør på abernes planet; A Great American 
Tragedy (TV). 73: Battie for the Planet of the 
Apes/Kampen om abernes planet. 74: 
Huckleberry Finn. 75: The Reincarnation of 
Peter Proud/Manden der levede to gange; 
The Blue Knight (TV). 76: St. Ives/En varm 
sag. 77: The White Buffalo. 78: The Greek 
Tycoon. (MB)

LESTER, Mark (11.7.1958) -  skuespiller. 
Begyndte allerede som syvårig at spille i en
gelsk TV. Gennembrud i Carol Reeds 
»Oliver« efter Dickens’ »Oliver Twist«. Har 
siden spillet både i England og i udlandet 
uden dog at vække særlig opmærksomhed. 
Litt.: Parish, James Robert: Great Child 
stars. USA. Film:
64: Allez France=The Counterfeit Con- 
stable/Fransk visit i London. 65: Space- 
flight LC-1; Cuckoo Patrol. 66: Drop Dead 
Darling/Arrivederci, Baby. Fahrenheit 451; 
The Devil’s Own; The Bells of Hell Go Ting- 
a-ling-a-ling (ufuldendt). 67: Our Mother’s 
House/Vor moders hus. 68: Oliver! 69: Run 
Wild, Run Free/Fri som vinden. 70: Eyewit- 
ness. 71: Melody/Hurra -  vi er unge; Night 
Hair Child/Vindueskiggeren; Black
Beauty/Den sorte hingst. 72: Whoever Slew 
Auntie Roo?; The Little Adventurer; Red- 
neck. 73: Scalawag; Graduation; The Dream 
Time (ufuldendt). 75: AM’Aperto (IT); Ma- 
nana seras Hombre (SP); Danza Alla Porto 
Gli Olmi (IT); Seen Dimly Before Dawn. 77: 
The Prince and the Pauper=Crossed 
Swords/Krydsede klinger (PAN). (IH)

LESTER, Richard (el. Dick) (1.1932) -  ame- 
rikansk-engelsk instruktør. Kommende 
film: Butch and Sundance: The Early Days 
(USA). Litt.: Positif 175, nov. 75. Film (siden 
Filmens HHH, IV):
74: The Three Musketeers/De tre muske
terer (PAN). 75: The Four Musketeers/De 
fire musketerers hævn (PAN/SP); Jugger- 
naut; Royal Flash/Flashman, den uovervin
delige. 76: Robin and Marian/Robin Hood 
og Marian (USA);TheRitz/Detgårheltagurk 
i Saunaen (USA). (IH)

LOACH, Ken(neth) (17.6.1936)-instruktør. 
Beskæftiger sig mest med TV-spil, hvor
iblandt de vigtigste er: 69: The Big Flame/ 
Strejken. 70: After a Lifetime/Efter et langt 
liv. 71: The Rank and File/Først, når Arbej
det genoptages. 75: Days of Hope/Nye tider. 
Litt.: Jump Cut 10-11, 76. Kosmorama XX/ 
120, 74. Film (siden Filmens HHH, IV):
72: Family Life. (IH)

LOSEY, Joseph (14.1.1909) -  amerikansk
engelsk instruktør. Litt.: Losey, Joseph: 
Munchen 77 (Reihe Film 11). Positif 186, oct. 
76. Film (siden Filmens HHH, IV):
70: Figures in a handscape/Lige på græn
sen. 71: The Go-Between/Sendebudet. 72: 
The Assassination of Trotsky=L’Assassi- 
nat de Trotsky/Mordet på Trotsky (ENG/ 
FR). 73: A Doll’s House=Maison de Poupée 
(ENG/FR). 74: The Romantic Englishwo- 
man=Une Anglaise romantique/Den ro
mantiske Englænderinde (ENG/FR); Gali- 
leo (ENG/CAN). 75: Mr. Klein (FR/IT). 77: La 
Route du Sud (FR). (IH)
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MCCALLUM, David (19.9.1933) -  skuespil
ler. Gør sig stadig mest bemærket inden for 
TV, hvor han bl.a. har haft titelrollen i serien 
»Invisible Man« fra 1975. Film (siden Fil
mens HHH, IV):
76: Dogs; The Kingfish Caper. 78: The Dia
mond Hunters (SYDAF). (IH)

MCCOWEN, Alec (26.5.1925) -  skuespiller. 
På teatret har han specialiseret sig i Sha- 
kespeare-roller. Først elleve år efter sce
nedebuten i Macclesfield i 1942 filmdebu
terede han i »The Cruel Sea«. I mange år så 
man ham hyppigt i biroller, men i den senere 
tid har han koncentreret sig om teater og 
TV. Film:
53: The Cruel Sea/Havet sletter alle spor. 
54: The Divided Heart/De tog mit barn. 55: 
The Deep Blue Sea/Livet skal leves. 56: The 
Long Arm/Falske nøgler. 57: Town on Tri- 
al/By under anklage; The Good Compa- 
nions/Sang, Succes-og Susie; Time With- 
out Pity/Angstens timer; The One That Got 
Away/Kun een slap fri. 58: The Silent 
Enemy/Den tavse fjende; A Night to Re- 
member/Titanics sidste timer. 59: The Doc- 
tor’s Dilemma/Doktorens dilemma. 61: A 
Midsummer Night’s Dream (TV, ude i bio
grafer). 62: The Loneliness of the Long 
Distance Runner/Sejr eller nederlag. 63: In 
the Cool of the Day/Lidenskabens slave. 65: 
The Agony and the Ecstasy/Michelangelo, 
smerte og ekstase. 67: The Witches=The 
Devis’s Own. 70: The Hawaiians= Master of 
the Islands/Hawaii brænder (USA). 71: 
Frenzy. 72: Travels With My Aunt/Min 
utæmmelige tante. (IH)

MACDOWELL, Malcolm (13.6.1943)-skue- 
spiller. Rigtige navn: Malcolm Taylor. Ar
bejdede som attenårig i sin fars pub, hvor
efter han rejste rundt som kafferepræsen
tant. Blev tilfældigt medlem af en omrej
sende teatertrup og dernæst engageret af 
Aldwych teatret i London. Efter TV-roller i 
»Iron Johnny« og »Poor Cow« fik han sit 
endelige gennembrud i Lindsay Andersons 
»If« (68). Kommende film: »The Passage« 
(USA), »GAD«. Litt.: Films and Filming 
XXIi/1, oct. 75. Film:
67: Poor Cow/Stakkels ko. 68: If/Hvis_70:
Figures in a Landscape/Lige på grænsen. 
71: The Raging Moon; A Clockwork Orange. 
73: O Lucky Man! 75: Royal Flash/ 
Flashman, den uovervindelige. 76: Aces 
High/Luftens helte; Voyage of the Dam- 
ned/SS St. Louis -  Skibet som fik verden 
til at skamme sig. 77: Caligula (IT). (IH)

MCKERN, Leo (1925) -  australsk-engelsk 
skuespiller. Film (siden Filmens HHH, IV + 
tilføjelser):
56: Alexander the Great/Alexander den 
store (USA). 73: Rappresaglia/Massakren 
i Rom (IT/FR). 75: The Adventures of Sher- 
lock Holmes’ smarter Brother/Sherlock 
Holmes’ smarte bror. 76: The Omen/Tegnet 
(USA). 77: Candleshoe (USA). (IH)

MAGEE, Patrick (1924) -  skuespiller. 
Gjorde sig så bemærket i sin første film 
»The C rim in a l«  a t Losey va lg te  ham  t il en 
lille rolle i »The Servant«. Herefter har han 
spillet splittede, aggressive personer. 
Film:
60: The Criminal/Labyrinten. 61: Rag Doli; 
Never Back Losers. 62: A Prize of Arms. 63: 
The Very Edge/Afgrunden; The Servant/ 
Snylteren; Ricochet; Zulu. 64: Masque of

Patrick Magee
the Red Death; Seance on a Wet Afternoon/ 
Bag lukkede skodder. 65: The Skull/Det le
vende kranie; Monster of Terror. 67: The 
Persecution and Assassination of Jean 
Paul Marat as Performed by the Inmates of 
the Asylum of Charenton under the Direc- 
tion of the Marquis de Sade/Forfølgelsen 
af og mordet på Jean Paul Marat, opført af 
patienterne på sindssygehospitalet i Cha
renton under ledelse af Marquis de Sade; 
The Birthday Party. 68: Decline and Fali...of 
a Bird Watcher/Nedenom og hjem. 69: Hard 
Contract/Tre mand skal myrdes (ENG/ 
USA); Royal Hunt of the Sun. 70: Cromwell/ 
Cromwell-den ukuelige; You Can’t Win’em 
All/To tvivlsomme patrioter; King Lear=/ 
Kong Lear (ENG/DA). 71: The Trojan Wo- 
men (USA); A Clockwork Orange; Demons 
of the Mind. 72: Young Winston/Den unge 
eventyrer; Pope Joan/Pave Johanne; The 
Fiend; Asylum; Tales from the Crypt/ 
Skærsild. 73: Lady Ice/Diamantpigen 
(USA); Luther; The Final Programme;... And 
now the Screaming Starts! 75: Galileo; 
Barry Lyndon. 77: Telefon/Telefonen (USA).

(IH)

MASON, James (15.5.1909) -  skuespiller. 
Kommende film: The Passage; Sherlock 
Holmes: Murder by Decree (GB/CAN). Litt.: 
Focus on Film nr. 2 1970. Film (siden Fil
mens HHH, IV):
69: The London Nobody Knows (Dok; Sp); 
Age of Consent/Pigen på koraløen (AUSTR) 
(Co-P). 70: Spring and Portwine; De la part 
de copains=L’uomo dalle due ombre/Kold 
sved (FR/IT). 71: The Yin and the Yang 
(USA); Bad Man’s River (USA). 72: KiII !/Den 
beskidte vej (FR/SP/TY/IT); Children’s Play 
(USA). 73: The Mackintosh Man/Med ryg
gen mod muren; The Last of Sheila/ 
Mordets puslespil (USA). 74: Frankenstein: 
The True Story; The Marseilles Contract; 11 
Harrowhouse/Masser af diamanter. 75: La 
citta sconvolta:caccia spietata ai rapitori 
(IT); Mandingo (USA); Gente di rispetto (IT); 
La polizia interviene:ordine di uccidere (IT); 
Inside Out/Guld på hjernen (GB/TY); Great 
E x p e c ta tio n s . 76: T h e  A u to b io g ra p h y  o f a
Princess/Til minde om fyrsten; Voyage of 
the Damned/S.S. St. Louis -  skibet som fik 
verden til at skamme sig. 77: Cross of Iron 
= Steiner — Das eiserne Kreuz/Jernkorset 
-  og sergent Steiner (GB/TY); Hommage to 
Chagall (CAN) (TV); Alle origine della Mafia 
(IT) (TV-serie i 5 afsnit). 78: The Water Ba- 
bies (USA). The Boys From Brazil (USA). 
Heaven Can Wait/Himlen må vente (USA).

(MB)

MERCER, David (27.6.1928)- manuskript
forfatter. Gik ud af skolen som fjortenårig 
og arbejdede først på et patologisk labora
torium, dernæst i flåden. Senere underviste 
han i kemi i London, indtil han begyndte at 
skrive TV-spil. Hans stykker er socialisti
ske -  psykologiske og præget af en efter
hånden mere og mere depressiv opfattelse 
af menneskenes manglende evne til for
ståelse og kærlighed. Vigtigste TV-spil: 
61-63: The Generations (trilogi). 62: A Suit- 
able Case for Treatment; The Buried Man. 
63: For Tea on Sunday. 65: And did those 
feet? 67: In two Minds. 68: The Parachute; 
Let’s Murder Vivaldi. 70: The Almond Tree; 
Emma's Time. Litt.: Positif 190, feb. 77. 
Avant-Scene 195, nov. 1, 77. Film:
65: Morgan; A Suitable Case for Treat- 
ment/Morgan, skrup-splitter-ravende-skør. 
71: Family Life {= In two Minds, TV). 73: A 
Doll’s House = Maison de poupée (ENG/ 
FR). (Loseys version). 77: Providence (FR).

(IH)

Sarah Miles

MILES, Sarah (31.12.1941) -  skuespiller. 
Film (siden Filmens HHH, IV):
71: Lady Caroline Lamb/Lady Carolines el
sker (ENG/IT). 73: The Hireling/Hyrechauf- 
føren; The Man Who Loved Cat Dancing/ 
Vildmarkens lovløse (USA). 76: The Sailor 
who Feli from Grace with the Sea/The Sai- 
lor=Sømanden, der pådrog sig Havets 
vrede. (IH)

MILLS, Hailey (18.4.1946) — skuespiller. 
Film (siden Filmens HHH, IV):
69: Texas Style. 71: Mr. Forbush and the 
Penguin; Take a Giri Like You. 72: Endless 
Night/Endeiøs nat. 75: What Changed 
Charley Farthing; Deadly Strangers/En 
morder er løs; The Diamond Hunters (SYD
AF). (MB)
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MILLS, John (22.2.1908) -  skuespiller. Film 
(siden Filmens HHH, IV):
69: Run Wild, Run Free/Fri som vinden; 
Adam’s Woman/Det vilde land (AUSTR/ 
USA). 70: Ryan’s Daughter/Ryans datter; 
Dulcima. 72: Lady Caroline Lamb/Lady Ca
rolines elsker; Young Winston/Den unge 
eventyrer. 73: OklahomaCrude/Oklahomas 
sorte guld (USA). 74: Tom Brown’s School- 
days. 76: A Choice of Weapons=Trial By 
Combat; The »Human« Factor/Terror- 
hævneren. 78: The Devil’s Advocate=Des 
Teufels Advokat (GB/TY); The Big Sleep; 
The Thirty-Nine Steps; Quartermass 
(TV); Dr. Strange (USA). (MB)

MOORE, Roger (14.10.1928) -  skuespiller. 
Uddannet teaterskuespiller. Forsøgte i 
halvtredserne at slå igennem i Hollywood, 
men blev først rigtig kendt gennem sine 
TV-roller i »Ivanhoe«, »The Saint« og især 
i »The Persuaders« (»De uheldige helte«) 
hvor han spillede sammen med Tony Curtis. 
Overtog Sean Connerys rolle i James Bond- 
serien, efter at denne nægtede at indspille 
flere. Kommende film: »Moonraker« (ENG/ 
FR). Planlagt: »Boarding Party«. Litt.: Wil
liams, John: The Films of Roger Moorre. 
London. 1974. Film:
54: The Last Time I Saw Paris/Sidst jeg så 
Paris (USA). 55: Interrupted Melody/ 
Sangen, der forstummede (USA); The 
King’s Thief/Kongens tyveknægt. 56: Diane 
(USA). 59: The Miracle/Jeg har syndet 
(USA). 61: Gold of the Seven Saints/Guld 
og banditter (USA); The Sins of Rachel 
Cade/Hvid kvinde i junglen (USA); L’Enle- 
vement des Sabines (IT/FR). 62: Un Branco 
di Vigliacchi (IT). 69: Crossplot/Døden lurer 
i Hyde Park. 70: The Man Who Haunted 
Himself/Manden, der jagede sig selv. 73: 
Live and Let Die/Lev og lad dø. 74: The Man 
with the Golden Gun/Manden med den 
gyldne pistol; Gold/Guld. 75: That Lucky 
Touch/Held i sprøjten. 76: Shout at the 
Devil/Flammer over floden; Gli Esecutori/ 
Mission: Mafiakorset (IT); Street People 
(USA/IT). 77: The Spy who Loved me/ 
Spionen der elskede mig. 78: The Wild Gee- 
se/De vilde gæs; Escape to Athena (USA).

(IH)

Roger Moore
MORA, Philippe (1950) -  a u s tra ls k -e n g e ls k  
instruktør. Bosat i London fra 1967. Litt.: 
Cinema Papers 10, Sept-oct, 76. Film: 
T ro u b le  in M o lo p o lis . 73: S w a s tik a /H a g e - 
ko rse t. 75: B ro th e r, Can Y ou  S p a re  a D im e / 
Gir du en skejs, kammerat? (+  Ma). 76: Mad 
Dog. (AUSTR). (IH)

MORE, Kenneth (20.9.1914) -  engelsk 
skuespiller. Kommende film: »The Space- 
man and King Arthur« (USA). Litt.: More, 
Kenneth: Happy go Lucky. My life. London. 
1959. Film (siden Filmens HHH, IV):
70: Scrooge/Et juleeventyr. 76: The Slipper 
and the Rose/Cinderella og Prinsen. 78: 
Leopard in the Snow (ENG/CAN). (IH)

MORRIS, Oswald (22.11.1915) -  fotograf. 
Litt.: Films & Filming, april 77. Film:
69: Goodbye, Mr. Chips (Farvel, Mr. Chips). 
70: Fragment of Fear/Frygtens timer; 
Scrooge/Et juleeventyr. 71: Fiddler on the 
Roof/Spillemand på en tagryg. 72: Lady 
Caroline Lamb/Lady Carolines elsker. 73: 
Sleuth/Dobbeltspil; The Mackintosh Man/ 
Med ryggen mod muren. 74: The Man With 
the Golden Gun/Manden med den gyldne 
pistol (Do-F); Dracula (TV); The Odessa 
File/Odessa-kartoteket (GB/TY). 75: The 
Man Who Would Be King/Manden som ville 
være konge (USA). 76: The Seven-Per- 
Cent-Solution/Den snigende gift (USA). 77: 
Equus/Hesteguden. (MB)

NEAME, Ronald (1911) -  instruktør. Film 
(siden Filmens HHH, IV):
70: Scrooge/Et juleeventyr. 72: The Posei- 
don Adventure/SOS Poseidon kalder 
(USA). 74: The Odessa File/Odessa karto
teket (GB/TY). 78: Meteor (Hong Kong/ 
USA/JAP). (MB)

David Niven
NIVEN, David (1.3.1910) -  skuespiller. 
Kommende film: »A Man Called Intrepid«. 
Litt.: Niven, David: The Moon’s a Balloon. 
1971, Bring on the empty Horses. N.Y. 1976. 
Garrett, Gerald: The Films of David Niven. 
London 1975. Film (siden Filmens HHH, IV): 
71: The Statue (USA). 72: King, Queen, 
Knave/Konge Dame Knægt. 74: Vampira. 
75: Paper Tiger (ENG/TY); Old Dracula. 76: 
No Deposit, No Return (USA); Murder by 
Death/Middag med mord (USA). 77: Cand- 
leshoe (USA). 78: Escape to Athena (USA); 
Death On the Nile/Døden på Nilen. (IH)

OLIVIER, Lord Laurence (22.5.1907) -  
skuespiller og instruktør. Under hans le
derskab af National Theatre fra 1963-1973 
o ve rfø rte s  en de l a f te a tre ts  fo re s t il l in g e r
på film til TV-transmission: »Unde Vanya« 
(63), »Othello« (65), »The Dance of Death« 
(68), »L ong  D ay ’s Jo u rn e y  in to  N ig h t«  (73) 
og »The M e rc h a n to f  V e n ice « /» K ø b m a n d e n  
i Venedig« (73). »Three Sisters« var i denne 
række en bearbejdet filmatisering udsendt

både i TV og i biografer. I fortsættelse heraf, 
og som en parallel til American Film Theatre 
(se nr. 131), indledte Olivier i 1976 et sam
arbejde med Granada Television som 
»kunstnerisk producer« af serien »The 
Best Play of the Year«, der i 1977/78 bl.a. 
har resulteret i følgende produktioner: »The 
Collector«/»Kollektionen« (-l-Co-P), »Cat 
on a Hot Tin Roof« (+Co-P), »Hindle Wa- 
kes« (l + Co-P) og »Daphne Aureola«. Adlet 
til lord, Baron of Brighton, i 1970. Kom
mende film: A Little Romance. Film (siden 
Filmens HHH, IV):
58: John Gabriel Borkman (TV). 60: The 
Moon and Sixpence (TV, USA). 70: Three 
Sisters ( +  l). 71: Nicholas and Alexandra/ 
Nicolai og Alexandra (USA). 72: Lady Caro
line Lamb/Lady Carolines elsker. 73: 
Sleuth/Dobbeltspil. 75: Love Among the 
Ruins/Kærlighed har ingen alder(TV, USA); 
The Gentleman Tramp/Gentleman vaga
bonden (Dokf.-speaker, USA). 76: Marathon 
Man/Marathonmanden (USA); The Seven- 
Per-Cent-Solution/Den snigende gift 
(USA). 77: Jesus of Nazareth (TV, IT/USA); 
A Bridge Too Far/Broen ved Arnhem. 78: 
The Betsy/De korrupte (USA); The Boys 
from Brazil. (MB)

Peter O’Toole

O’TOOLE, Peter Shamus (2.8.1932) -  irsk 
skuespiller. Kommende film: »The Stunt 
Man«, »Zulu Dawn«. Litt.: Telerama, 
no.1100, 71. Film (siden Filmens HHH, IV): 
70: M u rp h y ’s W a r/M u rp h y  g å r i k r ig . 71:
Under Milk Wood. 72: The Ruling Class/Den 
herskende klasse; Man of la Mancha/ 
M a nden  fra  la M a n ch a  (IT). 75: R o s e b u d / 
Operation Rosebud (USA); Man Friday/ 
Fredag og Robinson Crusoe. 76: Foxtrot 
(MEX/SZ); Caligula (IT). (IH)
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Alan Parker

PARKER, Alan (14.2.1944) -  instruktør. Si
den 1970 eget produktionsselskab (sam
men med Alan Marshall), the Alan Parker 
Film Co., der har fremstillet ca. 500 rekla
mefilm (mange instrueret af Parker). I 1975 
instruerede han for TV filmen »The Eva- 
cuees« (da. titel: De evakuerede). Parker har 
også instrueret kortfilmene »Our Cissy«, 
»Footsteps« og »No Hard Feelings«. Har på 
grundlag af manuskriptet til »Bugsy Ma- 
lone« skrevet en roman over historien, og 
i 1977 udgav han romanen »Poodles in the 
Lane«. Film:
76: Bugsy Malone. 78: Midnight Express.

(PC + IH)

PINTER, Harold (10.10.1930) -  manuskript
forfatter. Har været skuespiller i TV-stykket: 
»Rogue Male«. Film (siden Filmens HHH, 
IV):
71: Play Old Times. 72: The Homecoming. 
73: Butley ( +  l). 76: The Last Tycoon/ 
Magtens sødme (USA). (IH)

PLATTS-MILLS, Barney (1944)- instruktør. 
Skønt begge hans film var succeser, har 
han ikke lavet film siden 71 på grund af 
utilfredshed med de engelske produktions
forhold. Litt.: Positif 185, sept. 76. Film:
70: Bronco Bullfrog/Bronco Bøllefrø. 71: 
Private Road/Privat vej. (IH)

PLEASENCE, Donald (5.10.1919) -  skue
spiller. Kommende film: Halloween; Jaguar 
Lives (USA). Film (siden Filmens HHH, IV): 
69: Freedom (GB/FR). 70: THX 1138 (USA); 
Arthur, Arthur (USA/SP); Soldier Blue 
(USA). 71: The Outback (AUSTR); David and 
Catriona; The Pied Piper; The Rivals of 
Sherlock Holmes/Sherlock Holmes’ rivaler 
(TV). 72: Kidnapped/Klanernes kamp (TV- 
p rod . uds. i b io g ra fe rn e ); T h e  Je ru sa le m  
File (USA/ISR); Henry VIII and His Six Wi- 
ves/Henrik VIII og hans seks koner; Inno- 
ce n t B y s ta n d e rs /V e n d  ikke  ryg g e n  t i l ;  
D eath L ine . 73: W e d d in g  In W h ite /H v id  b ru d  
(CAN); Malachi’s Cove=The Seaweed 
Children (uds. 77); From Beyond the Grave 
(Afsn.: An Act of Kindness); Tales That 
Witness Madness. 74: The Mutations; Any 
Old Port in a Storm/Vin, kvinder og mord 
(USA) (TV-Columbo); The Black Windmill/

Donald Pleasance Christopher Plummer

Dobbeltjagt; Altrimenti Gi Arrabbiamo/Pas 
på! vi er rasende (IT/SP); Escape to Witch 
Mountain (USA). 75: La Loba y La Paloma 
(SP-LICHST); I Don’t Want to be Born/Søn 
af Satan; Journey into Fear (CAN); The 
Count of Monte Cristo/Greven af Monte 
Christo; Hearts of the West/Hollywood 
Cowboy (USA). 76: The Devil's Men (GB/ 
USA); Goldenrod (CAN); The Passover Plot 
(USA/ISR); A Choice of Weapons=Trial By 
Combat; The Last Tycoon/Magtens sødme 
(USA); The Eagle Has Landed/Ørnen er lan
det. 77: The Uncanny (Afsn.: Hollywood, 
GB/CAN); Jesus of Nazareth (TV) (USA/IT); 
Hindle Wakes (TV); Telefon/Telefonen 
(USA); Oh, God!/Åh Gud! 78: Tomorrow 
Never Comes (GB/CAN); The Defection of 
Simas Kudirka (TV, USA); Yellow Cake; 
Biood Relatives; The Dark Secret of Harvest 
Home (USA) (TV-stemme); Out oftheDark- 
ness; Sgt. Pepper’s Lonely Heart Club 
Band; World Order and Security=L’ordre et 
la sécurité du monde (CAN/FR); Power Play 
(GB/CAN); Good Luck, Miss Wyckoff (USA).

(MB)

PLUMMER, Christopher (13.12.1927) -  
skuespiller. Kommende film: Sherlock Hol
mes: Murder By Decree (GB/CAN). Film 
(siden Filmens HHH, IV):
70: Waterloo (IT/SOV). 72: The Wit and 
World of George Bernard Shaw/G. B. Shaw 
(Dok-portræt) (GB/CAN). 73: The Pyx (CAN). 
74: After the Fali (USA) (TV). 75: The Return 
of the Pink Panther/Den lyserøde panter 
springer igen; The Man Who Would Be 
King/Manden der ville være konge (USA); 
The Spiral Staircase/13 trin mod døden. 76:

Quel rosso mattino di giugno=Atentat u 
Serajevu (IT/JUG/TJEK); Conduct Unbeco- 
ming/Regimentets ære; Aces High/Luf- 
tens helte (GB/FR). 77: Uppdraget/Dob- 
belt-forræderi (SV); Jesus of Nazareth (TV) 
(USA/IT); Silver Blaze (TV); The Money- 
changers/Guldkræmmerne (TV-serie i 4 af
snit) (USA). 78: The Silent Partner (CAN); 
The Disappearence; International Velvet/ 
Det store spring; StarCrash (USA); Hanover 
Street. (MB)

POWELL, Robert (1.6.1944) -  skuespiller. 
Spillede mindre roller indtil han fik sit gen
nembrud i Ken Russels film »Mahler«. Litt.: 
Films and Filming, ma. 78. Film:
67: Robbery. 68: The Italian Job. 71: Secrets; 
Running Scared. 72: The Asphyx; Asylum. 
74: Mahler. 75: Tommy. 77: Jesus of Naza
reth (ENG/IT); Al dela del bene e del ma- 
le=Au-dela du bien et du mal/Storhed og 
galskab (IT/FR). 78: The Four Feathers; The 
39 Steps. (IH)

RAMPLING, Charlotte (5.2.1946) -  skue
spiller. Som teenager til Spanien med en 
gruppe kanadiskemusikere. Seneretil Lon
don som model, derefter lille rolle i »The 
Knack«. I 69 trak hun sig tilbage til et tibe
tansk kloster for dog at vende tilbage året 
efter. I Italien indspillede hun på tilbageve
jen »Addio Fratello crudele« og hun har lige 
siden været meget efterspurgt. Bosat i Syd
frankrig, hvor hun lever sammen med to 
mænd. Medvirkede i 1975 i den ikke fær
diglavede film »Jackpot«. Kommende film: 
»Target: Harry« (USA). Film:
65: The Knack/»Det« -  og hvordan man får 
det; Rotten to the Core. 66: Georgy Giri. 67: 
The Long Duel/Sultan, Indiens frihedshelt. 
68: Sequestro di Persona (IT). 69: The Dam- 
ned/De lange knives nat (IT/TY); Three. 71: 
Addio, Fratello Crudle (IT); Tis a Pity she’s 
a whore (IT); The Ski Bum (USA). 72: Corky 
(U SA); A sy lu m ; H enry  VIII and His Six Wi- 
ves/Henrik VIII og hans seks koner. 73: 
Zardoz (USA); Giordano Bruno (IT); II Por
t ie re  d i N o tte /N a tp o rtie re n  (IT). 74: C aravan 
to  V a c ca re s /D ø d e n  i g ro tte rn e  (ENG/FR). 
Celentano opera Prima (IT); La chair de l’Or- 
chidée (FR/IT/TY). 75: Farewell, My Lovely/ 
Farvel, min elskede (USA). 76: Foxtrot 
(MEX/SZ). 77: Orca -  Killer Whale/Orca -  
dræberhvalen (USA); Un Taxi Mauve (FR).

(IH)

Charlotte Rampling
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REDGRAVE, Corin (16.7.1939) -  skuespil
ler. Søn af Sir Michael Redgrave. Startede 
som skuespiller i 62 på Royal Court Theatre. 
Fortrinsvis teaterskuespiller. Film:
63: Crooks in Cloisters/Klosterbanden. 66: 
A Man for All Seasons/Mand til alle tider. 
68: The Charge of the Light Brigade/Den 
lette brigades angreb. 69: The Magus/En 
djævelsk leg; When Eight Belis Toll/Spillet 
er ude; Oh, What a Lovely War/Åh, sikken 
herlig krig; David Copperfield. 71: Von 
Richthofen and Brown/Den røde baron. 72: 
La Vacanza (IT); Between Wars. 76: Serail 
(FR). (IH)

REDGRAVE, Lynn (8.3.1943) -  skuespiller. 
Datter af Michael Redgrave. Film (siden 
Filmens HHH, IV):
70: Last of the Mobile Hot Shots (USA). 71: 
Killer from Yuma; Viva la Muerte ... Tua!/ 
Længe leve de døde (IT/SP/TY). 72: Everyt- 
hing You Always Wanted to Know About Sex 
But Were Afraid to Ask/Min yndlingsper- 
version (USA); Every Little Crook and Nanny 
(USA). 73: The National Health. 75: The 
Happy Hooker (USA). 76: The Big Bus/ 
Atombussen (USA). (IH)

REDGRAVE, Sir Michael (20.3.1908)-skue- 
spiller. Film (siden Filmens HHH, IV):
70: Goodbye Gemini. 71: The Pump; The 
Go-Between/Sendebudet; Nicholas and 
Alexandra/Nicolai og Alexandra (USA). (IH)

REED, Sir Carol (30.12.1906-25.4.1976) -  
instruktør. Litt.: Focus on Film 71, Sep. 74. 
Film (siden Filmens HHH, IV):
70: The Last Warrior/Baskende Ørn. 72: The 
Public Eye=Follow Me/Skyg min kone.(IH)

REED, Oliver (13.2.1938) -  skuespiller. Sir 
Carol Reeds nevø. Efter forskellige mindre 
roller slog han igennem med »The Curse of 
the Werewolf« i 1961. Medvirkede i 1975 i 
filmene »The New Spartans« og »Rider«, 
der aldrig blev gjort færdige. Film:
60: The League of Gentlemen/Banken 
sprænges kl. 11; »Beat« Girl/»Beat« Giri -  
en pige af i dag. The Angry Silence/Vred 
tavshed; Sword of Sherwood Forest/Robin 
Hood -  den fredløse; The Two Faces of dr. 
Jekyll/Dr. Jekyll’s to ansigter; The Bulldog 
Breed/Flådens skræk. 61: His and Hers; 
The Rebel/Rebellen; No Love for Johnnie/ 
Ingen kærlighed til Johnnie; The Curse of 
the Werewolf. 62: Pirates of Biood River/ 
Piraterne fra Blodfloden; Night Creatures/ 
Spøgelses-Rytterne; The Damned/De for
dømte. 63: Paranoiac/Nattens Mysterium; 
The Scarlet Blade; The Party’s Over. 64: The 
System. 65: Brigad of Kandahar/Kampen 
om fort Kandahar; The Jokers/En krone på 
højkant. 66: The Trap/Kvince blandt ulve 
(ENG/CAN). 67: The Shuttered Room/ 
Frygtens hus; l’ll Never Forget what’s His 
Name/Jeg glemmer aldrig -  hva var’ed-nu- 
han-hed? 68: Oliver!; The Assassination 
Bureau/Snigmords-Bureauet; Hannibal

Herover Vanessa Redgrave. 
Til højre Lynn Redgrave. 
Yderst th. Oliver Reed, Michael 
Redgrave og Corin Redgrave.

REDGRAVE, Vanessa (30.1.1937) -  skue
spiller. Kommende film: »Agatha«. Film 
(siden Filmens HHH, IV):
69: The Sea Gull. 70: Drop Out (ENG/IT). 71: 
The Devils/Djævlene; Mary, Queen of 
S c o ts /M a r ie  S tu a r t— D ro n n in g  a f S k o tla n d ; 
The Trojan Women (USA); Romeo and Ju
liet; La Vacanza (IT). 74: Murder on the 
O rie n t-E x p re s s /M o rd e t i O rie n t-e k s p re s 
sen. 75: O u t o f S eason. 76: T h e  S e ve n -P e r- 
Cent Solution/Den snigende gift (USA). 77: 
Julia (USA). 78: Yanks. (IH)

Brooks/Hannibal’s flugt over Alperne. 69: 
Women in Love/Nårkvinderelsker. 70: Lady 
in aCar(FR/ENG); TakeaGirl Like You; The 
Hunting Party/Hunting Party (USA). 71: The 
Devils/Djævlene; The Screaming Target/ 
Fængselsdyret. 72: Zero Population 
Growth; The Triple Echo/Det sidste skud. 
73: II Giorno del Furore = Fury (IT/ENG); 
Dirty Week-end/Fræk weekend (IT/USA); 
Revolver = La Poursuite implacable (IT/ 
TY/FR); Blue Biood; The Three Muske- 
teers/Detre musketerer (PAN). 75: The Four 
Musketeers/De fire musketerers hævn 
(PAN/SP); Mahler; And Then There Were 
None/... og så var der ingen; Tommy; Royal 
Flash/Flashman, den uovervindelige; The 
Seli Out/Lus mellem to negle (ENG/IT/ISR); 
And Then There Were None (Ten little In- 
dians) =E poi non ne rimase nesuno = Ein 
Unbekannter rechnet ab/En af os er mor
deren (GB/SP/TY/FR/IT). Lisztomania/Fed 
musik og sex på drengen; Biood in the 
Streets (IT/FR/TY). 76: Burnt Offerings 
(USA); The Great Scout & Cathouse Thurs- 
day/Vestens glade dollargrin (USA). 77: The 
Prince and the Pauper = Crossed Swords/ 
Krydsede klinger (PAN); Assault on Para- 
dise (USA). 78: The Big Sleep; Tomorrow 
Never Comes (CAN/ENG); The Class of 
Miss MacMichael; A Touch of the Sun. (IH)
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REISZ, Karel (1926) -  tjekkisk-engelsk in
struktør. Film Siden Filmens HHH, IV):
74: The Gambler/Hasard (USA). 78: Who’ll 
Stopthe Rain = Dog Soldiers/Dog Soldiers 
(stop regnen). (IH)

RICHARDSON, Sir Ralph (19.12.1902) -  
skuespiller. Film (siden Filmens HHH, IV): 
70: Eagle in a Cage (USA); The Looking- 
Glass War/Spejlkrigen. 72: Tales from the 
Crypt/Skærsild; Whoever Slew Auntie 
Roo? Alice’s Adventures in Wonderland; 
Lady Caroline Lamb/Lady Carolines El
sker. 73: O Lucky Man!; A Doll’s House/Et 
dukkehjem. 75: Rollerball (USA). 77: Jesus 
of Nazareth (ENG/IT). (IH)

RICHARDSON, Tony (5.6.1928) -  instruk
tør. Film (siden Filmens HHH, IV):
69: Laughter in the Dark = La chambre obs- 
cure/Latter i mørket (GB/FR); Hamlet. 70: 
Ned Kelly = The Kelly Brothers/Kelly brød
rene. 73: A Delicate Balance (GB/USA). 74: 
Dead Cert/Dødens karrusel. 76: Joseph 
Andrews. 78: A Death in Canqan (USA) (TV).

(MB)

RIGG, Diana (20.7.1938) -  skuespiller. Ar
bejdede med The Royal Shakespeare Com- 
pany på Aldwych teatret. Blev kendt gennem 
TV-serien »The Avengers« (65-67). I 1973- 
74 havde hun sin egen TV-serie i Hollywood: 
»Diana«. Litt.: Probst, Leonard: Off Camera 
NY. 1975, (s. 65-77). Film:
68: The Assassination Bureau/Snig- 
mords-Bureauet; A Midsummer Night’s 
Dream. 69: On Her Majesty’s secret Ser- 
vice/Agent 007 i Hendes Majestæts hem
melige tjeneste. 70: Julius Caesar/Julius 
Cæsar. 71: The Hospital/Hospitalet (USA); 
Theatre of Blood/Blodkabinettet. 77: A 
Little Night Music (USA/ØSTR/TY). (IH)

ROBERTS, Rachel (20.9.1927) -  skuespil
ler. Fik en Oscar for »Saturday Night and 
Sunday Morning« og »This Sporting Life«. 
Spillede herefter på teatret nogle år indtil 
hun i 68 indspillede »A Flea in Her Ear« i 
USA. Film:
53: Valley of Song; The Limping Man/Den 
haltende mand. 54: The Weak and the Wic- 
ked/Fængselsveninder; The Crowded Day. 
57: Good Companions/Sang, Succes -  og 
Susie. 59: Our Man in Havana/Vor mand i 
Havana. 60: Saturday Night and Sunday 
Morning/Lørdag aften -  Søndag morgen. 
62: Giri on Approval. 63: This Sporting Life/ 
Livets pris. 68: A Flea in Her Ear = La puce 
å l’oreille/Loppen i øret (USA/FR). 70: The 
Reckoning/Regnskabets time; Doctor’s 
Wives/Lægefruer (USA). 71: Baffled/Kap- 
løb med Satan; Wild Rovers/Da Frank og 
Ross red ud (USA). 73: O Lucky Man!; The 
Belstone Fox; Alpha Beta. 74: Murder on the 
Orient-Express/Mordet i Orient-Expres- 
sen. 75: Great Expectations; Picnic at Han- 
ging Rock/Udflugten (AUSTR). 78: Yanks.

(IH)

ROEG, Nicolas (15.8.1928) -  instruktør og 
fotograf. Debuterede som instruktør med 
»Performance« i 68 og har siden arbejdet 
som instruktør. Projekt: »Flash Gordon«. 
Litt.: Sight and Sound, wint. 73-74. Film 
(siden Filmens HHH, IV):
71: Walkabout. 73: Don’t Look Now!/Rødt 
chok. 76: The Man Who Feli to Earth/ 
Manden, som kom ned på jorden. (IH)

Diana RiggKen Russell

SCOTT« Ridley (1938) -  instruktør. Uddan
net på the Royal College of Art, derefter til 
BBC-TV som Art Director. Han finansierede 
privat en 30 min. lang film baseret på 
Humphrey Cobbs roman »Ærens Vej«, 
hvorefter BBC gav ham mulighed for at in
struere et par episoder i krimiserien »Z- 
Cars«. Om TV-arbejdet har Ridley Scott 
udtalt at »trying to reach perfection is like 
picking your nose while wearing boxing 
gloves«. Scott har i en årrække ledet et 
produktionsselskab med speciale i rekla
mefilm. Hans spillefilmdebut »The Duel
lists« blev i fjor tildelt en pris i Cannes. 
Projekt: »Tristan and Isolde«. Film:
77: The Duellists/Duellanterne. 78: Alien.

(PC)

.....  ...
! li 'V

RUSSELL, Ken (1927) -  instruktør. Søn af 
skotøjshandler i Southampton. Før han 
begyndte at lave film, var han bl.a. søkadet, 
sømand, elektriker i flyvevåbnet, balletdan
ser og fotograf. Efter at have lavet nogle 
amatørfilm, blev han i 1959 ansat hos BBC 
som dokumentarfilminstruktør. I årene 59- 
69 lavede han over 40 film for BBC, bl.a. 
musikfilm om Prokofiev, Elgar, Bartok, De
bussy, Delarne, Delius og Strauss. Sam
men med sin kone Shirley, der har lavet 
kostumerne til de fleste af hans film, kon
verterede han til katolicismen lige inden de 
giftede sig. Han er i øjeblikket igang med 
»Dracula«. Litt.: American Cinematograp- 
her nov. 77; Kosmorama 114. Film:
64: French Dressing/Hendes rejse til Paris. 
67: Billion Dollar Brain/Milliard Dollar hjer
nen. 69: Women in Love/Når kvinder elsker. 
70: Music Lovers/Tchaikovsky (Music Lo
vers). 71: The Devils/Djævlene. 72: The Boy 
Friend/Boy Friend; Savage Messiah/Livets 
Galskab. 74: Mahler. 75: Tommy; Liszto- 
mania/Fed musik og sex på drengen 
(+Ma). 77: Valentino. 78: Clouds of Glory.

(IH)

SCHLESINGER, John (1926) -  in s tru k tø r . 
Film (s ide n  F ilm e n s  HHH, IV):
71: Sunday, Bloody Sunday/Den satans 
søndag. 73: Visions of Eight/OL på en an
den måde (Afsnit: The Longest) ( +  Ma). 75: 
Day of the Locust/Katastrofenatten (USA). 
76: Marathon Man/Marathonmanden
(USA). 78: Yanks. (MB)

John Schlesinger

200



SELLERS, Peter (8.9.1925) -  skuespiller. 
Kommende film: »The Prisoner of Zenda«. 
Litt.: Evans, Peter: The Mask behind the 
mask: Peter Sellers. London. 1969. Film 
(siden Filmens HHH, IV):
70: There's a Girl in My Soup/Dereren pige 
i min suppe. 71: Where Does it Hurt? (USA). 
72: Alice’s Adventures in Wonderland. 73: 
Soft Beds, Hard Battles/Bomber og blon
der; The Optimists of Nine Elms; The Block 
House. 74: The Great McGonaGal; Ghost 
in the Noonday Sun. 75: The Return of the 
Pink Panther/Den lyserøde panter springer 
igen; Undercover Hero. 76: Murder by 
Death/Middag med mord (USA); The Pink 
Panther Strikes Again/Den lyserøde panter 
slår atter til. 78: The Revenge of the Pink 
Panther/Den lyserøde panter tager hævn.

(IH)

Game (TY/USA). 76: Robin and Marian/ 
Robin Hood og Marian (USA); Swashbuck- 
ler/Den røde pirat (USA). 77: Black Sunday/ 
Sort søndag; The Deep/Drama i dybet 
(USA). 78: Force 10 From Navarone; Avalan- 
che Express. (MB)

SIMMONS, Anthony (1924) -  instruktør. 
Startede Harlequin Productions i 1951. Han 
er især kendt for kortfilm og arbejder ind
imellem også for TV, hvor han bl.a. har pro
duceret »Time Without Pity« efter Joseph 
Losey. Litt.: Films and Filming, july 76. Film: 
53: Sunday by the Sea. 54: Bow Belis. 56: 
The Gentie Corsican. 59: Your Money or 
Your Wife/Utroskab belønnes. 65: Four in 
the Morning (+Ma). 73: The Optimists of 
Nine Elms ( + Ma). 77: Black Joy. (IH)

STAMP, Terence (22.7.1940) -  skuespiller. 
Kommende film: »I Love You, I Love You 
not« (IT). Litt.: Films and Filming no.2, nov. 
68. Film (siden Filmens HHH, IV):
71: Une Saison en Enfer(FR/IT). 75: Human 
(FR). 76: Divina Creatura (IT); Strip-Tease. 
78: Meetings with Remarkable Men; Super
man; The Thief of Baghdad. (IH)

STEVENSON, Robert (1905) -  engelsk
amerikansk instruktør. Siden 1939 har han 
boet i Hollywood, hvor han er tilknyttet Walt 
Disney Productions, og han har derfor ikke 
lavet mange film i England. Han er bl.a. 
kendtforsinebørnefilm, hvoraf de fleste har 
været vist herhjemme. Litt.: American Film, 
mar.78. Film:
36: Jack of all Trades; Tudor Rose. 37: The

SHAW, Robert (9.8.1927-26.8.1978) -  skue
spiller. Film (siden Filmens HHH, IV):
70: Figures in a Landscape/Lige på græn
sen ( + Ma). 71: A Town Called Bastard/De 
hængtes by (GB/SP). 72: Young Winston/ 
Den unge eventyrer. 73: A Reflection of 
Fear/Frygtens hus (USA,opt.71); The Hire- 
ling/Hyrechaufføren; The Sting/Sidste stik 
(USA). 74: The Taking of Pelham 1 -2-3/Tog- 
kapring (USA). 75: Diamonds/Diamantkup- 
pet (USA); Jaws/Dødens gab (USA); Der 
Richter und Sein Henker=The End of the

Herover Ridley Scott. Til højre 
Peter Sellers. Nederst på siden 
Robert Shaw.
SLOCOMBE, Douglas (10.2.1913) -  foto
graf. Kommende film: »The Lady Vanis- 
hes«. Film (siden Filmens HHH, IV):
70: The Buttercup Chain/Farlig firkant. 71: 
The Music Lovers/Tschaikovsky (Music 
Lovers); Murphy’s War/Murphy går i krig. 
73: Travels With My Aunt/Min utæmmelige 
tante (USA); Jesus Christ Superstar; The 
Return (kortf.). 74: The Great Gatsby/Den 
store Gatsby (USA); The Marseilles Con- 
tract (GB/FR). 75: Love Among the Ruins/ 
Kærlighed har ingen alder (TV) (USA); That 
Lucky Touch/Held i sprøjten; Rollerball; 
The Bawdy Adventures of Tom Jones/Ryd 
sengen for Tom Jones; The Maids (CAN/ 
GB). 76: The Sailor Who Feli From Grace 
With the Sea/The Sailor-sømanden der på
drog sig havets vrede; Hedda/Hedda Gab
ler. 77: Nasty Habits/Alle abbedissens pi
ger; Julia (USA); Close Encounters of the 
Third Kind/Nærkontakt af tredie grad (USA) 
(Co-F). 78: Lost and Found (GB/CAN); Ca
ravans (USA/IRAN). (MB)

SMITH, Maggie (28.12.1934) -  skuespiller. 
Film (siden Filmens HHH, IV):
73: Travels With My Aunt/Min utæmmelige 
tante (USA); Love and Pain and the Whole 
Damn Thing (USA). 76: Murder By Death/ 
Middag med mord (USA). 78: Death On the 
Nile/Døden på Nilen. (MB)

Man Who Changed His Mind/Den mystiske 
doktor; King Solomon’s Mines/Kong Salo- 
mons miner; Non Stop New York/Den fly
vende gangster. 38: Owd Bob; The Ware 
Case/Manden fra Scotland Yard. 39: Tom 
Brown’s Schooldays/Tom Browns sko- 
ledqge. 40: Young Man’s Fiancy (USA). 41: 
Back Street/Skjult kærlighed (USA). Joan 
of Paris/Kun fire kom tilbage (USA). 43: Jane 
Eyre/Et vajsenhusbarn (USA); Forever and 
a Day/I dag -  og for evigt (USA). 47: Dis- 
honored Lady/Kvinden uden ære (USA). 48: 
To The Ends of the Earth/Opium (USA). 49: 
The Woman on Pier 13. (USA). 50: Walk 
Softly Stranger/Spilleren (USA). 51: My For
bidden Past/Hendes skjulte fortid (USA). 
52: The Las Vegas Story/Sidste chance 
(USA). 57: Johnny Tremain/Johnny fra Bos
ton (USA); Old Yeller/Trofast og hans ven
ner (USA). 59: Darby O’Gill and the Little 
People (USA). 60: Kidnapped (USA). 61: In 
Search of the Castaways/Kaptajn Grants 
børn (USA); The Absent-Minded Profes- 
sor/Hop med Professoren (USA). 63: Son 
of Flubber/Så hopper vi igen (USA). 64: The 
Misadventures of Merlin Jones (USA). 65: 
Mary Poppins (USA); That Dam Cat/Agent
C. A.T. (USA); The Monkey’s Unde (USA). 
67: Blackbeard’s Ghost/Kaptajn Sortskæg 
går igen (USA). 69: The Love Bug/Hurra for 
Herbie (USA). 71: Bedknobs and Broom- 
sticks/Hokus pokus kosteskaft (USA). 73: 
The Island at the Top of the World/Landet 
ved Verdens ende (USA). 76: The Shaggy
D. A./Vov -  sagde Far (USA). (IH)
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SUSCHITSKY, Wolfgang (1912) -  østrisk- 
engelsk fotograf. Har foruden spillefilm 
også lavet en del dokumentarfilm, hvor
iblandt kan nævnes: »From Stone into 
Steel«, »Michali«, »The Peaceful Revolu
tion«, »Usutu«, »TheTortoise and the Hare« 
og »Trinidad and Tobago«. Film:
51: No Resting Place. 52: The Oracle, (u.å.) 
The Bespoke Overcoat; Lunch Hour. 57: Cat 
and Mouse. 63: The Small World of Sammy 
Lee/Fem timers frist. 67: Ulysses (IRL); 
Vengeanceof SHE.69: Ring of Bright Water. 
70: Entertaining Mr. Sloane. 71: Get Carter/ 
Gør Carter kold. 72: Living Free/Livet i fr i
hed; Something to Hide. 73: Theatre of 
Blood/Blodkabinettet. (IH)

TAYLOR, Elizabeth (27.2.1932) -  skuespil
ler. Film (siden Filmens HHH, IV +  tilføjel
ser):
51: Quo Vadis (statist) (USA). 60: Scent of 
Mystery (ucred.cameo). 70: Anne of the 
Thousand Days/Anne, dronning i 1000 
dage. 72: Under Milk Wood; Hammersmith 
Is Out; X, Y & Zee. 73: Divorce His, Divorce 
Hers/Skilsmissen-hans og hendes (TV- 
prod.); Night Watch/Øjne i natten; Ash 
Wednesday. 74: Identikit (The Driver’s Seat) 
(IT); That’s Entertainment/Det er under
holdning (kommentator) (USA). 76: Victory 
at Entebbe/Sejren i Entebbe (USA) (TV- 
prod.); The Blue Bird (USA/USSR). 78: A 
Little Night Music (USA/TY/ØSTR); Winter 
Kilts (USA). (MB)

TAYLOR, Gil(bert) (21.4.1914) -  fotograf. 
Film (siden Filmens HHH, IV):
71: Macbeth. 73: Soft Beds, Hard Batties/ 
Bomber og Blonder. 75: Undercover Hero. 
76: The Omen/Tegnet (USA). 77: Star 
Wars/Stjernekrigen (USA). (IH)

TERRY -  THOMAS (14.7.1911) -  skuespil
ler. Film (siden Filmens HHH, IV):
69: Monte-Carlo or Bustl/Friske fyre i 
skæppeskønne skramlekasser; Arthur/ 
Arthur! 70: 12 +  1 = Una su 13 (FR/IT); Le 
Mur de l’Atlantique (FR/IT). 71: The Abo- 
minable Dr. Phibes/Djævlelægen. 72: The 
Cherry Picker; Doctor Phibes Rises Again; 
Gli Eroi/Heltene (IT/FR/SP). 73: Vault of 
Horror; Robin Hood (USA) (Tegnef.). 75: The 
Heroes. 76: The Bawdy Adventures of Tom 
Jones/Ryd sengen for Tom Jones; Spanish 
Fly/Fluen er løs. 77: The Last Remake of 
Beau Geste/Hvem »pukler« kamelerne for 
(USA); The Hound of the Baskervilles. (IH)

TUCHNER, Michael -  instruktør. Film:
71: Villain/Skurken. 72: Fear is the Key/ 
Flugten er mit våben. 72: Mr. Quilp=The 
Curiosity Shop. 76: The Likely Lads; Bar 
Mitzvah Boy/Den store dag (TV). (MB)

UNSWORTH, Geoffrey (1914) -  fotograf. 
Film (siden Filmens HHH, IV):
70: The Reckoning/Regnskabets time 
(Opt.68); Cromwell/Cromwell -  den ukue
lige; Three Sisters; Goodbye Gemini; Say 
Hello to Yesterday; The Magic Christian/ 
Magic Christian -  En Beatle i paradis. 71: 
Unman, Wittering and Zigo/Hvem myrdede 
Mr. Pelham? 72: Cabaret (USA); Alice’s Ad
ventures in Wonderland. 73: Don Quixote 
(opt.71) (AUSTR); Baxter (opt.71); Voices; 
Love and Pain and the Whole Damn Thing 
(USA). 74: Z a rd o z ; The Internecine P ro je c t; 
M u rd e r O n th e  O rie n t E x p re s s /M o rd  i 
Orient-ekspressen; The Abdication/

Længsel efter kærlighed. 75: The Return of 
the Pink Panther/Den lyserøde panter 
springer igen; Royal Flash/Royal Flash- 
Flashman-den uovervindelige; Lucky 
Lady/Tre smarte smuglere på »Lucky Lady« 
(USA). 76: A Matter of Time/En hotelpiges 
eventyr (IT/USA). 77: A Bridge Too Far/ 
Broen ved Arnhem. 78: Superman; The 
Great Train Robbery. (MB)

Peter Ustinov

USTINOV, Peter (16.4.1921) -  skuespiller. 
Kommende film: »Ashanti« (ISR). Litt.: 
Ustinov, Peter: Dear me. Boston 1977. Film 
Quarterly. sum.76. Film (siden Filmens 
HHH, IV):
72: Hammersmith is Out ( +  I) (USA); Big 
Truck and Poor Clare. 73: Robin Hood 
(Tegnf)(USA). 75: One of Our Dinosaurs is 
Missing (USA). 76: Logan’s Run/Flugten fra 
fremtiden (USA); Treasure of Matecumbe 
(USA). 77: The Last Remake of Beau Geste/ 
Hvem »pukler« kamelerne for (USA); Jesus 
of Nazareth (ENG/IT); Un Taxi Mauve (FR). 
78: Death On the Nile/Døden på Nilen; The 
Thief of Baghdad. (IH)

WARD, Simon (1941) -  skuespiller. Uddan
net ved Birmingham Theatre, først som 
Stage Manager. På teatre i London siden 
midten af 60’rne. Kommende film: Zulu 
Dawn. Film:
68: If/Hvis... (ucred.). 69: Frankenstein 
Must Be Destroyed/Frankenstein lægger 
hjernen i blod. 70: I Start Counting. 72: 
Young Winston/Den unge eventyrer. 73: 
Hitler: The Last Ten Days = Gli ultimi dieci 
giorni di Hitler/Hitlers sidste ti dage (GB/ 
IT); The Three Musketeers/De tre muske
te re r  (PAN). 74: The F o u r M u ske te e rs  (My- 
lady’s R even ge )/D e  fire  m u ske te re rs  hæ vn 
(PAN/SP); All Creatures Great and Small;

Dracula(TV). 75: DeadlyStrangers/En mor
der er løs. 76: Aces High/Luftens helte 
(GB/FR). 77: Holocaust 2000 (GB/IT); El 
Estandarte (SP). 78: The Four Feathers; 
Dominique. (MB)

WARNER, David (29.7.1941) -  skuespiller. 
Medvirkede i 1972 i den aldrig færdiggjorte 
»The Day the Call Came« efter manuskript 
af Paul Mayersberg og instruktøren Paul 
Joyce. Kommende film: »Nightwing«. Film 
(siden Filmens HHH, IV):
70: Perfect Friday/Sæten pige i banken; The 
Engagement; The Ballad of Cable Hogue/ 
Cable Hogue -  præriens tørstige mand. 71: 
The Uniform; Straw Dogs/Køterne. 73: A 
Doll’s House=La Maison de Poupée 
(ENG/FR); From Beyond the Grave. 74: 
Mister Quilp; The Little Malcolm and his 
Struggle against the Eunuchs. 75: Birth- 
mark (USA). 76: The Omen/Tegnet (USA). 
77: Cross of Iron/Jernkorset -  og sergent 
Steiner (ENG/TY); Providence (FR); The 
Disappearance; Age of Innocense (ENG/ 
CAN); Silver Bears/De supersmarte; Sum
mer Rain. 78: Clouds of Glory. (IH)

David Warner

WATKIN, David (Data ikke fundet) -  foto
graf. Film (siden Filmens HHH, IV):
70: Catch 22/Punkt 22. 71: The Devils/ 
Djævlene; The Boy Friend. 73: A Delicate 
Balance; The Three Musketeers/De tre 
musketerer. 74: The Four Musketeers/De 
fire musketerers hævn (PAN/SP). 75: Ma- 
hogany/Mahogany-Model len (USA). 76: To 
the Devil a Daughter/En datter til djævelen; 
Robin and Marian/Robin Hood og Marian 
(USA). 77: Jesus of Nazareth (ENG/IT). (IH)

WATKINS, Peter (29.10.1935) -  instruktør.
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Litt.: Film Quarterly, wi,76/77. Image et Son, 
april 78. Film (siden Filmens HHH, IV + til
føjelser):
57: The Diary of an Unknown Soldier (kortf). 
60: Forgotten Faces (kortf). 63: Dust Fever 
(kortf). 71: Punishment Park ( +  KI) (USA). 
76: Aftenlandet ( +  KI) (DA). Edvard Munch/ 
Edvard Munchs verden (+  KL) (NO/SV); 
Fallen (TV) (SV). (IH)

WAXMAN, Harry (3.4.1912)-fotograf. Blev 
som fjortenårig mørkekammerassistent 
ved Standard Kine Laboratories og tre år 
senere kameraassistent ved BIP, senere 
ved Welwyn and Worton Hall Studies og fra 
34-39 ved Merton Park Studies. I 1940 kom 
han ind i RAF, som satte ham til at fotogra
fere en serie »War Office Instructional 
Film«. Fra 1946 arbejdede han hos Two 
Cities Film. Film:
45: Journey Together (kortf). 46: School for 
Secrets. 47: Farne is the Spur; Patent Duc- 
tus (kortf); Brighton Rock. 48: Look Before 
You Love; My Sister and I; To the Public 
Danger. 49: Trottie True. 50: They Were Not 
Divided; Waterfront. 51: Captain Horatio 
Hornblower/Kaptajn Hornblower; Valley of 
the Eagles/Ørnedalen; The Lady and the 
Bandit/Landevejens Robin Hood; Green 
Grow the Bushes. 52: The Gift Horse/
Havets stolte sønner. 53: The Long Me-
m o ry /H æ vn e n  er m in. 54: F a th e r B ro w n / 
D e te k tive n  F a th e r B ro w n ; T he  S le e p in g  T i-  
ger/Forbryderen bag forhænget; Meet Mr. 
Callaghan/Mød Mr. Callaghan; The Golden

Carol White

Link. 55: Contraband Spain/Barcelona my
steriet; The Hornet’s Nest. 56: The Secret 
Tent; House of Secrets/Hemmeligheder- 
nes hus; The Baby and the Battleship/Baby 
og slagskibet. 57: Robbery under Arms/ 
Spor i sandet (AUSTR). 58: Nor the Moon 
by Night/Under Afrikas sol; Innocent Sin- 
ners; Diane. 59: TheThird Man on the Moun- 
tain/Tredje mand på bjerget; Sapphire/ 
Skindet bedrager. 60: Man in the Moon. 61: 
Swiss Family Robinson/Familien Robin- 
son på den øde ø; Secret Partner/Den hem
melige Partner; Fury at Smuggiers Bay/ 
Fribytteren fra Smuglerbugten; The Day the 
Earth Caught Fire/Den sidste paddehat. 62: 
The Roman Spring of Mrs. Stone/Mrs. 
Stones romerske forår; I Thank a Fool. 63: 
Lancelot and Guinevere/Da mænd var 
mænd; The Cracksman; Stolen Hours/ 
Stjålne timer; Crooks in Cloisters/Kloster- 
banden. 64: The Bargee; Mods and Rockers 
(kortf). 65: She/Hun; The Nanny/Husets 
onde ånd. 66: Khartoum; The Family Way/ 
Den vanskelige kærlighed. 67: The Trygon 
Factor/Død mand sladrer ikke; Danger 
Route/Rotter i Secret Service; TheAnniver- 
sary. 68: Twisted Nerve/Mord på hjernen; 
Wonderwall; Till Death Us Do Part/Alfred. 
70: Some Will, Some Won’t; There’s a Giri 
in My Soup/Der er en pige i min suppe; The 
Beast in the Cellar. 71: Flight of the Doves/
Flugten til den grønne ø; Not Tonight Dar-
l in g ; M r F o rb u sh  and th e  P eng u ins . 72: E nd - 
less N ig h t/E n d e lø s  na t; N ig h t H a ir C h ild /  
Vindueskiggeren. 73: Digby -  the Biggest 
Dog in the World/Digby -  verdens største

hund; The Wicker Man; Blue Biood. 75: 
Vampyres (USA); Cry of the Penguins. 76: 
Journey into Fear; The Pink Panther Strikes 
Again/Den lyserøde panter slår atter til. 77: 
A Bridge too Far/Broen ved Arnhem; The 
Uncanny. (IH)

WELLAND, Colin (4.7.1934) -  manuskript
forfatter og skuespiller. Har gået tre år på 
Goldsmith School of Art i London. Arbej
dede senere på Manchester Repertory 
Company og ved TV. Han blev kendt som 
skuespiller, da han spillede en politibetjent 
i TV-serien »Z-Cars«. Flere af hans spil er 
vist i dansk fjernsyn. Vigtige TV-spil: 69: 
Bangelstein’s Boys. 70: Roli on Four 
O’Clock. 71: The Hallelujah Handshake/... 
og et rigtigt stort halleluja; The Cathrine 
Wheel/Du skal ikke begære. 73: Kisses at 
Fifty/Et kys på halvtredsårsdagen. 74: 
Leeds United/Kom så, Leeds! 75:(?): The 
Wild West Show/Når bare vi er sammen. 
Film:
69: KES (S). 71: Villain/Skurken (S); Straw 
Dogs/Køterne. (IH)

WHITE, Carol (1.4.1941) -  skuespiller. Film 
(siden Filmens HHH, IV):
60: Linda. 68: The Fixer/Jøden fra Kiev 
(USA). 69: Daddy’s Gone A-Hunting/Giften 
i kroppen. 70: The Man Who Had Power Over 
Women/Manden som havde magt over 
kvinder. 71: Dulcima; Something Big/ 
Præriens »største« fidus (USA). 72: Made. 
74: Some Call it Loving. 77: The Squeeze/ 
Kniven på struben. (MB)

WHITELAW, Billie (6.6.1932) -  skuespiller. 
Især teater og TV arbejde. Fik S.F.T.A. pris 
for årets bedste TV-skuespillerinde i 1960 
og 1972. Film:
54: The Fake/Londons største kup. 59: 
Make Mine Mink/Masser af Mink; Bobbi- 
kins/Den klarer baby - . 60: Hell Is a City/ 
Helvede er en by. 61: No Love for Johnnie/ 
Ingen kærlighed til Johnnie; MrTopaz; Pay-

Billie Whitelaw
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roll/Pengetransport plyndret ved højlys 
dag. 63: TheComedy Man. 68: Charlie Bubb- 
les/Berømmelsens pris; Twisted Nerve/ 
Mord på hjernen. 69: Start the Revolution 
without Me (USA); The Adding Machine. 70: 
Leo the Last/Den sidste løve. 71: Gum- 
shoe/Privatdetektiven; Eagle in a Cage: 72: 
Frenzy. 73: Night Watch/Øjne i Natten. 76: 
The Omen/Tegnet (USA). 77: The Water 
Babies. 78: Leopard in the Snow (CAN/ 
ENG). (IH)

WILLIAMS, Billy (1929)-fotograf. Startede 
med at fotografere dokumentarfilm for 
British Transport Films. Senere lavede han 
reklamefilm, bl.a. sammen med Ken Rus- 
sell, med hvem han også senere lavede 
spillefilm. Kommende film: Boardwalk 
(USA). Litt.: Cinema Canada 43, dec-jan, 
77-78. Film:
66: Just like a Woman (USA). 67: Billion 
Dollar Brain/Milliard Dollar hjernen. 69: 
Women in Love/Når kvinder elsker. 70: Two 
Gentlemen Sharing/Som venner vi dele; 
Tam Zui. 72: Sunday, Bloody Sunday/Den 
satans søndag. 73: Night Watch/Øjne i 
Natten; The Exorcist/Eksorcisten (USA). 
75: The Wind and the Lion/Vinden og løven 
(USA). 76: Voyage of the Damned/S/S St. 
Louis -  skibet som fik verden til at skamme 
sig (USA); The Devil’s Advocate. 78: The 
Silent Partner (CAN). (IH)

WILLIAMS, Richard (19.3.1933) -  cana- 
disk-engelsk animator. Fik en Oscar i 1972 
for »A Christmas Carol«. Hans selskab la
ver især Film og TV-reklamer til USA og 
Europa. Film (siden Filmens HHH, IV):
72: A Christmas Carol. 74: The Cobbler and 
the Thief (stadig i prod.) 74: Murder on the 
Orient-Express/Mordet i Orient-eks-pres 
sen (fortekster); The Return of the Pink 
Panther/Den lyserøde panter springer igen 
(fortekster). 76: Raggedy Ann and Andy 
(USA); The Pink Panther strikes again/Den 
lyserøde panter slår atter til (fortekster).(IH)

WILLIAMSON, Nicol (14.9.1938) -  skue
spiller. Født i Skotland. Medlem af Dundee 
Repertory Comp. fra 1959. Kom til Royal 
Shakespeare Company i London i begyn
delsen af 60’erne og derfra til Royal Court 
Theatre, hvor han i 1964 fik sit egentlige 
gennembrud i John Osbornes »Inadmis- 
sible Evidence«, som han senere også spil
lede på Broadway. Filmatiseringen af styk
ket i 1968 regnes for hans officielle filmde
but, men han havde tidligere i 1964 haft to 
replikløse roller. På TV har han medvirket 
i »The Horror of Darkness« (65), »The Lark« 
(66), »Of Mice and Men« (66) og i 1974 som 
Nixon i »I Know What I Meant«/»Jeg ved 
hvad jeg mente«. Kommende film: The Ninth 
Confiquration; The Word (TV, USA). Film: 
64: Six Sided Triangle (ucred.); Of Human 
Bondage/Livets lænker (ucred.). 68: Inad- 
missible Evidence; The Bofors Guns. 69: 
Hamlet; Laughter in the Dark=La chambre 
obscure/Latter i mørket (GB/FR). 70: The 
Reckoning/Regnskabets time (opt.68). 72: 
Le M o in e = ll M o n a c o = T h e  M o n k /I S a tans
vold (FR/IT/GB/TY); The Jerusalem File 
(ISR/USA). 75: The Wilby Conspiracy/Sorte 
diamanter. 76: Robin and Marian/Robin 
Hood og Marian (USA); The Seven-Per- 
Cent-Solution/Den snigende gift (USA). 77: 
How To Dial a Murder/Hjernevask (TV-Co- 
lumbo) (USA); The Goodbye Girl/Hvem so
ver hvor? (USA). 78: The Cheap Detective 
(USA). (MB)

W INNER, M ichael (1936) -  instruktør. Litt.: 
Films and Filming sept. 1973. Film: (siden 
Filmens HHH, IV):
71: Lawman/Jeg er loven (USA) ( + P); The 
Nightcomers/Den natlige gæst ( + P). 72: 
Chato’s Land (USA) ( +  P); The Mechanic/ 
Mechanic- menneskejægeren. 73: Scorpio 
(USA); The Stone Killer ( +  P) (USA). 74: 
Death Wish/En mand ser rødt (USA) ( +  Co- 
P). 76: Won Ton Ton, the Dog Who Saved 
Hollywood/Won Ton Ton-Superstar (USA) 
( + Co-P). 77: The Sentinel (USA) ( +  P +  Co- 
Ma). 78: The Big Sleep ( +  Co-P + Ma); Fire- 
power(-l-P). (MB)

YATES, Peter (24.7.1927) -  instruktør. Film 
(siden Filmens HHH, IV):
71: Murphy’s War/Murphys går i krig. 72: 
The Hot Rock/4 uheldige helte (USA). 73: 
The Friends of Eddie Coyle/Skyd, Eddie 
(USA). 74: For Pete’s Sake/Pjattet med Pete 
(USA). 76: Mother, Jugs & Speed/For fuld 
udrykning (USA). 77: The Deep/Drama i 
dybet (USA). (MB)

YORK, Michael (27.3.1942) -  skuespiller. 
Kommende film: »The Riddle of the Sands«, 
»A Man Called Intrepid«. Litt.: Films and 
Filming, jun.74. Film (siden Filmens HHH, 
IV):
70: Something For Everyone= Black Flo
wers for the Bride/Kærlighed til alle (USA). 
71: Zeppelin; La poudre d’escampette/Den 
skøre flugt (FR). 72: Brother Sun and Sister 
Moon/Broder sol, søster måne (IT); Lost 
Horizon/Tabte Horisonter (USA). 73: Eng
land Made Me; Cabaret (USA). 74: TheThree 
Musketeers/De tre musketerer (PAN); Mur
der on the Orient-Express/Mordet i Orient- 
Expressen. 75: The Four Musketeers/De 
fire musketerers hævn (PAN/SP); Great Ex- 
pectations; Touch and Go; Conduct Unbe- 
coming/Regimentets ære. 76: Logan’s 
Run/Flugten fra Fremtiden (USA); Seven 
Nights in Japan (ENG/FR). 77: Jesus of 
Nazareth (ENG/IT); The Island of Dr. Moreau 
(USA); The Last Remake of Beau Geste/ 
Hvem »pukler« kamelerne for? (USA).78: 
Fedora (TY/FR). (IH)

YORK, Susannah (9.1.1941) -  skuespiller. 
Litt.: York, Susannah: In Search of Uni- 
corns. London. 1973. Kommende film: 
»Memories« (CAN). Film (siden Filmens 
HHH, IV):
71: Happy Birthday, Wanda June (USA); 
Jane Eyre; X, Y & Zee (USA). 72: Images/ 
Enhjørningen (IRL). 74: Gold/Guld. 75: The 
Maids (ENG/CAN); That Lucky Touch/Held 
i sprøjten; Conduct Unbecoming/Regi- 
mentets ære; Heaven Save Us From Our 
Friends. 76: Sky Riders (USA/GR). 77: Eliza 
Fraser (AUSTR). 78: The Shout; Superman; 
The Silent Partner (CAN). (IH)

YOUNG, Terence (20.6.1915) -  instruktør. 
Arbejdede i 1975 med »Jackpot«, som pro
ducenterne ikke havde råd til at fuldende.
Film (siden Filmens HHH, IV):
69: L’arbre de Noel (FR/IT). 70: De la part 
des copains=L’uomo dalle due ombre/ 
Kold Sved (FR/IT). 71: Soleil Rouge/Den 
røde sol (IT/FR/SP). 72: Joe Valachi: I seg- 
reti de Cosa Nostra=The Valachi Papers/ 
Valachi-sagen (IT/USA). 74: Guerriere dal 
seno nuda (IT/FR); The Klansman/Det flam
mende kors (USA). (MB)
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Lynportrætter af en række af de 
komiske begavelser fra Komediens 
største ære som i dag er en uophørlig 
inspirationskilde -  og forudsætning 
-  for Mel Brooks’ komiske udfoldelse

v,r trumf

I sin berømte artikel »Comedy’s Grea- 
test Era« (oprindelig trykt i »Life« 3.9.49) 
nævner James Agee fire grader af lat
ter: the titter, the Yowl, the bellylaugh 
and the boffo, og han forklarer dem 
således: the titter is just a titter. The 
Yowl is a runaway titter. Anyone who 
has ever had the pleasure knows all 
about a bellylaugh. The boffo is the 
laugh that kills«. Agee fortsætter med 
at nævne, at et ideelt gag, der er perfekt 
konstrueret og udført formår at bringe 
det sagesløse offer gennem de fire 
nævnte stadier af grinet (fniset, grinet, 
skraldergrinet og brølet har Poul 
Malmkjær fordansket betegnelserne) 
indtil man er parat til at bede om nåde. 
Derefter -  med den kortest mulige 
pause til at komme til hægterne i - f o r t 
sætter komikeren, og man udsættes 
på ny for angrebet på lattermusklerne.

I de gode gamle dage, da Mack Sen- 
nett regerede og hensynsløst lod sine 
kontraktansatte komikere bearbejde 
publikum, var der adskillige, for ikke 
at sige mange, der evnede kunsten. 
Med tonefilmens gennembrud fik alle 
travlt med at tale, og den fysiske ko
medie var reduceret til at være et kært 
minde. Der var ganske vist ukuelige 
folk som Marx Brødrene, og Gøg og 
Gokke klarede suverænt at kombinere 
den fysiske komik med dialogen. The 
Ritz Brothers var populære i tredi
verne, og andre med en vis sans for det 
fysiske gag var De tre Træmænd, mens 
Bob Hope og Danny Kaye i fyrrerne i 
højere grad fo rlod  sig på talegaverne. 
Farcen blev til komedier, til lystspil, og 
komedierne blev færre og færre. I halv

tredserne var Jerry Lewis nærmest 
enestående, og i takt med at han i tres
serne forfinede sin komik tabte han sit 
publikum, og indtil Mel Brooks kom, 
så og sejrede var der ingen, som ev
nede at lade sig inspirere af de gæve 
kæmper fra »Komediens største æra«.

B rooks lærte af dem alle. I hans ko
miske fantasi filtreredes påvirkninger 
fra Chaplin, Keaton, Lloyd, Turpin, 
Marx Brothers, Hope etc. Først og 
fremmest lærte Brooks én ting: at 
megen god latter har sin rod i enhver 
mangel på respekt for vedtagne kon
ventioner. Mange har ladet sig lettere 
forarge, når Brooks i »Blazing Sadd- 
les« lader en flok cowboys prutte ly
stigt under indtagelsen af et måltid 
bønner. Og tilsvarende mange har 
glemt, at også fortidens nu højt re
spekterede humørkonger i megen ko
misk udfoldelse stødte an. I dag virker 
det lettere uforståeligt, når man om 
Chaplin anno 1917 mente, at »Det er 
uforklarligt, hvordan Chaplins usma
gelige figur kan vække nogen sympa
tier, thi der er hverken humor eller 
mimik i ham...« (som man skrev i 
»Dagens Nyheter«).

Dannede skuespil blev i stum fil
mens farcer ubønhørligt gjort til grin. 
Titler som »The Shriek of Araby« eller 
»Three Foolish Weeks« sagde så d i
rekte, som det vel var muligt, hvad det 
drejede sig om. For Sennett, der efter 
en fortid som arbejdsmand på et stål
værk fandt en fremtid i først datidens 
burlesque-teatre og siden filmen var 
uden respekt fo r noget som helst. Han

kendte sit proletarpublikum og vidste, 
at skulle det lokkes fra Burlesque- 
scenernetil biograferne, så måtte man 
tale til publikum med det sprog, det 
selv benyttede (og som Sennett med 
sin baggrund i øvrigt selv talte).

el Brooks kender sit publikum på 
samme indforståede måde, som i sin 
tid Sennett gjorde det, og næppe no
gen anden komiker kan som Brooks 
bearbejde tilskuernes lattermuskler 
og ubønhørligt udsætte dem for et 
crescendo af påvirkninger, der tvinger 
tilskueren igennem de fire grinebider
stadier, som Agee skrev om.

Og de samme komikere, som fo r
måede at få Agee til at skrive sin be
gejstrede hyldestartikel er stadig 
blandt de væsentligste inspirations
kilder når grinet og latterbrølet skal 
lokkes og trues frem. De er det også 
for Brooks, og der er næppe nogen 
principiel forskel mellem de gamle far
cers inspiration og Brooks’ -  også i 
stumfilmtiden lærte man hos hinan
den, kopierede og forbedrede og fo r
finede de komiske virkemidler, og i dag 
som dengang er film rige kilder for 
parodien.

P å de følgende sider er der lynpor
trætter af i hvert fald nogle af de ko
miske begavelser, som sammen med 
større navne som Chaplin og Keaton 
og Marx Brothers udgør en væsentlig 
del af Mel Brooks’ hemmelige våben
lager. Portrætterne er skrevet af Erik 
Hvidt (E.H.), Ib Lindberg (I.L.) og Jakob 
Stegelmann (J.S.). P.C.
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Roscoe Arbuckle, kaldet »Fatty«, var født 
i 1887, og han debuterede i film i 1909. På 
det tidspunkt havde han i nogle år arbejdet 
i vaudeviller, og det fortsatte han me d, indtil 
han endeligt gik over til filmen i 1913.

Som mange tykke komikere var Fatty et 
usædvanlig graciøst menneske, hurtig og 
mobil og en god danser. Han kunne udføre 
morderiske stunts, der blev sat i ekstra 
relief af hans store korpus, og han opnåede 
en vis berømmelse, fordi han var ambideks- 
tral: Han varen af de få komikere, der kunne 
kaste to lagkager samtidig og ramme præ
cist med dem begge.

Efter en ganske imponerende start på sin 
karriere i Keystone -  1-aktere (under hans 
eget navn) begyndte Fatty at danne par med 
Mabel Normand, der var Keystone-studier- 
nes store kvindelige komiker. Humoren 
blev i disse film mindre grovkornet, og de 
forpustede falde-på-halen-farcer afløstes 
stadig oftere af mere stilfærdige ægteska
belige komedier, omend det grundlæg
gende Keystone-tempo og den kontante 
vulgaritet aldrig forsvandt fra filmene.

I Chaplins Keystone-år medvirkede Fatty 
nogle gange som hans makker. De to ko
mikere stod ikke ubetinget godt til hinan
den, men filmene har momenter, måske 
især fordi Chaplins solist-manerer endnu 
ikke var slået igennem for alvor. Et bedre 
makkerskab ingik Fatty i 1917-18 med Bu
ster Keaton, som i denne række film var 
dude til Fatty. Man aner her, at Fatty kunne 
have udviklet sig til en perfekt par-komiker, 
som f.eks. Oliver Hardy. Fatty fortsatte også 
makkerskabet med Mabel Normand, og han 
fik ganske stor succes i en række film med 
Al St. John, der var hans absolutte modsæt
ning.

Fattys prætentioner voksede imidlertid i 
takt med hans succes, og i begyndelsen af 
20’erne var han måske den komiker, der 
kom Chaplin nærmest i popularitet og i 
kreativ originalitet (en rolle, som hans 
gamle ven Buster Keaton snart skulle over
tage). Hans karriere blev imidlertid stoppet 
efter en anklage for voldtægt og mord. 
Denne formidable skandalesag er minu
tiøst belyst af David Yallop i hans bog »The
Day the Laugffter Stopped«, en fascine
rende og rystende beretning om en hekse
jagt, der ikke giver McCarthy-tiden noget 
efter.

Fatty fortsatte sit virke indenfor film in
dustrien, nu som instruktør og gag-mand, 
efter frifindelsen, men han varen nedbrudt 
mand, og han døde i 1933, kun 46 årgammel.

(IL)

Billy Bevan (1887-1957) begyndte på film 
hos L-KO omkring 1918, og han kom i 1920 
til Mack Sennett, hvor han to år senere blev 
forfremmet til stjerne. På det tidspunkt 
havde imidlertid Ben Turpin og Harry Lang
don de bedste roller hos Sennett, og Bevan 
var hensat til 2-aktere i den gamle Key- 
stone-stil. Ofte instrueret af Del Lord, der 
havde en forkærlighed for vilde biljagter 
med masser af visual effects, forsvandt 
Bevan i støv og røg, og man har idag ikke 
megen mulighed for at bedømme hans ta
lent. Sammen med Andy Clyde nåede han 
imidlertid at blive umådelig populær i mid
ten af tyverne i film som »Super Hooper 
Dyne Lizzies« (1925), »Lizzies of the Field« 
(1924) og »Circus Today« (1926), alle film, 
der stadig dukker op i farcekavalkader og 
kompilationer. Billy Bevans farcer fremstår 
idag som underholdende og kompetente 
produktioner -  men milevidt fra samtidige 
komiske højdepunkter som Langdon og 
Keaton. 11928 sluttede Bevans karriere som 
komiker, og han fortsatte i biroller til sin 
død. J.S.
Billy Bevan

Charlie Chase
Charlie (el. Charley) Chase hed egentlig 
Charles Parrott og var bror til den James 
Parrott, der instruerede så mange af Laurel 
og Hardys bedste film. Charlie Chase var 
selv vaudeville-komiker, og efter at han i 14 
var begyndt ved filmen (først hos Keystone) 
lavede han manuskript til og instruerede 
utallige film. Han medvirkede ligeledes i 
talløse film, og ved flere lejligheder, fra først 
i 20’erne til midt i 30’erne, havde han sine 
egne serier.

Charlie Chase er et af filmfarcens store 
naturtalenter, lige succesrig som skuespil
ler og som idémand. Hans personlige frem
træden er kultiveret og langt mindre under
lagt grotesk mimik og forklædning end 
mange af tidens andre komikere. Som type 
ligger han tæt på Harold Lloyd, en pæn og 
optimistisk og renfærdig ung mand, der 
bliver genstand for tingenes frygtelige ty
ranni. Han erenergisk og smilende, og hans 
film bygger ofte på samme hårrejsende lo
gik som Keatons. Men i modsætning til 
Keaton er Chase et menneske af denne 
verden, ikke en lille mand, ikke en uskylds
ren taber, ikke en drømmer.

Temmelig mange af Charlie Chases film 
er bevaret, og de fremstår i dag væsentligt 
mere moderne i deres stil og deres humor 
end mange af tidens andre mindre komi
keres film gør. »Stepping Out«, som jeg for 
en del år siden så som forfilm i en parisisk 
biograf, er et mesterværk af kontant stum
film-humor. Hans tonefilm var gennem
gående mindre succesrige, selv om de bi
beholder det raske tempo fra stumfilmene 
og ikke forfalder til stillestående dialogpas
sager. Chase var i øvrigt en glimrende re
plikbehandler, og hans afsindige og opkæf- 
tede logebror i Laurel og Hardy-filmen 
»Ørkenes sønner«, er et klassisk Chase- 
nummer. (IL)

Andy Clyde
Andy Clyde kom fra vaudevillen og blev i 
1919 hentet til Sennetts filmstudier af Ja
mes Finlayson. Han startede i små melo
dramatiske skurkeroller. I midten af tyverne 
optrådte han i skøre forklædninger bl.a. i 
Harry Langdon-filmen »His New Mama«, 
hvor han med langt hvidt skæg var Lang- 
dons perplekse far, men først i slutningen 
af tyverne fik han endelig hold på sin ko
mikertype.

Clyde var meget dygtig til at lægge en ma
ske. Han var en af de første, der brugte 
make-up’en, og at Sennett forstod, hvilke 
muligheder det indebar, ses af, at han i »Flip 
Flops« lod Clyde spille både hovedrollen og 
tre mindre roller. Han eksperimenterede 
med typer og lod den endelige udformning 
være en aldrende distræt men livsglad per
son med forpjusket hår og tynde slebne 
briller. Hans appetit på livet svarende imid
lertid ikke til hans fysiske ydeevne. Kvinder 
gjorde ham i reglen nervøs og forlegen, men 
ikke desto mindre var han villig til at gå 
igennem ild og vand fordem. Det gjaldt også 
nære venner, som groft udnyttede hans 
høflige og beskedne væremåde ved at lade 
ham udføre hele arbejdet. At han gjorde det, 
skyldtes loyalitet og næstekærlighed. Hans 
uselviskhed blev således sat på hårde prø
ver, men blevurimelighederneforgrelle, var 
han dog mand for at skære igennem og tage 
en beslutning.
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Hans komikvaren passivform forhumor, 
hvor andre spillede bolden hen til ham og 
derved bragte ham i en situation, som 
kunne skabe det morsomme. Tempoet var 
derfor roligt og overraskelsesmomenterne 
mindre markante.

I trediverne medvirkede han fortrinsvis i 
»Smith Family«-serien, havde komiske 
småroller i westerns i fyrrerne, og sluttede 
sin karriere i halvtredserne i Walter Bren- 
nans lange TV-serie »The Real McCoys«.

E H.

Chester Conklin
Chester Conklin (født 1886) var oprindelig 
cirkusklovn men lod sig i 1913 rekruttere til 
Keystone Film Company, hvor han startede 
i »politistyrken«. Ambitionerne rakte dog 
længere, og under et seks måneders en
gagement hos Majestic blev han tildelt 
større b i- og enkelte hovedroller. Det 
samme tilbød Sennett ham for at få ham til 
at vende tilbage, og i de følgende år indspil
lede han henved 50 Keystone farcer, hvoraf 
de 15 havde Chaplin i hovedrollen.

Conklin udgjorde en bestemt type i det 
Sennett’ske persongalleri. Den bemærkel
sesværdigt store og siapthængende mou
stache under de søvnige øjne karakterise
rede ham som fortumlet og langsom i op
trækket, og det sjuskede tøj, der sad dårligt 
på ham, understregede blot indtrykket. Den 
komiske effekt opnåede han ved at spille på 
en kontrastvirkning. Når han først var våg
net, sat i gang af en uretfærdighed eller af 
en pludselig voldsom forelskelse, skyede 
han intet middel. Han blev listig og forsøgte 
ondskabsfuldt at udkonkurrere sine rivaler 
i bedste melodramatiske stil. Denne over
drevne blottelse af nogle gennemnedrige 
hensigter passede glimrende ind i det hek
tiske Keystonefarce tempo, så som mod
spiller til Chaplin gav han overbevisende 
igen på de gemene udfald. En anden af hans 
kompetente modstandere i Keystone-far- 
cerne var Mack Swains Ambrose, som Con- 
klins Walrus udkæmpede mange slag med.

Siden blev Conklin free lance, og hans 
mest flittige periode var sidste halvdel af 
tyverne, hvor han spillede sammen med 
Charlie Murray, W.C. Fields og senere Hank 
Mann. I talefilmen klarede han sig hæder
ligt. Bl.a. havde han småroller i Chaplins 
»Moderne tider« og »Diktatoren«, men i 
1954 hørte filmarbejdet op. 11 år senere 
vendte den da knap 80-årige Conklin en 
sidste gang tilbage til filmarbejdet med en 
lille rolle i »Poker i Dodge City« (A Big Hånd 
for the Little Lady). E.H.

James Finlayson
Den lille koleriske skotte James Finlayson 
(Finn blandt venner) kom som så mange 
briter til USA med et turnerende vaudeville
selskab. Han begyndte at filme i 1917, og 
han var anden kraft til mere kendte komikere 
som Ben Turpin og Louise Fazenda i nogle 
år. Han fik en kort tid sin egen serie, men 
den holdt ikke, og han blev stjerne i Hal 
Roach’s såkaldte »All-Star Comedies«. 
Han spillede her overordnet Laurel og 
Hardy, men snart vendte rollerne, og han 
blev mest kendt som Laurel og Hardys ær
kefjende.

Finn er lille og senet og skaldet og har i 
de fleste af sine film skobørsteoverskæg, 
hvad der giver ham en vis overfladisk lighed 
med Ben Turpin. De to forveksles da også 
ofte, men Finn er naturligvis ikke skeløjet 
som Turpin, og i spillestil ligger de hinan
den fjernt. Finn er en målbevidst og på
gående type, og hans energi er velstyret (i 
modsætning til Turpins, der ofte virker lidt 
åndeligt debil). Hans udtryksrepertoire er 
dog temmelig begrænset og placerer ham 
gerne som skurk ellersucker. Han er særlig 
berømt -  og med rette, synes man -  for sit 
double take, der i filmhistorien kun er over
gået af Edward Everett Hortons. Han havde 
en god stemme og replikbehandling, ligeså 
rastløs som hans fysiske fremtoning, og 
han har taget mange håbløse puns og flad
pandede vitser i sin mund. Der er noget in
derligt 20’er-moderne over hans energi og 
han er derfor ikke mindst morsom, når han, 
som i »Fra Diavolo«, er anbragt i kostumer 
fra andre epoker. Selv om han ofte er uden 
skyld i de ulykker, der regner ned over ham, 
gør hans ilder-agtigefacon ham til den fødte 
skurk. Man har dog også set ham smile, om 
end kun i få sekunder ad gangen. (IL)

James Finlayson, der ofte 
spillede med i Laurel og Hardys 
film. Her i en scene fra »Chic- 
kens Come Home«

Keystone Kops
Mack Sennetts fjumrede politikorps, »The 
Keystone Kops«, var den bærende pille i det 
imperium af komikere, derfra 1912 og frem 
til tonefilmen arbejdede under Sennetts 
auspicier. Politifolkene, der naturligvis blev 
udskiftet jævnligt i årenes løb, var en tem
melig håbløs samling fjolser, der altid 
gjorde tingene forkert, som altid faldt over 
alting, rendte ind i hinanden, smadrede biler 
og hus-interiører, og de havde en ulyksalig 
evne til altid at gå i stå med bilen foran 
frembrusende lokomotiver eller på vej op 
ad stejle bakker. Især tog-situationen er 
klassisk, og mange mennesker, der ikke 
kender spor til Keystone-filmene, vil allige
vel mindes gysende og henrykte øjeblikke, 
hvor en åben bil med 8-10 vildt genstiku- 
lerende og skubbende politifolk holder på 
en togskinne, mens et tog nærmer sig med 
forrygende fart.

Disse Keystone Kops-film var et vildt og 
næsten surrealistisk univers; enhver logik 
var ofret for det hurtige grin, og selv om 
filmene (de få, det er lykkedes én at se) ikke 
helt lever op til disse isolerede sceners 
groteske elegance, har de alligevel overle
vet forbløffende godt. De er fortalt i et utro
ligt oppisket tempo, og der er ikke mange 
af Griffiths montage-raffinementer, der 
ikke, af blot og bar nød, er opfundet i disse 
film flere år før Griffith selv udtænker dem 
i klipperummet. Mekanisk set er farcerne, 
selv fra en nutidig betragtning, ganske so
fistikerede, og i bund og grund er de ind
begrebet af uskyldig og harmløs humor, 
som man kan blive helt nostalgisk af at 
betragte. Faren ved dem var naturligvis, at 
de ikke havde meget sjæl, og lige så snart 
begavede og sjælfulde komikere som 
Chaplin og Keaton havde sat deres stan
dard, var Keystone-pansernes dage talte.

Kalton L. Lahue har i to gode bøger, 
»Cops and Custards« og »Mack Sennett’s 
Keystone« skildret de glade farcedage hos 
Keystone, hvor der også eksisterede et 
mindre kendt, men lige så skørt Keystone- 
brandkorps. (IL)

Chester Conklin fotograferet 
sammen med 3 af Sennetts 
Bathing Beauties (tv.).
Sennetts Keystone Kops (nr.
3 fra venstre er Andy Clyde) 
var en samling galninge, for 
hvem alt mislykkedes
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Harold Lloyd
Harold Clayton Lloyd (født 1893) var stærkt 
Chaplin-inspireret, da han begyndte at 
filme. Willie Work-figuren fra 1914 var en 
direkte efterligning, havde både et lille 
overskæg og løst siddende tøj, men da den 
ikke slog an, blev det alt for store tøj erstat
tet af noget, der til gengæld var for småt, 
og filmfiguren blev kaldt Lonesome Luke i 
stedet. Den var hovedperson i omkring 100 
én-aktere i de følgende år, men trods po
pularitet manglede den komisk særkende. 
Lloyd ændrede derfor sin type radikalt, fjer
nede overskægget, iførte sig et mere nobelt 
antræk og betragtede fremover sine omgi
velser gennem et par hornbriller uden glas. 
Han var nu gennemsnitsamerikaneren, fuld 
af overdreven ærgerrighed og selvtillid, fuld 
af forventning til fremskridtet og glødende 
interesseret i forretninger og sport. Mor
skaben bestod i, at han ikke var videre in
telligent og derfor hverken havde fornøden 
situationsfornemmelse eller forstod at se 
tingene i perspektiv. Han masede på med 
en utrolig energi, fuldstændig hæmnings
løst og med et forbilledligt gå-på-mod. At 
han altid slap helskindet fra sine mange 
håbløse forehavender skyldtes alene et 
nådigt forsyn. Lykken stod den kække Ha
rold bi.

The Glass Caracter blev introduceret i 1917, 
men først ind i tyverne fik han ordentlig hold 
på figuren. De tidlige farcer bestod blot af 
en række situationer, der var løst kædet 
sammen af et ofte temmeligt ulogisk hand
lingsforløb. Senere hen blev handlingen ud
bygget, og situationskomikken blev mere 
omhyggeligt indpasset. Lloyd blandede 
morskab med uhygge og kom derved til at 
skabe en underholdningseffekt, der blev 
hans varemærke. Klatreturen udenpå 
skyskraberen er et kendt eksempel.

Selvom han kom til at nyde en utrolig 
popularitet, salgstallene i USA for hans 
»The Freshman« overgik Chaplins »Gold 
Rush« i 1924, hører han ikke til første geled 
af komikere. Han var en dygtig gag-mager 
med sans for timing og præcision. De fan
tastiske situationer blev skabt ved hjælp af 
en række rekvisitter, men det forblev me
kanisk komik. Figurens sentimentale atti
tuder var påskud og dens ufølsomhed og 
fejhed alene midler til at sætte skub i tin
gene.

Hos Lloyd finder man aldrig en omhygge
lighed med at bygge en personlighed op, 
som er så kendetegnende for både Chaplin 
og Keaton. Lloyd besidder heller ikke nogle 
høje idealer eller en moral, der skal forsva
res. Han er øjeblikskomiker, forstået både 
på den måde han serverer komikken og på 
den måde tilskueren modtager den. E.H.

Mabel Normand
Mabel Normand er almindelig anerkendt 
som stumfilmens største comedienne; 
trods det nævnes hun kun sjældent i sel
skab med Chaplin, Keaton og de andre 
store. Mabel begyndte sin filmkarriere som 
extra hos Biograph i 1911, hvor hun samme 
år opnåede stjernestatus og bl.a. spillede 
hovedrollen i en poetisk kærlighedshisto
rie i indianermiljø, »The Squaw’s Love«, 
som Griffith supervisede. Hos Biograph 
mødte hun også Mack Sennett, der i 1912 
gjorde hende til sit nystartede Keystone- 
selskabs topstjerne. Hun blev i Sennetts 
hurtigt ekspanderende farce-fabrik kendt 
verden over som »Keystone Mabel«, og 
sammen med komikere som Ford Sterling, 
Fred Mace, Keystone Cops og Sennett selv 
skabte hun en uendelig række en-aktere i 
den karakteristiske hårdtslående Key- 
stone-stil. Sit komiske talent beviste hun 
ved at mestre alle mulige typer, lige fra 
vamps til bondepiger, og hun formåede 
som den eneste på det tidspunkt at indføje 
lidt sophisticated humor midt i Sennetts 
vilde jagter. Klassisk er hendes sikre Pearl 
White-parodi i »Barney Oldfield’s Race For 
A Life« (1913). På et ret tidligt tidspunkt 
begyndte hun også at arbejde bag kame
raet, og hun bliver ofte krediteret for at have 
været medskaber af både Keystone Cops 
og Sennetts Bathing Beauties. 11914 lavede 
Chaplin sine 35 første film hos Keystone, 
og i adskillige af disse træder Mabels be
tydelige talent klart frem -  det lykkes hende 
mere end ofte at stjæle billedet fuldstændig 
fra en nok så aktiv Chaplin. I »Tillie’s Punc- 
tured Romance« (1914) havde hun third 
billing efter Chaplin og Marie Dressler, men 
det lykkedes hende også i denne film at gøre 
sig stærkt gældende. Chaplin valgte senere 
klogeligt mindre markante skuespillerinder 
til leading ladies.

I 1915, da Chaplin havde forladt Sennett, 
blev Mabel igen Keystones stjerne nummer 
ét, og i en lang række 2-aktere teamedes 
hun med nye komikere; Fatty Arbuckle, 
Raymond Hitchcock m.fl. Hun var nær en 
skandale, da en anden comedienne, Mae 
Busch, slog hende hårdt i hovedet i forbin
delse med et slagsmål over Mack Sennett 
-d e r varstærkt forelsket i Mabel, men aldrig 
fik hende. I 1916 stiftede Sennett »The Ma
bel Normand Feature Film Company« for 
hende, og hun producerede »Mickey«, der 
udsendtes i 1918. Hendes roller tog i højere 
grad end tidligere karakter af det rent dra
matiske, og hun fik brug for sin skoling fra 
Biograph. 11918 fik hun en fem-års-kontrakt 
hos Sam Goldwyn, som lancerede hende 
i bl.a. »Molly O« (1921) og »The Extra Giri« 
(1923), men et år før den udløb, i 1922, myr
dedes skuespilleren og instruktøren Wil
liam Desmond Taylor, og Mabel var den 
sidste, der havde set ham. Public opinion 
var imod hende og selvom hun optrådte i 
mange film efter skandalen, blev ingen af 
dem publikumsucceser. Hun blev yderli
gere ramt af sygdom, kom efter sigende på 
stoffer og førte en forvirret tilværelse med 
pludselige Europa-rejser og vild spenderen 
som hovedingredienser. I 1930 døde hun af 
tuberkulose, glemt af et publikum, der få år 
før havde tiljublet hende. J.S.

Harold Lloyd i en scene fra 
»Safety Last«
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Snub Pollard
Harry »Snub« Pollard (1886-1962) blev i 
1915 knyttettil Hal Roach’ farce-selskab, på 
det tidspunkt kaldet Rolin Phunphilms, og 
han indspillede en lang række en-aktere 
som second fiddle til Harold Lloyd, både i 
dennes Lonesome Luke-film og i de senere 
»Glass Character«-film. Da Lloyd i 1919 
rykkede op til to-akterne fulgte Pollard kun 
med for en kort stund, hvorefter han fik sin 
egen serie en-aktere. Fra 1919-22 indspil
lede han 109 korte farcer, alle iden primitive, 
tidlige Roach-stil, langt fra den sophisti- 
catede, gennemtænkte og præcist timede 
stil i Lloyds bedste to-aktere. Med sit ned- 
advendte overskæg og bedrøvede øjne blev 
Pollard populær som en professionel, so
lidt arbejdende, men dog i bund og grund 
andenrangs komiker. Fra 1922-24 lavede 
han for Roach en serie to-aktere, som idag 
regnes med blandt det bedre i tyvernes 
farce-jungle, bl.a. »It’s a Gift« (der havde 
Pollard som Storm P.’sk opfinder) og »The 
Courtship of Miles Sandwich«. Serien blev 
imidlertid ingen succes, og fra 1924-26 var 
han tilbage som Hal Roach’ førstemand på 
en-akterfronten. 11926 stiftede han sit eget 
firma, og frem til tonefilmens gennembrud 
udsendte han mængder af billigt produce
rede slapstick-enaktere gennem Weiss 
Brothers Artclass. Det er som regel disse 
yderst rutineprægede farcer vi idag får at se 
i beklippede TV-versioner (bl.a. kaldet »The 
Chuckleheads« og »Laff-A-Bits«)-og uden 
dermed at sige, at Pollard er en overset stor 
komiker, må det understreges, at disse film 
gør ham uret. Med tonefilmen endte Snub 
Pollards karriere som farce-stjerne, men 
han fortsatte i biroller helt frem til sin død, 
og man kunne finde ham degraderet til 
Three Stooges-2-aktere hos Columbia i fyr
rerne og i en længere periode som Tex 
Ritters komiske side-kick. J.S.

Herover: Snub 
Pollard. Til venstre 
medlemmer af 
den oprindelige 
»Our Gang« -  det 
er fra venstre Baby 
Patsy May, Spanky 
McFarland, Daria 
Hood, »Porky«
Lee, Carl »Alfalfa« 
Switzer og Buck- 
wheat Thomas
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Our Gang, eller som de hed på dansk: Un
gerne, varfra 1922 og heltfrem til idag noget 
nær en institution i den amerikanske farce. 
Serien udsprang hos Hal Roach i 1922, og 
der blev, frem til 1944 produceret flere hund
rede en- og to-aktere af varierende kvalitet. 
Hovedtanken med serien var fra Roach’ og 
instruktøren Robert McGowans side, at 
lave uprætentiøse og ikke-nuttede farcer 
med en gruppe børn, udsat for hverdags
problemer i hverdagsmiljø. Det udartede 
hurtigt: miljøet beholdt man, men ikke 
mange børn kan have oplevet så meget, 
som Our Gang. De optrådte på bedste Knold 
og Tot-vis overfor alle de onde voksne, de 
byggede huse, brandbiler, lavede shows og 
cirkus, og forærede den nye frøken æbler. 
I det hele taget førte Our Gang en sand 
drømmetilværelse. De stumme Our Gang
film var ofte meget slapstick-prægede, 
mens Our Gang-filmene fra 1930-38 lagde 
ligeså megen vægt på dialog. Og det er de 
80 Our Gang-film, som Roach producerede

Mabel Normand 
var stumfilmens 
største come- 
dienne. Hun for
enede skønhed 
med komisk flair

i denne periode, der idag holder bedst. Det 
er fra disse film, vi kender legendariske 
figurer som »Spanky« McFarland, grup
pens tykke dreng, »Alfalfa« Switzer, dren
gen med de gale ideer og den skrigende 
sangstemme, »Buckweat« Thomas, »Chub- 
by« Chaney, »Farina« Hoskins osv.osv. 
Størstedelen af Our Gang-filmene fra denne 
periode lader sig bestemt se endnu idag, 
for selvom de ofte indeholder moralbegre
ber, der er udpræget gammeldags, er de så 
uspolerede, at deres simple mål og drømme 
også idag kan fascinere.

Fra 1938-44 overtog MGM produktionen 
af Our Gang-filmene, de pudsede dem af, 
lagde små moralprædikener ind i handlin
gen, tilføjede nye personer (såsom den på 
dettidspunkt skrækkelige Mickey Gubitosi, 
senere kendt som Robert Blake, TVs Ba- 
retta), og det lykkedes dem i et og alt at 
ødelægge alt det gode i Our Gang. Det er 
derfor glædeligt, at disse sene Our Gang
film kun sjældent dukker op idag, og at det 
hovedsagelig er de rigtige Our Gang-film vi 
får at se. De fortjener et nærmere studium.

J.S.



Larry Semon
Larry Semon (1890-1928) nævnes ofte på 
linie med farcens mestre-Keaton, Chaplin, 
Lloyd osv. -  og hans popularitet stod da 
også på visse tidspunkter helt mål med de 
stores. Idag virker Semons film knapt så 
overbevisende, på trods af hans gennem
førte professionalisme. Hans figur er må
ske den film-farce-figur, der ligger nærmest 
cirkus-klovnens -  Semon lagde stor vægt 
på kraftig make-up, og hans gags var som 
regel af en udpræget akrobatisk, hårdt
slående karakter.

Han debuterede i 1917 hos Vitagraph i 
»Boasts and Boldness«, i 1918 rykkede han 
op i to-akterne, og frem til 1924 var han 
Vitagraphs top-komiker. Hans farcer var 
propfyldte med visuelle gags og der blev 
sjældent tid til indviklede plots eller mere 
sophisticated humor. »A comedy is only as 
good as its gags« skal han have sagt, og 
hans film var da sjældent andet end gag på 
gag på gag. Han spenderede ofte 10 gange 
så mange penge på en to-akter, som Vitag
raph var vant til, og det resulterede da også 
i, at firmaet bad ham blive selvstændig. Som 
sin egen producent var han mere beskeden, 
og han ændrede i midten af tyverne stil. Han 
spillede the Straw Man i 1925-udgaven af 
»The Wizard of Oz« og lagde i det hele taget 
mere vægt på en noget mere subtil humor. 
I »The Perfect Clown« (1925), en udmærket 
lille fem-akter, har han således helt lagt den 
gamle maske på hylden. Men publikum 
fandt ikke stilændringen tilfredsstillende, 
og henimod slutningen af tyverne svigtedes

Larry Semon med det maske
lignende ansigt

imitatoren, blev sat tila t spille Swain. Swain 
benyttede adskillige bevægelser og gags, 
som Ollie senere gjorde brug af sammen 
med Stan, og Swain var den eneste Keys- 
tone-komiker, der konstant brugte ca- 
mera-looks af den type, vi så ofte får fra Ol
lie.

Swain begyndte på teatret, men kom i 
1913 til Keystone, hvor han frem til 1917 
udviklede og færdiggjorde figuren »Am- 
brose«. Han var med i adskillige af Chaplins 
Keystones, og fra 1915-17 blev han ofte tea
met med Chester Conklin, Phyllis Allen og 
andre Keystone regulars. Fra 1917-18 la
vede han farcer i Sennett-stilen for L-KO, 
og i 1918 arbejdede hanen kort tid forFroh- 
man Amusements filmafdeling. Træt af 
type-casting i Ambrose-rollen trak han sig 
i 1920 ud af film, men Chaplin hentede ham 
i 1921 tilbage til tre kortfilm, »The Idle 
Class«, »Pay Day« og »The Pilgrim«, i hvilke 
han optrådte som den i 1917 afdøde Eric 
Campbells stedfortræder, i »Pay Day« og 
»Idle Class« maskeret nøjagtig som Camp
bell i Mutual-filmene. I 1925 fulgte hans 
karrieres højdepunkt, da han spillede 
Chaplins guldgraverkollega i »The Gold 
Rush« og blandt andet var med i den legen
dariske støvlespisnings-sekvens. Fra 1925 
til sin død ti år senere havde han biroller i 
mange forskellige film, også i de store stu
dier, og han kom også en overgang tilbage 
til Sennett.

Mack Swain var endnu et af de mange 
komiske talenter, som det i årene 1912-14 
lykkedes Mack Sennett at finde frem og 
udvikle, og uden Sennett var Swain næppe 
nået så langt som han gjorde. Spørgsmålet 
er så, om vi ville have haft den Oliver Hardy, 
vi kender, uden Mack Swain.... J.S.

Ben Turpin
Ben Turpin (død 1940) startede som ko
miker hos Essanay allerede i 1907, dog 
uden rigtig at gøre sig bemærket. Det var 
først, da Chaplin i 1915 fik ham med i nogle 
af sine film, at der kom skred i hans karriere.
I en branche, hvor det i den grad er påkrævet 
at have et personligt kendetegn, passede 
det en forholdsvis ukendt skuespiller som 
Turpin udmærket, at han kom ud forat ulyk
kestilfælde, der gjorde ham skeløjet. Den 
påførte skavank forstod han snart at ud
nytte, og som successen tog til, følte han, 
at han for alle tilfældes skyld hellere måtte 
tegne en forsikring på 25.000 dollars mod 
risikoen for, at øjet skulle rette sig igen.

Det var hos Mack Sennett fra 1917, at han 
markerede sig som selvstændig komiker. 
Her lavede han parodier over velkendte film 
som »Romeo og Julie« og »The Sheik of 
Araby« og udleverede dem hensynsløst og 
respektløst til latteren. Han benyttede en 
absurd satire, som hans forrykte udseende 
understregede, men de skøre øjne ind
skrænkede samtidig hans virkefelt betyde
ligt. Følelsesmæssigt var hans filmfigurer 
afstumpede. Han var hver gang klovn i et 
større spil om værdier, som han forsøgte 
at ødelægge for personlig vindings skyld. 
Han handlede ikke i nogen større sags tje
neste. Enkelte gange forsøgte han sig med 
ridderligt at vinde pigen til sidst, men det 
virkede helt forkert og blev bare pinligt. Han 
havde bevidst skabt en komikertype inden
for nogle meget snævre rammer og så sig 
aldrig siden i stand til at udvide disse. E.H.

Ben Turpin forsøgte sig ofte 
som damernes ven

han totalt af sine fans. På trods af en række 
vellykkede og helstøbte farcer lykkedes det 
ikke Semon at holde sit firma kørende, og 
i 1927 krakkede det. Ydermere blev han syg, 
og hans karriere endte brat, da han i 1928 
døde, praktisk taget glemt af de fans, der 
få år før havde hyldet ham som en af de helt 
store. J.S.

Mack Swain
Mack Swain (1876-1935), der først og frem
mest gjorde sig gældende i mindre roller 
hos Chaplin, fra Keystone-filmene frem til 
»The Gold Rush« (1925), kan idag fore
komme mest interessant p.gr.a. den ud
prægede lighed, hans type har med den, 
Oliver Hardy senere skabte. Sammenlignin
gen bliver oplagt, når det viser sig, at netop 
Hardy i biroller hos Billie West, Chaplin-
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Patricia Highsmith på film
Den nu 57-årige Patricia Highsmith har fødselsdag 
den 19. januar, samme dag som Edgar Allan Poe. Den 
lille snes romaner og novellesamlinger hun harskre
vet siden 1949, da hun romandebuterede med 
»Strangers On a Train«, har alle tangeret kriminal
romanen, men paradoksalt nok hævder hun, at hun 
absolut ikke bryder sig om genren. »Kriminalmyste- 
rier keder mig«, udtalte hun for tre år siden under et 
kort besøg i Danmark. Til gengæld synes især euro
pæiske filmfolk at være begejstrede for Highsmiths

romaner som forlæg for kriminalfilm, og senest har 
Wim Wenders i Tyskland skabt filmen »Den ameri
kanske ven« efter romanen »Ripley’s Game«, og i 
Frankrig har Claude Miller lavet filmen »Den søde 
syge« efter romanen »Sweet Sickness«. Tidligere 
Patricia Highsmith-film er bl.a. Hitchcocks »Stran
gers On a Train« efter romanen af samme navn (den 
blev i 1969 genindspillet under titlen »Once You Kiss 
a Stranger«) og René Clements »Kun solen var 
vidne« efter romanen »The Talented Mr. Ripley«.

Den amerikanske 
ven

Instruktør: WIM WENDERS

»Den amerikanske ven« er en klar genre
film (en thriller), men det er samtidig en au- 
teuristisk instruktørs (Wim Wenders) 
dunkle vision. Filmen beherskes af denne 
splittethed mellem en genres generelle re
ferencer og en original kunstners specielle 
referencer. Den kan for så vidt minde om 
film som Fassbinders »Liebe ist kålter als 
derTod« og »DeramerikanischeSoldat« og 
Godards »Le petit soldat« og »Bande å 
part«, der så at sige ’handler’ om en euro
pæisk kunsters (måske ikke altid lige har
moniske) møde med en amerikansk film
genre. Den indledende fortæller-kommen
tar i »Le petit soldat« er kendetegnende: 
»Handlingens tid er forbi, eftertankens tid

begynder...« -  Det er den spontane ame
rikanske action-film, udsat for gusten eu
ropæisk refleksion!

Wenders, der debuterede med den be
mærkelsesværdige Handke-filmatisering 
»Die Angst des Tormanns beim Elfmeter« 
(Målmandens angst ved straffespark) og 
siden bl.a. lavede en filmatisering af Haw- 
thornes klassiske »The Scarlet Letter« 
(»Der scharlachrote Buchstabe«) og Goe- 
thes »Wilhelm Meister«, moderniseret af 
Handke (»Falsche Bewegung«), har med 
»Der amerikanische Freund« bevæget sig 
uden for den mest finkulturelle litteratur og 
baseret den på en thriller af den ganske vist 
højt estimerede amerikanske kriminal
forfatter Patricia Highsmith (»Ripley’s Ga
me«, 1974, den tredie af tre romaner om 
svindleren Tom Ripley). Herfra henter Wen
ders et plot, som mere end af spænding og 
dynamik er præget af melankoli og misan- 
tro p i.

Ripley -  der er fortællingens koordinator 
mere end dens hovedperson -  lever af du
biøs kunsthandel, der dog ikke-sådan som

det hævdes i mange referater (inklusive 
pressebogens!) -  er baseret på forfalsk
ning, men på noget meget mere udspeku
leret: nemlig spekulation i, at en kunstners 
værker uvægerligt stiger i pris, når han er 
død. Maleren Derwatt (spillet af Nicholas 
Ray med klap for øjet) er blevet erklæret død, 
men lever videre i al hemmelighed og maler 
sine billeder, som Ripley afsætter. Det er 
altså ikke billederne, men forudsætningen 
for deres prisniveau, der er falsk!

Ripley kontaktes af sin mafia-forbindelse 
Minot, der søger en uplettet mand til at klare 
et par mord i underverdenen. Ripley får den 
idé at henvise til ramme-snedkeren Jona
than, der ikke har nogen tilknytning til kri
minalitet, men som lider af fremskreden 
leukæmi og sikkert gerne vil kunne efter
lade kone og barn nogen penge. Det lykkes 
Minot ved hjælp af forfalskede lægerappor
ter at overbevise Jonathan om, at han ikke 
har langt igen. Jonathan slipper heldigt fra 
det første mord i Paris’ metro, men det andet 
-  i Munchen-ekspressen -  er ved at gå galt, 
og Ripley træder hjælpende til. Mafia-folk
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er imidlertid kommet på sporet af dem, og 
efter et blodigt opgør dør Jonathan.

Wenders tilføjer bevidst plottet mystifi
cerende elementer. Handlingsingredien
ser, som er klare nok hos Highsmith, frem
står dunkle og uigennemskuelige i filmen. 
I filmen er det f.eks. temmelig gådefuldt 
præcis hvad mordene og det sluttelige op
gør egentlig drejer sig om (manden i ban
dagerne, den vulgære kvinde -  hvem er 
de??). Manden, Jonathan myrder i metroen, 
er ganske vist Daniel Schmid, instruktøren 
af Fassbinder-produktionen »Englenes 
skygger«, hvad der nok er et plausibelt 
motiv for mord, men måske ikke netop i 
denne sammenhæng! Bogen, derimod, har 
ingen uklarheder. Wenders satser -  med 
ganske godt held -  på, at dyrke atmosfære 
og den enkelte scenes intensitet og su- 
spense på bekostning af et straight intri
geforløb. Thriller’ens traditionelle elemen-

billeder, Robert Cottinghams billeder af 
neon-skilte, Duane Hansons skulpturer -  
men måske mest til en europæisk pop art
kunstner som Guy Peellaert, hvis retouche
rede 50’er-fotos også satte deres præg på 
billedstilen i Scorseses »Taxi Driver«.

Farverne -  i Rubby Mullers i bogstavelig
ste forstand fantastiske fotografering -  er 
stiliserede og grelle, glødende røde og dybe 
blå, der lyser neon-agtigt i de mørke 
storby-panoramaer, total-billeder af New 
York, Hamburg og Paris, fotograferet, så de 
knap ertil at kende, som en fremmed klodes 
metropoler, illumineret i spøgelses-belys
ninger. Billedstilens filmiske forudsætning 
synes at være Douglas Sirks kulørte Tech- 
nicolor-effekter i hans melodramer fra 
50’erne, omend Wenders selv, temmelig 
vildledende, peger påOzu og Anthony Mann 
som sine primære inspirationskilder (Film 
Comment, September-October1977, p. 45).

som han selv mangler. Men da han ser, at 
Jonathan bliver draget ind i situationer, han 
ikke kan magte (og hvem ville ikke have 
problemer med at likvidere en body-guar- 
ded gangster i et eksprestog?), træder han 
hjælpende til i erkendelse af sit medansvar, 
for derefter selv at komme i en situation, 
hvor han må trække på Jonathans hjælp. 
Med implicit reference til western-genrens 
lakoniske venskaber fremstilles de to 
mænds forhold som et broderskab -  hvortil 
kvinder (her personificeret af Jonathans 
hustru) naturligvis ikke har adgang, et bro
derskab, der måske essentielt bunder i en 
fælles ensomhed, en fælles dødsdrift og 
defaitistisk afmagt over for virkeligheden.

I Wenders’ andre film hersker ofte en lig
nende stemning. I »Alice in den Stådten«, 
Wenders’ refleksion over den amerikanske 
road-film, rejser journalisten planløst om
kring, prøver at bryde gennem uvirkelighe-

Scene fra »Den amerikanske ven«

ter opløses så at sige i en atmosfære af in
tens fremmedfølelse og fascination: i ef
fektfulde drømmeagtige action-scener -  
mordet i metroen (med referencer til Fried- 
kins »The French Connection«) og mordet 
i toget (med referencer til Hitchcock -  »The 
Lady Vanishes«, »Strangers on a Train« -  
og Melville -  »Un flic«) og i de mange små- 
scener, der lige akkurat anslår et tema af 
utilpashed, uro, desperation -  den depres
sive Ripley på den røde seng, Jonathans 
elektriske stød fra en defekt kontakt, hans 
destruktion af rammen, hans anspændte 
holdning til hustruen.

Billedstilen, specielt styret af lokalitets- 
og farvevalg, har overtaget plottets enheds
skabende funktion og karakteriseres af 
Wenders træffende som »une image pro- 
che de l’hyperréalisme américain« (Positif 
198, p. 21). De i denne sammenhæng mest 
oplagte referencer er til Richard Estes by-

Filmens præg af selv-kommenterende 
meta-film understreges også af dens ci- 
neastisk bevidste rolle besætning: i hoved
roller ses instruktør/skuespillere som 
Dennis Hopper (Ripley) og Gérard Blain 
(Minot), desuden har instruktørerne Nicho
las Ray, Samuel Fuller, Peter Lillienthal (hvis 
»Hauptlehrer Hofer«, Filmmuseet har vist), 
Daniel Schmid og JeanEustachesmå roller.

Tematisk lægger filmen, som titlen anty
der, først og fremmest vægt på skildringen 
af det særlige forhold mellem Jonathan og 
Ripley; et venskab er der dog, som det præ
ciseres til slut, ikke egentlig tale om, sna
rere en ambivalent følelse af skæbnefælles
skab og gensidig ansvarlighed. Det er en 
hånlig bemærkning fra Jonathan til Ripley, 
der sætter spillet i gang. Som hævn \Jikler 
Ripley Jonathan ind i mordintrigen, måske 
også i jalousi over at Jonathan netop har 
de gode, ærlige menneskelige kvaliteter,

den og ensomheden og komme overens 
med virkeligheden, alt imens han manisk 
fotograferer den amerikanske virkeligheds 
detailler. Haan kan ses som et forstadium 
af Tom Ripley, der fotograferer sig selv med 
polaroid-kameraet igen og igen, apatisk 
liggende, så at billederne daler lydløst ned 
over ham -  et symbol på billedmagerens 
desperation og virkelighedsdistance.

»Der amerikanische Freund« har -  gen
nem sit mystificerede plot, sine introspek- 
tive personer og sin intense stiliserede 
billedstil -  præg af genre-refleksion, men 
filmen fremstår også som en refleksion 
overhovedet over film som medium for vir
kelighedsforståelse og for virkeligheds
flugt: oplevelsen af virkelighedens frem
medhed og distance kommer til at ækviva
lere virkelighedens forvandling til kunst... 
(Der amerikanische Freund -  Vesttyskland 
1977). Peter Schepelern
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Den søde syge
Instruktør: CLAUDE MILLER 
På et tidspunkt i denne film tager hoved
personen David en bog ned fra en hylde og 
kaster et kort blik på omslaget. Det er Mel- 
villes »Moby Dick«. Som Ahab jager Moby 
Dick, jager også David en hvid hval. Det er 
hans kærlighed til Lise, der, som hvide 
hvaler nu har det for vane, fører til død og 
ulykke.

David er en pæn ung mand med et over
ordnet job på et kontor. Han bor på et pen
sionat, hvorhanerafholdt, og hverweekend 
tager han ud for at besøge sine gamle for
ældre på et plejehjem. I virkeligheden er 
forældrene imidlertid forlængst døde, og 
David tilbringer al sin fritid i en bjerghytte, 
han har indrettet til sig og sin Lise, en barn
domsveninde. Lise er imidlertid gift og har 
et barn og synes at have en rimelig lykkelig

seret i ham. I stedet gifter hun sig med na
boens søn. David fatter det ikke og forsøger 
at bortføre hende på åben gade. Han inde
murersig i bjerghytten. Francois og Juliette 
kommer derop for at trøste ham, men det 
hele ender i skænderi, og David myrder 
Juliette. Til sidst fanger han Lise i en offent
lig badeanstalt og tvinger hende til at iføre 
sig brudekjole. Hun forsøger at flygte, og 
de falder begge over gelænderet. Lise druk
ner netop som politiet ankommer. I et drøm
mesyn ser David til sidst en lykkelig udgang 
på historien.

Claude Miller er tydeligvis et barn af den 
nye bølge. Som Truffaut og Chabrol arbej
der han med kriminal- og gyser-genren og 
gør det godt. Som det så ofte er tilfældet 
med en Trauffaut-film, er forlægget for Mil
lers film også en amerikansk gyserroman. 
I traditionel ny bølge-stil ofrer han behørigt 
på mesterens alter og viser en scene af

nerne hele tiden tager de forkerte beslut
ninger, uden at man føler, at det er uund
gåeligt. Hvorfor begår Juliette den samme 
fejltagelse som David? Hvorfor venter Lise 
så længe med at fortælle David, at han ingen 
chance har? Alt mislykkes for disse stakler. 
Selv når Juliette og Francois forsøger at 
hjælpe David, ender det uvægerligt i skæn
deri. Det er meget svært at føle noget for 
persongalleriet i denne film, fordi de ikke 
føler noget for hinanden. Det lyder måske 
mærkeligt at sige, at en film med to ulyk
kelige kærlighedsforhold ikke indeholder 
nogen følelser, men det er ikke desto 
mindre sandt. Davids kærlighed er nået til 
det punkt, hvor den er totalt selvisk. Lise 
er simpelt hen et møbel, han mangler i sin 
bjerghytte; og Juliettes kærlighed til David 
når meget hurtigt til det samme punkt. Det 
er interessant at sammenligne denne film 
med nært beslægtede film som Chabrols

Scene fra »Den søde syge«

tilværelse. Juliette, en ung dame, der arbej
der på Davids kontor, og som også bor på 
pensionatet, bliver forelsket i ham, skygger 
ham i weekenden, og forsøger at få ham til 
at konfrontere sin dobbelttilværelse. Dette 
mislykkes totalt. Alt, hvad hun får ud af det, 
er, at hun begynder at jagte David, ganske 
som han jagter Lise. I kontrast til disse 
ulykkelige mennesker står Davids ven Fran
cois. Skønt hans ægteskab er dårligt, og 
skønt han eftertragter Juliette og endda 
forsøger at voldtage hende, fungerer han 
som klovnen i tragedien, der understreger, 
hvor tragiske de andre skæbner er. Gennem 
Juliette finder Lises mand frem til Davids 
bjerghytte. Efter at skænderi med David 
kører han ophidset hjem og kører af vejen 
og omkommer ganske i overensstemmelse 
med Davids ønske. Vejen til Lise synes nu 
åben, men først på dette tidspunkt fortæller 
hun David, at hun aldeles ikke er interes-

»Rebecca«. »Den søde syge« har da også 
en del lighedspunkter med denne klassiker. 
Som Joan Fontaine i »Rebecca« forelsker 
Juliette sig i en mand og opdager, at der 
hviler en dunkel skygge over ham. Og som 
i »Rebecca« accellererer filmens krimi- og 
gyseraspekt ganske langsomt, og man er 
i lang tid i vildrede med, hvor det hele bærer 
hen.

I sin fortællestil slægter Claude Miller 
også den nye bølge på og dermed også 
fyrrernes Hollywood. Skønt der egentlig 
ikke sker særlig meget dramatisk i filmen, 
har den et godt og fængslende tempo. Miller 
gør dygtigt brug af elipser til at forcere det. 
I øvrigt er stilen blufærdig, hvilket gør, at de 
få dramatiske scener har stor slagkraft, 
som for eksempel skænderiet mellem Da
vid og Lises mand.

Når »Den søde syge« alligevel har lidt 
svært ved at fængsle, er det fordi perso-

»Slagteren« og Truffauts »Bruden var i 
sort«. Disse to film handler om monomane 
mennesker som David og Juliette, de er blot 
mordere i stedet for elskere. Slagterens 
forhold til skolelærerinden gør imidlertid, 
at vi kan acceptere ham som menneske og 
begræde hans monomani, og brudens be
svær med at myrde maleren får os til at for
stå, at hun bag sin hævngerrighed er et 
menneske. »Den søde syge« virker som et 
biologisk forsøg iagttaget gennem et mi
kroskop. Dette Buhuel-agtige indhold eg
ner sig ikke rigtigt til en ny-bølge præsen
tation. Det ville dog være synd at dømme 
Claude Millerfor hårdt, for »Den søde syge« 
er immervæk en uhyre velfortalt film, som 
vidner om et pænt talent for mediet; blot 
synes form og indhold ikke at være alt for 
godt tilpasset hinanden. (Dites-lui que je 
l ’aime -  Frankrig 1977).

UlJørgensen
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Filmene

»Pretty Baby«

»Corning Home -  på vej hjem«

»Sidste nat på Station 13« 

»Himlen må vente« 

»Midnight Express«

»Høj skræk«

Pretty Baby
Instruktør: LOUIS MALLE

»Pretty Baby«, Louis Malles første ameri
kanske film, udspiller sig i 1917 i New Or- 
leans og fortæller om den 12-årige Violet, 
som er vokset op i et bordel i bordeldistrik
tet Storyville, hvor hendes mor arbejder. 
Fotografen Bellocq kommerdertil undersin 
søgen efter motiver og fascineres af pigen, 
som allerede er blevet oplært i professio
nen. Da Violets mor får mulighed for via æg
teskab at genvinde borgerlig respektabili
tet, forlader hun datteren. Violet søger til
flugt hos Bellocq, der gifter sig med hende. 
Samlivet bliver dog hurtigt problematisk for 
det umage par, men da moderen og hendes 
mand til sidst kommer for at hente Violet 
hjem, har Bellocq indset, at han ikke kan 
undvære hende, hvorimod hun formentlig 
udmærket kan klare sig uden ham.

Malle har i sin hidtidige produktion {der 
omfatter 10 spillefilm og en række doku
mentarfilm, jf. Kosmorama nr. 129) flere 
gange fremstået som en kontroversiel skik
kelse, hvilket er paradoksalt for så vidt som 
hans mest fremtrædende egenskab synes 
at være en evne til at afsensationalisere og 
modificere kontroversielle sujetter på en så 
fuldendt behersket og smagfuld måde, at 
deres kontroversielle karakter i vid ud
strækning dækkes. »Les amants« (1958) 
havde kærlighedsscener, som var dristige 
efter tidens forhold; »Le souffle au coeur« 
var en pubertetsskildring, der sluttede med

strerende, snarere resigneret tolerant til
sat en ikke helt ringe portion dekadent
æstetisk fascination.

Prisen for den lidt skødesløse tolerance, 
der forhindrer at filmen udvikler sig til et 
melodrama, er en overfladiskhed, der også 
kan tage sig ud som indifferentisme over 
for personerne og deres skæbne; det får 
filmen til at tage sig ud som et afdramati
seret melodrama, hvor personerne har 
svært ved at træde overbevisende og pla
stisk frem.

Filmens første -  og bedste -  halvdel fo
regår udelukkende i bordellet, vist fra Vio
lets point of view. Her fungerer Malles psy
kologiske nuancering og stilistiske finesse 
bedst. Personene bevæger sig omkring i en

et incest-forhold mellem mor og søn; »La- 
combe Lucien« fremstillede en nazistisk 
medløbers skæbne. I alle tilfælde har Mal
les evner for psykologisk nuancering, hans 
tolerante intet-menneskeligt-kan-være- 
mig-fremmed-holdning og stilistiske nob
lesse dæmpet de sensationalistiske ansat
ser. Tilsvarende behandler Malle i »Pretty 
Baby« emnet børneprostitution med en 
ufordømmende tolerance, som selvfølgelig 
i sig selv kan virke udfordrende. De mora
liserende muligheder lader han ligge og 
fortæller sin historie med al den beher
skelse, finfølelse og takt, en amerikansk 
instruktør næppe vil få lov til at nøjes med. 
Malle kan nære sig, han nægter at forarges; 
hans holdning er ikke egentlig køligt regi
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verden af formidabel uvirkelighed -  fanta
stisk formidlet af (Bergman-)fotografen 
Sven Nykvists og scenografen Trevor Wil
liams’ atmosfæremættede ikonografi med 
dens tilsigtede mindelser om billeder af 
Toulouse-Lautrec (der som bekendt også 
søgte motiver i de prostitueredes verden), 
Degas (der i øvrigt havde familie-tilknytning 
til New Orleans) og Vuillard. Bellocqs vege, 
mystiske person accepteres i sammen
hængen. Men da Violet flygter (karakteri
stisk nok ikke fordi hun har noget imod at 
prostitutere sig, men fordi hun bliver be
handlet som et barn), mister filmen den 
disciplin, som overholdelsen af stedets en
hed gav, med det resultat at personernes 
troværdighed går i stykker, plottets mangel 
på organisation og de enkelte sceners 
mangel på relevans ofte træder grelt frem. 
Flyttet fra bordellets rosa klunke-saloner, 
hvor den sorte pianist spiller sine melan
kolske ragtimes, ud i virkeligheden, mister 
Violet og Bellocq deres mystik og fascina
tion. Vi får syn for sagn af den omgivende 
sociale virkelighed, som tidligere kun in
direkte (men effektivt) afspejlede sig i bor
dellets mikrokosmos og det virker ikke rig
tig meningsfuldt. Sekvensen med demon
strationerne mod bordellerne (der slutteligt 
lukkes af marinen) føreret moment af social 
satire ind i filmen, et moment der står un
derligt isoleret og umotiveret og angriber 
den intense kammerspilatmosfære, der er 
opbygget i første del. Særlig mislykket og 
perspektivløs er også bryllupsfesten i det 
grønne, hvor det hele blot udvikler sig til

pjanket luder-skovtur å la Maupassant.
Filmens tematik er ellers hovedsageligt 

centreret omkring de to hovedpersoner: en 
pubertetshistorie, et kunstnerportræt. For
bindelsen er -  med filmmediets (og virke
lighedens) foretrukne dramaturgiske for
bindelsesmiddel -  kærligheden.

Violet fremstilles først og fremmest som 
veltilpasset og akklamatiseret i denne lidt 
specielle voksen-verden. Hun er fortrolig 
med spillets regler og har fuld kontrol over 
virkemidlerne, da hun skal gøre sin profes
sionelle debut. Det er en pointe i portrættet 
af Violet, at seksualiteten og deflorationen 
ikke i sig selv fremstilles som videre betyd
ningsfuld for hende; de voksnes gode råd 
irriterer hende. Hendes første samleje -  
med en kunde der har budt højest ved den 
forudgående auktion -  fremstilles ikke som 
en traumatisk eller i det mindste pinefuld 
og chokerende oplevelse, sådan som de 
voksne forestiller sig det, men som en vel
lystent behagelig omend udmattende erfa
ring; scenen hvor de tililende voksne, for
uroliget over hendes (teater-)skrig, finder 
Violet efterladt tilsyneladende livløs på sen
gen, og til deres forbløffelse opdager, at 
hun har nydt samlet, ligger tæt på en scene 
i Bunuels »Belle de Jour«, hvor den med
lidende hushjælp finder den uerfarne De- 
neuve i samme situation efter en ret speciel 
kundes besøg og forundret ser, at hun er 
godt tilfreds med den behandling, hun har 
fået.

Over for Violet stilles så Bellocq. Bellocq 
er en autentisk person. Han virkede som

Til venstre Susan 
Sårenden som en 
af de
prostituerede, som 
Malle lader 
fotografen Bellocq 
fastholde med sit 
kamera. Modsatte 
side: Keith 
Carradine og 
Brooke Shields 
som fotografen 
Bellocq og 
barneluderen 
Violet. Øverst 
Louis Malle før 
optagelsen.

fotograf i New Orleans, formentlig fra 1895 
til sin død i 1949. I 1970 viste The Museum 
of Modern Art i New York en udstilling af en 
samling efterladte fotografier, forestillende 
prostituerede i Storyville omkring 1912, og 
der blev udsendt en bogudgave. Folk, der 
kunne huske ham, beskrev ham som en 
fransk immigrant der talte med sær accent 
og så ejendommelig ud -  »a hydrocephalic 
semi-dwarf, a good subject for a caricatu- 
rist, who caltivated the company of prosti- 
tutes«. Åbenbart fotograferede han de pro
stituerede for sin egen fornøjelse -  »the 
nudes were just for his own. All these pic- 
tures he had in a trunk at home«. På billed
erne sidder pigerne udklædte eller af
klædte, smilende eller bedrøvede, men alle 
sært uskyldige, i deres mørke værelser eller 
-  som det også vises i flere af filmens sce
ner -  i gården foran et udspændt hvidt la
gen. På nogle fotografier er hovederne 
kradset væk fra den fotografiske plade, et 
faktum som åbenbart har inspireret Malle 
til scenen, hvor Violet i jalousi kradser 
moderens ansigt væk fra Bellocqs foto
grafi. »In these pictures, Bellocq consum- 
mates many love affairs«, gisner udgiverne.

Malles Bellocq er ikke så bizar og Tou- 
louse-Lautrec-agtig som de overleverede 
skildringer lægger op til. I Keith Carradines 
fremtoning -  en distingveret gentleman, 
der lidt hemmelighedsfuld skaber forfinet 
kunst ud af det rå liv -  bliver han et klart 
identifikationspunkt for kunstneren Malle. 
Den smagfulde kunstner, der søger efter 
motiver i den ikke slet så smagfulde virke
lighed, som det faktisk lykkes ham at om
forme til smagfuld -  men måske ikke lige 
sandfærdig -  kunst.

Denne kunstner-problematik -  med dens 
implikationer af voyeurisme og eskapisme, 
en tematisering af specielt f/7m-kunstne- 
rens dobbeltbundne virkelighedsforhold -  
forliges ikke alt for godt med skildringen af 
Violet og Bellocqs kærlighedshistorie. Her 
trækker filmen åbenlyst på den klassiske 
skildring af etforhold mellem en mindreårig 
pige og en voksen mand, Nabokovs »Lo
lita«. De 12-årige nymfer, Violet og Lolita, 
er begge depraveret-uskyldige forfører
sker, for hvem erotikken ikke betyder noget 
videre og som tilsyneladende uafvidende 
formår at drive deres elsker til vanvid. I 
begge tilfælde nærmer manden sig dem via 
moderen, og i begge tilfælde er dramaets 
udgang, at nymfen ubesværet finder vej til 
borgerlig idyl, mens manden står tvivlrådig 
tilbage. Humbert Humbert, der fortæller 
»Lolita« som sine bekendelser, er umis
kendeligt en selvbedrager, umiskendeligt 
fordi Nabokov ikke er det. I »Pretty Baby« 
kan man derimod godt komme i tvivl om 
hvem der er bedrager og hvem der er den 
bedragne. (Pretty Baby-USA 1978).

Peter Schelpern
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Til højre Jane Fonda og Bruce Dern i »Corning 
Home -  pa vej hjem«. Næste side Jon Voight 

og jane Fonda, der forelsker sig i hinanden, 
mens Bruce Dern kæmper i Vietnam.

Corning Home -  
på vej hjem
Instruktør: HAL ASHBY

Fra Hal Ashbys side er man efterhånden 
vant til at få velinstruerede og sobert lavede 
film uanset genre eller stil. Så det er betryg
gende, at han har instrueret »Corning 
Home« -  den første, kommercielle, ægte 
Hollywoodfilm, der omhandler Vietnamkri
gen. Enhver kritik eller analyse af en sådan 
film bør tage dens pionerstatus og emnets 
prekære natur i betragtning. Så lad det være 
sagt med det samme: »Corning Home« er 
en god film. Den lever op til Ashbys re
nommé. Den er fængslende, undertiden 
virkelig gribende, mestendels velspillet, og 
alt i alt rimelig fair og sandfærdig i sin be
handling af emnet. Mere kan man vel næppe 
forvente af en film, som omhandler en be
givenhed, der splittede USA mere, end det 
har været splittet siden Borgerkrigen. Men 
dermed være ingenlunde sagt, at den ikke 
er åben for kritik.

I en prolog før forteksterne angives fil
mens stil og dens indfaldsvinkel på emnet.
I en dokumentarisk eller dokumentaristisk 
scene blandt invalide veteraner etableres 
filmens tema. Konversationen er svær at 
følge og overlappende, men pointen er, at 
invaliderne er mere optaget af spørgsmålet: 
Hvorfor var vi overhovedet dér? end af deres 
invaliditet. Veteranernes problem er, at de 
vil retfærdiggøre de hændelser, de har taget 
del i, og som har gjort dem til invalider. 
Dernæst følger tre case-histories. Luke er 
ved filmens begyndelse allerede veteran og 
invalid. Hans problem er i første omgang at 
acceptere sin invaliditet og i anden omgang 
at acceptere sin deltagelse i krigen. Han gik 
i krig for at blive helt og vendte hjem invalid 
og totalt desillusioneret. De andre to er æg
teparret Robert og Sally Hyde. Han er officer 
og vild efter at komme til Vietnam forat blive 
krigshelt, ganske som Luke engang var. 
Sally er en typisk officerskone, som blot har 
fulgt sin mand fra base til base. For at gøre 
sin indsats for fædrelandet tager hun ar
bejde på et militærhospital, hvilket i læng
den bevirker, at hun bliver pacifist. Hun fær
des blandt krigsinvalider, som næsten alle 
er imod krigen, og hun møder Luke, en gam
mel skolekammerat, som hun bliver forel
sket i og lever sammen med, indtil hendes 
mand kommer hjem. Ved hjemkomsten er 
Robert imidlertid så desillusioneret, at han 
begår selvmord.

Filmen har egentlig ingen konklusion, 
hvilket er en af dens stærke sider. For hvem 
tør påstå, at USA har taget et endeligt stand
punkt til Vietnamkrigen? Filmen slutter med 
en teleoptaget scene, hvor Sally shopper i 
et Lucky-supermarked. Hun forlader for
retningen og passerer et skilt, hvorpå der

står LUCKY OUT, hvilket må siges at være 
en rimelig afslutning på filmen og en fair 
opsummering af USAs holdning til krigen 
in retrospect.

Som antydet er filmens stil dokumenta
ristisk. Dette er tydeligst i underlægnings
musikken, som fint genskaber periodens 
stemning. Musikken er fantastisk velvalgt 
-  næsten så velvalgt, at den tiltrækker til
skuerens opmærksomhed for meget. Mens 
Robert træner, før han drager af sted, høres 
»Baby You’re Out of Time«. I øvrigt består 
underlægningsmusikken af gamle Beatles, 
Dylan og Stones hits som »Hey Jude«, »Just 
Like a Woman«, »Ruby Tuesday«, og når 
problemerne rigtig tårner sig op, »Sym- 
pathy for the Devil«. Også på handlingspla
net er tidsånden fremherskende. Man ser 
Sally virkelig splittet i sin loyalitet og man 
ser demonstranter udenfor en militærbase 
og hører deres »One, two, three, four, we 
don’t want your rotten war«.

Nittenotteogtresstemningen er fint ramt 
og giver en god baggrund for det knapt så 
vellykkede persongalleri.Trods Jane Fon
das og Jon Voights glimrende spil forbliver 
Sally og Luke stereotyper i det meste af 
filmen. I skolen var hun cheerleader og 
skulle bare giftes, når hun gik ud, mens han

var leder af fodboldholdet. De er henholds
vis »the all-American giri« og »the all- 
American boy«. Brugen af disse stereoty
per kan dog forsvares, idet Vietnamkrigen 
totalt forandrer deres skæbner. I tresserne 
blev the all-American giri ikke husmor, men 
arbejdede måske på et veteranhospital som 
Sally, og the all-American boy var i Vietnam 
og kom måske hjem i en rullestol som Luke, 
hvis han da ikke allerede var stukket af til 
Canada eller Sverige. I længden falder dog 
navnlig Luke tilbage i den vante helterolle. 
Efter at han har accepteret sin invaliditet, 
bliver han simpelt hen for godt og for
stående et menneske, til at man kan tro på 
det. Dette er specielt tydeligt i konfrontatio
nen mellem ham, Sally og Robert, hvor 
Bruce Dern, der ellers er velvalgt til rollen 
som Robert, ganske forplumrer den ved sit 
overspil. Robert er helt ude af sig selv og 
truer Sally med et gevær, indtil Luke kom
mer som Jesus Christ Superstar i rullestol 
og får beroliget ham ved at sige: »l’m not 
the enemy«. Dette opgør, som er filmens 
klimaks, fungerer ikke rigtigt. Luke er for 
rolig og fattet, Robert er for ophidset, og 
Sally står blot i baggrunden med bævrende 
læber og armene strakt frem for sig, så man 
til sidst beundrer Jane Fondas armmuskler
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Sidste nat 
på Station 13
Instruktør: JOHN CARPENTER

Første gang, jeg så »Assault on Precinct 
13«, var det i et lokale, der klædte filmen: 
En minimal, tilrøget, londonsk art-cinema, 
befolket med hjemløse sprittere og søvn
løse studerende. Spredt ud på den mauso- 
læum-agtige københavnske premierebio
graf, Kinopalæets lærred, virker filmen pa
radoksalt nok mindre.

For »Sidste nat på Station 13« er en lille 
film, og den er det bevidst. Ligesom de 
»klassiske« B-film, den stilistisk knytter 
sig til, har den gjort sin beskedenhed til en 
dyd, uagtet at dyden er en følge af nødven
digheden: Det (efter amerikanske forhold) 
skrabede budget på ca. 200.000 dollars. 
Forbilledernes lykkeligt symbiotiske for
hold mellem produktionens og fortællemå
dens stramme økonomi er her genskabt.

Instruktøren, den 30-årige John Carpen
ter, er uddannet ved University of Southern 
Californias filmlinie og debuterede i 1974 
med science fiction-historien »Dark Star« 
-  en kortfilm (begyndt i 1970), der senere 
blev udvidet til spillefilmslængde. »Sidste 
nat på Station 13« er kun hans 2. arbejde 
og hans første egentlige biograffilm, hvad 
der gør sikkerheden i filmens opbygning så 
meget mere opsigtsvækkende. Efter en 
kort, hidsig prolog, hvor en anonym ung
domsbande massakreres af en lige så an
sigtsløs politistyrke, præsenteres vi i ro
lige, overskuelige sekvenser for de perso
ner, der skal mødes i og omkring titlens 
Politistation 13: Den resterende bande, der 
sværger hævn over kammeraternes død; 
politimanden Ethan Bishop (Austin Stoker), 
der skal afvikle stationens nedlæggelse; 
Leigh (Laurie Zimmer), der er stationens 
sekretær; Napoleon Wilson (Darwin Jos- 
ton), en morder på vej til dødscellen; hans 
medfange, Wells (Tony Burton); og en ung 
hr. gennemsnitsamerikaner (Martin West), 
hvis lille datter rammes af de tilfældigt sky
dende bandemedlemmers kugler. Faderen 
tager hævn, forfølges, og søger skjul i den 
isoleret liggende politistation, der herefter 
omringes af en stedse større skare af ui
dentificerede belejrere, forsynet med et for
midabelt arsenal af stjålne, avancerede 
skydevåben. Carpenter veksler nu effektivt, 
i en jævnt stigende spændingskurve, mel
lem action-sekvenser med angrebs- og 
flugtforsøg, og dialog-sekvenser, hvor per
sontegningen udvikles. Da de overlevende 
forsvarere har brugt den sidste patron på 
en bombe, der decimerer den fremstor- 
mende hob, ankommer politiet omsider.

Inspirationen fra western-genren i almin
delighed og »Rio Bravo« i særdeleshed er 
indlysende og selverkendt af filmens ska
ber. Carpenter, der foruden at have skrevet 
manuskriptet og komponeret musikken, 
også har klippet filmen, anvender ved kre
diteringen af denne funktion pseudonymet 
»John T. Chance«, hvad der er John Waynes 
navn i det føromtalte Howard Hawks-hoved- 
værk. De mange reminiscenser fra »Rio

dele sol og vind lige mellem høge og duer, 
så de ovennævnte små mislyde er måske 
tilgivelige. Hvad der derimod ikke er tilg i
veligt, er, at alle veteraner, man ser i filmen, 
enten er invalider eller så psykisk skadede, 
at de begår selvmord. Dette synes mig at 
være at forråde alle de tusinder af veteraner, 
som ikke blev sårede, og som ikke blev så 
psykisk skadede, at de begik selvmord, 
men som lever og fungerer i dagens USA 
med erindringen om, at de udkæmpede en 
krig, de ikke ønskede at deltage i, og som 
forbundsregeringen ikke engang bakkede 
helhjertet op. Den eneste af filmens tre ho
vedpersoner, der i længden er vedkom
mende, er Jane Fondas Sally. Hendes ud
vikling fra uartikuleret høg til højrøstet due 
opsummerer en udvikling, som en stor del 
af USAs befolkning har gennemgået; og i 
den henseende er »Corning Home« emotio
nelt dokumentarisk og en værdifuld film — 
uanset dens andre kvaliteter og mangler. 
(Corning Home -  USA 1978).

UlJørgensen

mere end hendes spil. Roberts reaktion 
efter hjemkomsten er nemlig ellers ret så 
rimelig og fornuftig efter omstændighe
derne. Han skammer sig over, hvad han har 
gjort i Vietnam og ser sin kones utroskab 
som en naturlig konsekvens af hans egne 
handlinger. Da hun forklarer ham, at hun var 
ensom, og at hun stadigvæk elsker ham, 
svarer han vredt: »I just don’t deserve to be 
your husband«.

Filmens svageste punkt er dog ikke 
denne delvis mislykkede scene, men ma
nuskriptet. Enhver film er et dokument om 
den tid, den er lavet i. Skønt »Corning Home« 
forsøger på at være et dokument om 1968, 
bliver den i hvert fald i lige så høj grad et 
dokument om 1977. Vietnamkrigen og mi
litæret levnes nemlig ikke en chance. Ved 
filmens slutning er Luke inviteret ud på en 
skole for at tale mod krigen, mens prokrigs- 
standpunktet repræsenteres af en officer 
fra the Marines. Vi hører ikke dennes tale

i sin helhed, men blot de sidste par linier, 
hvor han fortæller, at the Marines styrker 
én i »body, soul, and mind«. Men vi får hele 
Lukes foredrag om, hvor uønskede ameri
kanerne er i Vietnam og om, hvordan krig 
forråder én, og om, hvor meget sværere det 
er at overleve psykisk end fysisk. Det an
tydes at Robert muligvis er en kujon der skød 
sig selv i benet for at blive sendt hjem. I 
sidste ende er han naturligvis en kujon, idet 
han ikke er i stand til at leve med den kends
gerning, at hans krigsindsats var en fejlta
gelse, i modsætning til Luke, der, skønt han 
er lam, bliver et helt menneske igen. Den 
meget smukke og velspillede kærligheds
scene mellem Sally og Luke mister noget 
af sin charme, når Sally bagefter fortæller, 
at hun aldrig har fået orgasme med sin 
mand. Behøver vor lamme helt absolut være 
en bedre elsker end den krigsgale Robert? 
Naturligvis kan man ikke forvente, at en film 
om Vietnamkrigen lavet i dagens USA skulle
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Herunder: Laurie Zimmer og 
Darwin Joston i »Sidste nat på 
Station 13«. Til højre de slagne 

angribere, og nederst Austin 
Stoker som politimanden.

Bravo« fører dog ikke til påtrængende epi
goneri eller skælmsk hommage-uddeling: 
Indflydelsen fra Hawks er godt assimileret 
og giver sig ikke mindst udtryk i den hu
moristiske, stærkt pointerede dialog, med 
dens brug af repetition og ellipse, samt i 
filmens hovedtema, den gryende, gensi
dige respekt mellem en uhomogen gruppe 
mennesker, der er indbyrdes afhængige af 
hinanden. Men Carpenter går længere end 
den gamle mester, og er nok nærmere på 
tidsånden, ved sin anvendelse af det gro
teske, f.eks. i scenen, hvor den lille pige 
nonchalant nedskydes-tværs igennem sin 
isvaffel; eller scenen, hvor beskydningen 
af stationen med lyddæmpede våben brin
ges til at ligne en mareridts-udgave af Det 
muntre Køkken.

Ingen tvivl om, at vi i Carpenter har fået 
en fortrinlig fortæller, selv om han endnu 
har det lidt med at fremhæve sine drama
tiske højdepunkter så drastisk, så han i 
nogen grad bryder handlingens rytme. Der 
er også tidspunkter, hvor Laurie Zimmers 
cool nærmest ligner katatoni, og hvor den 
heroisk rette rygstilling, Darwin Joston an
tager, er ved at få ham til at kæntre bagover. 
Men til gengæld udstråler Austin Stoker 
som politimanden en ubesværet anstæn
dighed, der er lige så bemærkelsesværdig, 
som den er sjælden.

Filmens egentlige kup er nok, at dens -  
måske ubevidste -  kombination af we
stern-myten med skrækfilmenes zombie- 
myte resulterer i et uhyggeligt rammende 
billede på storby-paranoia: At være belejret 
af selvmorderiske, levende døde midt i en 
by, midt i et civiliseret land, uden at nogen 
kommer til hjælp. Jeg skal ikke nægte, at 
jeg finder filmens vision urovækkende i 
mere end én forstand: En skildring af et 
elitært, isoleret VI, der gør det af med et 
bogstaveligt talt udenfor-stående, anonymt 
myldrende DEM, rummersimpelthen lidt for 
mange ubehagelige overtoner. (Assault On 
Precinct 13 -  USA 1976). Peter Nørgaard

Instruktion: WARREN BEATTY & BUCK 
HENRY

For god ordens skyld: »Himlen må vente« 
er ikke et remake af Lubitsch-filmen »Hea- 
ven Can Wait« fra 1943. Den er derimod 
bygget på Alexander Halls »Here Comes Mr. 
Jordan« fra 1941, der igen bygger på et 
skuespil af Harry Segall betitlet »Heaven 
Can Wait«. Hall benyttede i øvrigt samme 
forlæg for sin 1947-musical »Down to 
Earth«, derpådanskfikden morsomme titel 
»Fra Himlen til Broadway«. Jeg har ikke set 
nogen af disse film, så læseren skal blive 
forskånet for sammenligninger.

»Himlen må vente« er Warren Beattys 
tredie produktion. Den første var den legen
dariske »Bonnie and Clyde«. Den anden var 
»Shampoo«, der blev solgt som Warren 
Beattys film med en temmelig tydelig un
d e rs tre g n in g  af, at in s tru k tø re n , Hal Ashby, 
kun havde spillet en underordnet rolle på 
produktionen. Det er muligt, at denne på
stand var korrekt, men da historieskrivning 
jo altid koncentrerer sig om kongernes 
navne fremfor arkitekternes, står »Sham
poo« allerede nu, et par år efter sin pre-

i
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miere, som Hal Ashbys-i øvrigt vellykkede 
-film . Denne gang har Beatty selv instrueret 
(sammen med Buck Henry), han har selv 
produceret, og han har selv lavet manus 
(sammen med Elaine May). Han spiller også 
selv hovedrollen. Det er en foretagsomhed, 
der imponerer selv Hollywood, og Beatty fik 
da også sit kontrafej på forsiden af »Time«, 
en ære, der ikke bliver mange filmfolk til del.

»Himlen må vente« handler om football- 
spilleren Joe Pendleton (i »Here Comes Mr. 
Jordan« var hovedpersonen bokser), der 
kommer ud for en ulykke og af en ivrig him
mel-eskorte bliver ført op til de højere sfæ
rer. Her viser det sig uheldigvis, at mandens

død er en fejltagelse, og for at holde orden 
i det himmelske bogholderi må han sendes 
tilbagetil Jorden. Imidlertid harman brændt 
hans afsjælede legeme, og Joe får i stedet 
plads i kroppen hos en industrimagnat, der 
netop er ved at blive myrdet af sin kone 
(Dyan Cannon) og sin mandlige sekretær 
(Charles Grodin). Han udfylder sin nye rolle 
så akavet, a t hans o m g iv e ls e r b liv e r ken - 
deligtforuroligede, men Joehardetfint. Helt 
godt bliver det, da han via sine mange penge 
kan købe sin gamle plads på football-holdet

tilbage, og da han forelsker sig i en dejlig 
engelsk pige (Julie Christie), der er kommet 
for at brokke sig over, at hans multinatio- 
nale firma har kondemneret hendes 
landsby i England for at bygge en fabrik på 
stedet. Uheldigvis kan Joe ikke blive per
manent i sin nye krop. Han må atter forlade 
den efter endnu et vellykket mordforsøg fra 
konens og sekretærens side, men hans 
sjæl får lov at vandre videre, og han bliver 
både football-stjerne og får sin engelske 
pige.

Det er en god komedie-intrige, Beatty og 
Elaine May har haft at bygge på, og de har 
da også udnyttet den ideelt. »Himlen må

vente« er blevet et særdeles kontant lyst
spil, der ofte driver sine situationer ud i den 
rene farce, og som afvikles i et utrolig hur
tigt tempo. Ved gennemlæsningen af et 
handlingsreferat kan man godt få den tanke, 
at et lystspil af denne type ville være en ren 
anakronisme i en tid, hvor mange lystspil 
er helt naturalistiske. Når »Himlen må 
ven te«  s ty re r fr i a f de n n e  fo rn e m m e ls e  af 
déja vu, skyldes det ikke mindst manuskrip
tets umådelige overskud af idéer og dets 
smagfulde udnyttelse af sine egne indfald.

der aldrig malkes tørre. 'Gammeldags’ er 
måske nok et ord, der falder én i pennen, 
men det skyldes naturligvis, at filmen ar
bejder i en tradition, der havde sin bedste 
tid i amerikansk film for 30—40 år siden. 
»Himlen må vente« er ikke en moderne, 
sociologisk anlagt komedie som »Sham
poo«. Det er en film med temmelig entydige 
personer og temmelig entydig intrige, men 
med et overskud i afviklingen, der tillader 
filmen at blive både screwball og romantisk 
uden på noget tidspunkt at overskride sine 
egne grænser. Ellersagt med andre og enk
lere ord: indenfor de rammer, filmen selv 
afstikker, er »Himlen må vente« en perfekt 
film.

Der er naturligvis mange grunde til, at 
filmen er blevet så vellykket. Man har ikke 
sparet på anstrengelserne, og måske er 
billedet af skuespilleren, instruktøren og 
producenten Warren Beatty ikke helt tyde
ligt endnu, men ét kan man roligt sige: han 
er perfektionist, og »Himlen må vente« er 
en perfektibel film. Der spilles umådeligt 
overbevisende i alle filmens roller. Jeg ved 
ikke, hvad det kræver af sjæl at for spille 
denne form for komedie, men det kræver i 
alle tilfælde en betydelig teknik, som alle 
skuespillerne er i besiddelse af.

Men alle pladser på holdet er besat med 
gode kræfter. Co-instruktøren og co-forfat- 
teren, hhv. Buck Henry og Elaine May, har 
jo begge en dræbende sikker hånd i ko
medie-spillet, og man kan da kun være glad 
for, at den foretagsomme Beatty ikke bliver 
så egensindig, at han undlader at indkalde 
ekspert-bistand. Paul Sylberts production 
design har samme mål af farcegalskab som 
resten af filmen, og William Fraker har som 
sædvanlig overgået sig selv i billederne. 
Der er ingen bevidst tung nostalgi i fil 
men, og selv om den hviler ganske tungt på 
en tradition, der havde sin bedste tid for 
mange år siden, er »Himlen må vente« ikke 
en film, der klynkende rækker bagud til »de 
gode gamle dage, da man virkelig kunne 
lave lystspil«. Tværtimod beviser filmen, at 
lystspil af denne type altså stadig kan laves. 
(Heaven Can W ait-USA 1978).

Ib Lindberg
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Midnight Express
Instruktør: ALAN PARKER

Selvom »Midnight Express« langt fra er 
noget mesterværk, så kan man godt undre 
sig lidt over den lidt vrantne modtagelse, 
som filmen har fået i f.eks. »Monthly Film 
Bulletin« (nr. 534, juli 1978), hvori John Pym 
finder, at filmen er »loose, glossy and cu- 
riously apolitical«. Ganske vist bliver histo
rien om den unge amerikaner Billy Hayes 
aldrig rigtig tragisk -  som den vel burde -  
men filmen er ganske stramt komponeret, 
og at betragte det som en fejl, at den er 
»apolitical« e r-se lv  i ordets løseste betyd
ning -  urimeligt.

Filmen er baseret på en selvbiografisk 
bog af William »Billy« Hayes (skrevet sam
men med William Hoffer). Der berettes om, 
hvordan den uheldige Billy Hayes i 1970 
bliver fængslet i Tyrkiet efter at han har for
søgt at smugle hash ud af landet, og filmen 
fortæller derefter detaljeret om de skrappe 
fængselsår. Hayes idømmes fire års fæng
sel, og han indstiller sig på at gå tiden ud, 
selvom han opfordres til flugt og fristes af 
tilbudet. Senere ændres dommen fra de fire 
år til livsvarigt fængsel, idet de tyrkiske 
myndigheder tilsyneladende ønsker at sta
tuere et eksempel, så landets renommé kan 
forbedres i den vestlige verden. Rimeligt 
nok beslutter Billy Hayes derefter at forsøge 
at flygte, og filmen slutter med at det lykkes.

I forhold til selvbiografien er der ændret 
en del i detaljerne i filmens historie, men 
forfatteren har intet at indvende mod Par
kers version af historien. Da Hayes for et 
par måneder siden var i Danmark fortalte 
han, at filmens version ligeså godt kunne 
have været sand. Han var villig til at accep
tere filmskaberens poetiske frihed. Det fo
rekommer slet ikke urimeligt, thi som Alan 
Parker har skabt filmen, er der til en visgrad 
tale om at det er et moderne eventyr, vi står 
overfor. Sådan da.

Det er Alan Parkers fortjeneste, at han har 
evnet at give filmen en for engelsk film gan
ske sjælden vitalitet. Den fysiske realisme 
fungerer bedre og mere nærværende end 
i nogen anden nyere engelsk film, jeg kan 
mindes, og det turde først og fremmest

være denne egenskab, der giver filmen 
dens kvalitet. Den er hele tiden nærvæ
rende, og selv når begivenhederne udarter, 
så styrer Alan Parker med sit indlysende 
talent begivenhederne, så filmen aldrig kø
rer af sporet.

Det skyldes ikke mindst skuespillerne, at 
det lykkes for Parker. En ting er, at det tyr
kiske fængsel er genskabt med en sikker 
autenticitet, der godt kan få en til at tro på, 
at filmen virkelig er indspillet on location 
(hvad den ikke er), men uden Parkers evne 
til at få skuespillerne til uniformt at spille 
overbevisende, ville selv den største detail
realisme i dekorationer ikke være nok. Brad 
Davis, der spiller hovedrollen som Billy 
Hayes er næsten hele tiden rigtig. Kun i en 
scene i en tyrkisk retssal, hvor han erfarer, 
at hans dom er blevet ændret fra fire år til 
livsvarigt, evner han ikke at spille sig over
bevisende igennem, men det skyldes først 
og fremmest, at manuskriptet insisterer på, 
at lade Billy Hayes holde en flammende tale, 
hvori alt tyrkisk trædes under fode. Talen 
virker som en overflødig verbalisering af de 
visuelle informationer, som vi allerede har 
modtaget.

Men endnu bedre end Brad Davis i ho
vedrollen er egentlig Randy Quaid (der også 
var så god i »Den hårde straf«) og -  især 
-  John Hurt som to af Billy Hayes’ fæng
selskammerater. Den første som en til en
hver tid utilpasset, den anden som en fleg
matisk og stof-forbrugende englænder, der 
ved alt om fængselsforholdene og har lært 
sig at leve med sine omgivelser.

På omslaget til bogen kaldes historien for 
at være i »the great Papilion tradition«, hvil
ket er noget regulært sludder. Kun fæng
selsopholdet er fælles, men hvor Billy 
Hayes’ skæbne i virkeligheden er ret uinter
essant, så var »Papillon«s skæbne også af 
symbolsk kraft. Også selvom filmen ikke 
helt evnede at give Papilions virkelighed 
den tragiske dimension, som var tilsigtet. 
Den baggrund af indignation ejer »Midnight 
Express« ikke, og derfor bliver den aldrig 
andet end et hele tiden talentfuldt melo
drama om et menneskes evne til at klare sig 
frelst igennem et menneskeskabt helvede. 
(Midnight Express -  England 1978).

Per Calum

Brad Davis i »Midnight Express«

Mel Brooks parodierer Sinatra

Høj skræk
Instruktør: MEL BROOKS

Brooks har dediceret »High Anxiety« til Al
fred Hitchcock, »the Master of Suspense«, 
og han har talt meget om sin respekt for og 
kærlighed til alle de mange Hitchcock-film, 
han gennem årene har frydet sig over, men 
respekten, kærligheden, beundringen har 
dog ikke stimuleret Mel Brooks’ fantasi og 
komiske geni nær så sikkert -  eller nær så 
meget -  som det var tilfældet med »Young 
Frankenstein«. Det hænger nok delvis sam
men med, at opgaven denne gang ikke er 
så relativt enkel som det var tilfældet med 
den tidligere film, hvor parodien kun skulle 
ramme en enkelt film. Og det hænger vel 
også sammen med, at det er nemmere at 
parodiere noget, der i forvejen er, om ikke 
ude i parodien, så dog så synligt fjernt fra 
enhver ydre virkelighed. I modsætning til 
Hitchcocks film, hvor det fantastiske gan
ske vist også eksisterer, men hvor det er 
camoufleret bag en overbevisende rea
lisme. Og så hjælper det ikke meget, at 
Brooks og hans fotograf og hans manu
skriptforfattere pligtskyldigt skaber refe
rencer til let genkendelige scener i alment 
kendte Hitchcock-film som f.eks. »Fug
lene« og »Menneskejagt« (scenen i Golden 
Gate Park, hvor Brooks aftaler med Made- 
line Kahn, at de skal mødes ved North by 
Northwest hjørnet, hvorefter han må flygte 
for en stadigt voksende dueflok, der ender 
med at overklatte ham). Eller at Brooks lader 
sin fotograf lave samme kameraindstilling 
ved Golden Gate broen som Hitchcock 
gjorde det i »Vertigo« og senere refererer 
til samme films klimaks, når han bliver 
svimmel og bange i et tårn. Eller at kvæl
ningsscenen i »Frenzy« repeteres. Eller at 
der gøres grin med mordscenen i »Psy- 
cho«. For nu at nævne de mest nærliggende 
e kse m p le r. S ce n e rn e  synes a t have væ re t 
nok i sig selv for Brooks, og i det hele taget 
bærer filmen præg af, at Brooks først og 
fremmest har koncentreret sig om en række 
enkeltscener, hvoraf nogle er præcise og 
af og til morsomme (Brooks’ parodi på 
Frank Sinatra i et natklubnummer er f.eks.



fremragende), mens andre falder overra
skende matte ud. Generelt gælder imidler
tid, at de enkelte scener ikke tjener helhe
den.

Selve rammehistorien -  med Brooks som 
psykiater og nyudnævnt leder af The 
Psycho-Neurotic Institute for the Very, Very 
Nervous, hvor der foregår mystiske ting -  
tjener ikke andet formål end at holde sam
men på de enkelte referencer til Hitchcocks 
film, men der forekommer slet ikke at være 
tale om nogen indre, nødvendig sammen
hæng, og det er måske især denne mangel 
på præcision i parodien, der gør filmen så 
utilfredsstillende.

Bevares, der er skægge detaljer under
vejs, så filmen ikke keder, og der er generelt 
megen vitalitet i spillet -  både Brooks’ egen 
psykiater og Harvey Kormans sadomaso
chistiske forhold til Cloris Leachmans me
get germanske Nurse Diesel. Men prisen 
går dog til Madeline Kahn, der nok engang 
overrumpler med sit veloplagte spil, også 
når hun som her er udstyret med blond 
paryk for at kunne optræde som en af Hitch-

Kort
sagt
Filmene set af 
Peter Schepelern (P.S.) 
Michael Biædel (M.B.)
Per Calum (P.C.)

ALLE KNEB GÆLDER
Instruktør: MICHAEL RITCHIE

Jill Clayburgh bor i platonisk boligfælles
skab sammen med fodboldspillerne Kris 
Kristofferson og Burt Reynolds. Kristoffer- 
son, der har fattet eksistensens gåde takket 
være en bestemt mirakel-kur, vinder i første 
omgang Clayburgh, hvorefter Reynolds, 
der indser at han også er forelsket i hende, 
starter en intrige for at lokke hende fra Kri
stofferson. Ritchie, der har lavet film fra 
sportsverdenen før (»Downhill Racer« om 
skiløb, »The Bad News Bears« om base
ball), fortæller, under udfoldelse af en tem
melig primitiv humor, sin trekants-historie, 
der synes tænkt som en updating af 30’er- 
nes screwball comedies. De tre hovedskue
spillere spiller i en permanent højtgearet 
stil, der åbenbart skal dække over, at de 
godt er klar over, at resultatet ikke funkler 
a f vid i det o m fa n g , der læ g ges  op  til. Pa
rodier over de pseudo-psykologiske tera
pisystemer, som amerikanerne har en 
fa ib le  for, er a lt id  ta k n e m m e lig t stof, men 
her er det ikke så vittigt som i Mazurskys 
»Bob & Carol & Ted & Alice«, Boormans

cocks mystiske heltinder. Hendes entre i 
historien er et kup, og ene af alle de med
virkende evner hun filmen igennem at fast
holde en tydeligt parodierende og dog fan
tastisk præcis spillestil, der ejer netop det 
touch af galskab under den normale facade, 
som så aldeles mangler i både i Mel Brooks’ 
egen figur (der kun bliver morsom, når 
Brooks træder udenfor rollen) og i Cloris 
Leachmans meget grovkornede spil, der in
tet rummer ud over, hvad der er (over)tyde- 
ligt for enhver.

Skønt »Høj skræk« således er slående 
nær ved at være en svipser i Brooks’ pro
duktion, så nærer jeg ingen frygt for at ko
mikerens frodige kraft er forbi. Dertil er der 
trods alt nedfældet for meget talent og vi
talitet i filmen, og selv når Brooks kikser, 
vil jeg hellere overvære hans misforståelse 
end en Gene Wilders vegeterende spil og 
iscenesættelse i en film som »Verdens 
største elsker«, der hverken rummer tilløb 
til fornyelse eller blot overskud til at livgive 
klicheerne. (High Anxiety -  USA 1977).

Per Calum

»Leo the Last« og Formans »Taking Off«. 
(Semi-Tough -  USA 1977). P.S.

CHRISTA KLAGES 
ANDEN OPVÅGNEN
Instruktør: MARGARETHE VON TROTTA

Skuespilleren Margarethe von Trotta, der er 
gift med Volker Schlondorff (i hvis »Stroh- 
feuer« hun spillede, og hvis »Die verlorene 
Ehre der Katharina Blum« hun assisterede) 
debuterer som selvstændig instruktør med 
denne beretning om en mor, der laver et 
bankkup for at redde sin datters børnehave 
fra lukning og som angiveligt (jf. titlen) 
modnes gennem de genvordigheder, dette 
medfører. Filmen præsenterer sin naive og 
skematiske historie med store kvanta ideo
logisk selvretfærdighed og fremstår som 
et ikke videre intelligent debatindlæg om 
terrorismen: Baader, Meinhof & Co. synes 
ikke at have interesseret sig nævneværdigt 
for børnehaver, og intet tyder for den sags 
skyld på, at de »kæmpede for venlighed« 
(sådan som Braad Thomsen, med et 
Brecht-citat, hævder i program-teksten). 
(Das zweite Erwachen der Christa Klages 
-  Vesttyskland 1978). P.S.

BOSSEN
Instruktør: NORMAN JEWISON

Der knytter sig en vis forhåndsinteresse til 
en Hollywood-film, der sætter sig for at 
behandle fagforeningernes tilknytning til 
mafiaen; men resultatet er ikke i sig selv 
blevet interessant. Jewisons film er et tungt 
patetisk pseudo-drama, der trækker på alle 
forhåndenværende filmklicheer og støtter 
sig kraftigt til Kazans »On the Waterfront«, 
Ritts »The Molly Maguires«, Welles’ »Citi
zen Kane« og Coppolas Godfather-film, 
men som især bærer præg af at skulle være 
vehikel for Sylvester Stallone, hvis talent

ikke matcher med hans ambitioner. Filmen 
repræsenterer en for amerikansk film ty
pisk ideologisk balancegang: arbejderne 
fremstilles i hovedsagen som sympatiske 
og gode, arbejdsgiverne som onde. For så 
vidt følger den de stereotyper, som er fast
lagt i f.eks. Eisensteins »Strejke«. Men 
selvfølgelig kan en kommerciel amerikansk 
underholdningsfilm ikke komme til samme 
slutresultat som en ortodoks kommuni
stisk propaganda-film: gennem påvisning 
af den ubestridelige forbindelse mellem 
arbejderbevægelse og mafia i USA kommer 
filmen beklagende, men uundgåeligt frem 
til den konklusion, at når arbejderbevægel
sen kun kan få gennemført sine for så vidt 
oprindeligt helt respektable og retfærdige 
synspunkter med mafiaens hjælp, så er det 
alligevel bedre at forhandle sig til rette med 
de stygge privatkapitalister. Disse har gan
ske vist også tvivlsomme bagmænd, men 
så holder arbejderne i det mindste ideali
stisk deres sag ren! (F.I.S.T. -  USA 1978).

P.S.

COMA
Instruktør: MICHAEL CRICHTON

Denne læge-gyser må indledningsvis løfte 
en tung arv fra forrige års kønspolitiske 
overskudslager. To solbrændte Holly- 
woodansigter diskuterer meget længe, 
hvem af dem der er mest udkørt, hvem der 
skal sætte maden over, og hvem der har 
fortjent det første styrtebad. Crichton fort
sætter derefter opportunt med Genevieve 
Bujold i den ellers traditionelle mandshel
terolle som intelligent, stædig og mistroet 
individualist på sporet af den store intrige, 
men filmen løfter sig først op over den 
blanke professionalisme, da historien hen
lægges til Jefferson Institute. Her begynder 
og slutter det egentlige mareridt med de op
hængte coma-patienters venten på, at de
res indre vitale organer bliver bortauktio
neret til den højestbydende lægebank i 
Europa. (Coma -  USA 1977). M.B.

GREASE-FED MUSIK
Instruktør: RANDAL KLEISER

Ligesom i »Saturday Night Fever« er histo
rien i »Grease« ikke meget andet end en 
undskyldning lagt til rette for John Travol- 
tas blødt pomadiserede hår som toppen af 
den etniske kransekage, Hollywood nu 
præsenterer os for i trivialfilm efter trivial
film. Men modsat John Badhams ganske 
stilsikre instruktion i »Saturday Night Fe
ver« er Randal Kleiser alt for tydeligt hæm
met af sin TV-fortid (eller er det ganske en
kelt mangel på talent?), og »Grease« er 
derfor kun et billigt og uendelig rodet opkog 
på den halvtredser-nostalgi, der begyndte 
så smukt med »The Last Picture Show« og 
voksede til noget endnu bedre, da George 
Lucas skildrede de tidlige tressere i 
»American Graffiti«. »Grease« holder sig til 
nogle enkle udvendige symboler, først og 
fremmest anderumpefrisurerne og læder
jakkerne, musikken æltes sammen af di
verse elementer, som ikke var en kends
gerning i den nære California-fortid filmen
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udspilles i, og filmens opfattelse af hvor 
morsomt det var at gå på High School er 
tydeligt tilrettelagt for de mindreårige på 
13-14-15 år. (Grease -  USA 1978). P.C.

DEN HVIDE DAMPER
Instruktør: BOLOTBEK SAMSJEV

Filmen er baseret på en (også til dansk 
oversat) roman af den kirgisiske forfatter 
Tjingiz Ajtmatov (født 1928), som også 
skrev forlæggene til Koncalovskijs »Den 
første lærer« og Urusjevskijs »Pasgænge
ren« (jf. KOS. nr. 136, s. 326), og den fortæl
ler om en lille dreng, der lever hos sin flinke 
bedstefar og forskellige mere eller mindre 
fjerne og fjendtligt-indstillede slægtninge. 
Drengens tankeverden, der stimuleres af 
bedstefaderens genfortællinger af gamle 
sagn, er centreret omkring savnet af en far, 
som han tror er sømand på et hvidt tank
skib. At drengen heller ikke har nogen mor 
har derimod åbenbart ingen betydning. Fil
men, der spiller på sammenstilling af ek
sotisk kirgisisk folklorisme og banal sov
jetisk hverdagsrealisme, hengiver sig til 
barne-sentimentalitet og henført emotionel 
naturlyrisme, formidlet af en krampagtigt 
visuel stil. Den hører til blandt de mangfol
dige og ikke just vedkommende sovjetiske 
film, der fokuserer på 'alment menneske
lige’ forhold og på 'Menneskets lod’, åben
bart ud fra forestillingen om derved at styre 
uden om farlige politiske og ideologiske 
komplikationer. P.S.

I STORBYENS NAT
Instruktør: WALTER HILL

I debutfilmen »Streetfighter« lykkedes det 
for Walter Hili at skabe et atmosfæremættet 
miljø omkring en person med adskillige 
mytiske overtoner. Lidt det samme synes 
tilstræbt i film nr. 2, men det bånd, der i »The 
Driver« postuleres at knytte forbryder og 
detektiv sammen i en sært skæbnefælles
skab får aldrig de samme over- og under
toner som gav den første film en egen 
styrke. Det hænger delvis sammen med, at 
Ryan O’Neal og Bruce Dem (forbryder og 
detektiv) ikke ejer det arketypiske, som før
ste films Charles Bronson, og det hænger 
nok især sammen med, at manuskriptet er 
for tyndt, rollerne er for dårligt karakterise
rede, og der er fra starten lagt for stor vægt 
på at skabe atmosfære gennem hidsige 
biljagter igennem mørke og nattomme ga
der. Det er dygtigt lavet, men det er kun 
kruseduller på en celluloidstrimmel, der 
behøver mere substans. (The Driver -  
USA/England 1978). P.C.

LUCKY LUKE OG 
DALTON BRØDRENE
In s tru k t io n : HENRI G R U E L & PIERRE W A - 
TRIN

Som tegneserie er beretningerne om cow
boyhelten Lucky Luke og Dalton Brødrene 
blandt tidens morsomste. Den samme ven
lige humor præger denne tegnefilm, både 
i dens udnyttelse af genreklicheer (ikke kun

western-genrens, men også musical- 
renrens) og i dens galleri af bifigurer, hvor 
man nikker venligt genkendende til fint ka
rikerede udgaver af W. C. Fields og Donald 
Meek. Men animeringen erforfattig. Filmen 
savner dynamik. Den danske versionering 
er vellykket. (La ballade des Daltons -  Bel- 
gien/Frankrig 1978). P.C.

Bøger

KLAR TIL OPTAGELSE
Den danske filmverden, ellersom man også 
lidt finere benævner fænomenet, det dan
ske filmmilieu, burde nok kunne friste en 
satiriker. Tænk hvad den Scherfig, der skrev 
»Idealister«, kunne have fået ud af den sam
ling opblæste middelmådigheder, der teg
ner firmaet dansk film. Men da vi ikke har 
rigtige, satiriske forfattere her i landet mere, 
må vi tage til takke med mindre, som f.eks. 
Uffe Stormgaards »Klar til optagelse«, der 
med veloplagt ondskabsfuldhed præsen
terer os for en dansk normal-filmarbejder, 
den 36-årige Jes Nicolaisen, modesocialist 
og gennemsnitsidiot, komplet i cowboy
bukser og med digitalur, og med gode kon
trakter hos Statens Filmcentral.

Man tør gå ud fra, at det er Stormgaards 
idiosynkratiske forhold til denne type, som 
han hyppigt er rendt ind i i de år, da han var 
Hauerslevs højrehånd på Filmfonden, som 
har været drivkraften bag bogen. Og Storm- 
gaard skriver meget indforstået og med 
bevidst brug af præcise detailler om Nico
laisen og hans entourage. Det er ikke svært 
for andre, der kender lidt til denne selvop- 
tagne og selvhøjtidelige verden, at se, hvor 
tætStormgaard kalkerervirkeligheden. Han 
skriver i den herskende petitrealistiske stil, 
og kender sine pappenheimere. Derfor er 
man måske også lidt mere på vagt over for 
det mindre korrekte. I farten harStormgaard 
sjusket lidt, når han f.eks. skiftevis anbrin
ger Nicolaisensstore lejlighed med de hvid
skurede gulve i henholdsvis Fredericia- 
gade og Fredensgade, eller gør helten 37 
år gammel, når han dog vitterligt kun kan 
være 36. Han er født i 1941 og historien fo
regår i foråret 1977. Bogen er skrevet rask 
og detskæmmerden i andetend detaillerne. 
Den vakler således mellem at være spæn
dingsroman og humoristroman, den har for 
mange digressioner, og den fører ikke rigtig 
sine motiver eller personer igennem til til

fredsstillende konklusioner. Historien om, 
hvordan Nicolaisen dummer sig under op
tagelserne til en dokumentarfilm i La Ciotat 
i Sydfrankrig, bliver således ikke brugt til 
meget andet end at understrege, hvilket kvaj 
Nicolaisen er. Og en scene om, hvordan 
Nicolaisens pige hjemme i København fø
der, synes ikke rigtig at have nogen funk
tion. Stormgaard vil kort sagt gerne af med 
så meget som muligt, men sandheden er 
dog, at Nicolaisen er så uinteressant en 
dumrian, at det ikke er værd at skrive en hel 
bog om ham. Men indtil den satiriker opstår, 
der virkelig kan vende vrangen ud af den 
danske filmverden, tjener »Klar til opta
gelse« ganske pænt sit formål: at fastholde 
nogle af typerne for en undrende udenfor
stående verden. Ib Monty
Uffe Stormgaard: Klar til optagelse. Gyldendal.
167 s. 88 kr.

Debat

LILIANA CAVANIS 
POETISKE FRIHED
I det store og hele kan jeg kun væreenig med 
Peter Schepelern i hans vurdering af Liliana 
Cavanis Nietzsche-film »Storhed og gal
skab«, men sidst i anmeldelsen skriver 
Schepelern: »Mahler er ikke den eneste 
komponist, Cavani har forset sig på. Af 
uransagelige grunde lader hun Nietzsche 
tiltale den berømte hest, han omfavnede i 
Torino, som Wagner.«

Det er ordet uransagelige, der et øjeblik 
anbringermig på Cavanis side. Jeg ved ikke, 
om Nietzsche i virkeligheden kaldte hesten 
Wagner (i filmen siger han vist i øvrigt Ri
chard), men der er belæg for en »poetisk 
frihed« i denne scene. Man kan rigeligt fo
restille sig, at Nietzsche i et af sine rablende 
sammenbrud på den tid så for sig sin ung
doms store øjeblikke passere revy, og vel 
især den periode, da hans filosofiske vi
sioner tog fart i den romantiske opfattelse 
af kunstneren som det altoverskyggende 
ideal. Og det er jo ingen hemmelighed, at 
netop Richard Wagner for Nietzsche blev 
modellen for denne opfattelse.

Scenen på torvet i Torino viser da i kon
centrat, hvilken tragisk dimension filmen 
kunne have haft -  og samtidig hvorfor den 
blev så pinlig. Michael Biædel

222



Premiererne
1.4. -  30.6.78/ved Claus Hesselberg

Anvendte forkortelser:

Adapt: = Adaption Komp: = Komponist
Ark: = Filmarkitekt Kost: = Kostumer
Arr: =  Musikarrangør Medv: = Medvirkende skuespillere
As-P: = Associate Producer P: Producere
Ass: =  Assistent P-leder: = Produktionsleder
Dekor: = Scenedekorationer Prem: = Dansk premiere
Dir: = Dirigent P-selskab: = Produktionsselskab
Dist: = Udlejer i oprindelsesland P-sup: = Produktions-superviser
Ex-P: = Executive Producer P-tegn: = Produktionstegner (design)
Foto: = Cheffotograf Rekvis: = Rekvisitør
Instr: = Instruktør Sp-E: Specielle effekter
Kamera: = Kameraoperatør Udi: Dansk udlejning

ANDERS ANDS SPILOPPER
Donald Duck’s Cartoon Mania. USA 1937-54. Dist: 
Buena Vista Distribution Co. P-selskab: Walt 
Disney Productions. P: Walt Disney. Farve: Tech- 
nicolor. Filmene er: 1937: »Little Hiawatha« (»Lille 
Hiawatha«), 1938: »Donald's Nephews« (»Anders 
Ands Nevøer«), 1941: »The Golden Eggs« (»Guld
æggene«), »The Village Smithy« (»Anders 
Smed«). 1942: »Pluto Junior« (»Pluto Junior«), 
1945: »In Dutch« (»Pluto i Holland«), Instr: Char
les Nichols. Manus: Harry Reeves, Jesse Marsh. 
Musik: Oliver Wallace. 1946: »Bath Day« (»Den 
Uartige Figaro«). Instr: Charles Nichols. Manus: 
Eric Gurney. Musik: Oliver Wallace. 1950: »Test 
Pilot Donald« (»Ånders And som Test Pilot«). 
Instr: Jack Hannah. Manus: Bill Berg, Nick 
George. Musik: Paul J. Smith. »Out On A Limb« 
(»Højt på en gren«). Instr: Jack Hannah. Manus: 
Bille Berg, Nick George. Musik: J.S. Dubin. 1953: 
»Don’s Fountain of Youth« eller »Donald’s Foun- 
ta ino fY outh«  (»Foryngelseskuren« eller »Foryn
gelseskilden«). Instr: Jack Hannah. 1954: »The 
Flying Squirrel« (»Det Flyvende Egern«). Instr: 
Jack Hannah. Længde: 76 min. 2080 m. Censur: 
Rød. Udi: Columbia/Fox. Prem: 16.6.78 Tivoli Bio, 
Ballerup, Bio Trio, Rialto II, Biografen (Århus). 
Visse af biograferne viste blot et udpluk af de her 
opførte film titler. Anm. Kos. 138.

BARONESSEN S VILDE SEXORGIER
Parties Fines. Frankrig 1977. P-selskab: La Per
sane Productions. Instr: Sacha Nudamko. Foto: 
J. Bafir. Farve: Eastmancolor. Længe: 86 min. 
Censur: Fb.u.16. Udi: Dansk-Svensk. Prem:
2.6.78 Drive-In. Pornofilm.

BLINDT HAD
Sudden Fury. Canada 1975. Dist: Ambassador 
Films. P-selskab: Films Canada Productions. P:
Lawrence J. Caza. As-P: Noreen Damude. P-sam- 
ordner: Alice Ferrier. P-leder: John M. Eckert.
Rollebesæ tter: Patricia Payne. Instr: D. Brian 
Damude. Stunt-instr: Dwayne McLean. Manus: D. 
Brian Damude. Foto: James B. Kelly. Kamera: 
Freddy Feldman, Rory Lean. Farve: Eastmanco
lor. Klip: David G. Nicholson. Ass: Noreen Da

mude. Ark: Karen Bromley. Dekor: Eric Fraser. 
Rekvis: Jennie Coulthard. Kost: Dale Lawlor. 
Makeup: Dale Lawlor. Musik: Matthew McCauley. 
Dir: William McCauley. Tone: Douglas Ganton, 
Len Abbott. Medv: Dominic Hogan (Fred), Gay 
Rowan (Janet), Dan Hennessey (Al), Hollis 
McLaren (Laura), Davis Yorston (Dan), Eric Cla- 
vering (Stationsforstander), Sean McCann (Po- 
lanski), Robin Ward (Tony), Steve Weston (Farn- 
ham), Gerry Huckstep (Morrison). Længde: 91 
min., 2600 m. Censur: Fb.u.16. Udi: Jesper Film. 
Prem: 5.5.78 Studio 1-2. Gyser.

BRØD & CHOKOLADE
Pane e Cioccolata. Italien 1973. P-selskab: Ve- 
rona Film. P: Maurizi Lodi-Fe, Turi Vasile. Instr: 
Franco Brusati. Manus: Franco Brusati, laia 
Fiastri, Nino Manfredi. Efter: fortæ lling af Franco 
Brusati. Foto: Luciano Tovoli. Farve: Eastman
color. Klip: Mario Morra. Dekor: Luigi Scaccia- 
noce. Musik: Daniele Patucchi. Medv: Nino Man
fredi (Nino), Anna Karina (Elena), Johnny Dorelli 
(Industrimanden), Paolo Turco (Gianni), Ugo D’A- 
lessio (Den gamle), Federico Scobogna (Grigory), 
Gianfranco Barra (Tyrken), Giorgio Cerioni (Poli
tiinspektøren), Max Delys (Renzo), Francesco 
D’Adda (Rudiger), Geoffrey Copplestone (Boegli}, 
Umberto Raho (Hoteldirektør), Nelide Giammarco 
(Blondine), Manfred Freyberger (Sportsmand), 
Licia Farre (Tano Cimarosa), G iorgio Dolfin (Um
berto Raho), Patrizia Giammei (Ciro Elias), Gia- 
como Rizzo. Længde: 116 min. 3170 m., Censur: 
Rød. Udi: C.I.C. Prem: 24.4.78 Dagmar. Italienske 
fremmedarbejdere i Schweiz.

DEN ENE SYNGER
L'une Chante, l ’autre Pas. Frankrig/Belgien/ 
Curacao 1976. P-selskab: Ciné Tamaris/Société 
Francaise de Production/lnstitut National de l’Au-
diovisuel/Contrechamp/Paradise Films/Popula- 
tion Films. P-leder: Denis Epstein, Matthys von 
Heyningen, Paul de Lussanet, Martine Zaffari. 
Instr: Agnes Varda. Instr-ass: Jean-Claude M al
let, France Debuisson. Manus: Agnes Varda. 
Foto: Charlie van Damme. Kamera: Nurith Aviv. 
Farve: Eastmancolor. Klip: Joele van Effrenterre.

Ass: Francoise Thevenot. P-tegn: Frankie Diago, 
Marguerite Yazdanparazt. Rekvis: Gerard Sey- 
bald. Kost: Frankie Diago. Makeup: Tamani Ber- 
kani. Koreo: Grazielle Martinez. Musik: Francois 
Wertheimer, Micou Papineau, Joelle Papineau, 
Doudou Greffier. Sange: Agnes Varda. Tone: 
Henri Morelle, Paul Bertault, Jacques Maumont, 
Jesus Navarro, Jacques Bissieres. Medv: Valérie 
Mairesse (Pauline Armontel, »Pomme«), Thérese 
Liotard (Suzanne), Gisele Halimi (Sig selv), Do- 
minique Dueros (Marie, 13 år), Ali Raffi (Darius), 
Jean-Pierre Pellegrin (Dr. Pierre Aubernel), Lau
rent Plagne (Mathieu), Joelle Papineau, Micou 
Papineau, Doudou Greffier (Les Orchidees), Ro- 
salie Varda (Marie, 17 år), Robert Dadiers (Jé- 
rome), Mona Mairesse (Pommes mor), Francis 
Courbin (Mathieu, 9 mdr.), Francis Lemaire (Pom
mes far), Salome W imille (Marie, 3 år), Nicole 
Clement (Filosofilærerinde), Sapho (Sanger), 
Francoise Bette (Portnerske). Længde: 120 min. 
Censur: Fb.u.16. Udi: Biografen i huset. Prem:
2.5.78 Biografen i Huset. Indspillet i Iran og Am
sterdam. Kvindefilm.

DISCO-FEBER
Saturday Night Fever. USA 1977. Dist: Paramount. 
P-selskab: Paramount. P: Robert Stigwood. Ex- 
P: Kevin McCormick. As-P: M ilt Feisen. P-leder: 
John Nicolella. l-leder: Lloyd Kaufman. P-sam- 
ordner: Arlene Albertson. Instr: John Badham. 
Instr-ass: Allan Wertheim, Joseph Ray. Stunt- 
instr: Paul Nuckles. Manus: Norman Wexler. Ef
ter: Artiklen »Tribal Rites of The New Saturday 
Night« af Nik Cohn. Teknisk kons.: James Gam- 
bina. Foto: Ralph D. Bode. Farve: Movielab. Klip: 
David Rawlins. P-tegn: Charles Bailey. Dekor: 
George Detitta. Kost: Patrizia von Brandenstein, 
Jennifer Nichols. Makeup: Max Henriquez. Ko
reo: Lester Wilson. Danse-kons: Jo-Jo Smith. 
Musik: Brødrene Gibb, David Shire m.fl. Sange: 
»How Deep Is Your Love?«, »Night Fever«, 
»Staying Alive«, »You Should Be Dancing« af og 
med The Bee-Gees. »If I Can’t Have You« af Gibb. 
Solist: Yvonne Elli man. »More Than A Woman« 
af Gibb. Solister: Bee-Gees og Tavares. »K-Jee« 
af Charles Hearndon. Solister: M.F.S.B. »A Fifth 
of Beethoven« med Walter Murphy. »Disco In
ferno« af Leo Green, Ron Kersey. Solister: The 
Trammps. »Open Sesame« afog med R. Bell, Kool 
andTheGang. »Disco Duck« afog med RickDees. 
»Boogie Shoes« af H.W. Casey, R. Finch. Solister: 
K.C. and The Sunshine Band. »Night on Disco 
Mountain« fr it  efter Mussorgsky. Tone: Michael 
Colgan, Les Lazarowitz, John K. W ilkinson, Ro
bert W. Glass Jr., John T. Reitz. Medv: John Tra- 
volta (Tony Menero), Karen Lynn Gorney (Step- 
hanie), Barry Miller (Bobby C.), Joseph Cali (Joey), 
Paul Pape (Double J.), Donna Pescow (Annette), 
Bruce Ornstein (Gus), Julie Bovasso (Flo), Martin 
Shakar (Frank Manero Jr.), Val Bisoglio (Frank 
Manero Sr.), Monti Rock III (DJ), Sam J. Coppola 
(Fusco), Nina Hansen (Bedstemor), Lisa Peluso 
(Linda), Denny Dillon (Doreen), Bert Michaels 
(Pete), Robert Constanza (Kunde i forretning), 
Robert Weil (Becker), Shelly Batt (Pige på disco), 
Fran Drescher (Connie), Donald Gantry (Jay Lang- 
hart), Murray Moston (Sælger), William Andrews 
(Detektiv), Ann Travolta (Pizza-pige), Helen Tra- 
volta (Dame i forretning). Længde: 119 min., 3290 
m. Censur: Grøn. Fb.u.12. Udi: C.I.C. Prem:
21.4.78 Tivoli Bio, Bio Trio, ABCinema, Kosmo- 
rama (Århus), Scala Bio (Ålborg), Lido (Vejle). 
Anm. Kos. 138.

DJÆVELEN MÅSKE
Le Diable Probablement. Frankrig 1977. P-sel- 
skab: Sunchild G.M.F./La Société Francaise de 
Production. P: Stéphane Tchalgadjieff. Ex-P: 
Marc Marc Maurette. As-P: Alain Depardieu, Pat
rick Bordier. P-leder: Christian Danzas. Instr: 
Robert Bresson. Instr-ass: Mylene van der 
Mersh, Thierry Bodin, Humbert Balsan, Eric De- 
roo Mahaut de Cordon. Manus: Robert Bresson. 
Foto: Pasqualino de Santis. Kamera: Mario Ci- 
mini. Farve: Eastmancolor. Klip: Germaine Lamy. 
Ass: Martine Flory. Ark: Eric Simon. Kost: Jackie 
Budin. M akeup: Christine Fornelli. Musik: Phi
lippe Sarde. Uddrag fra »Ego Dormio« af Claudio 
Monteverdi. Tone: Georges Prat, Jacques Mau
mont. Medv: Antoine M onnier (Charles), Tina 
Irissari (Alberte), Henri de Maublanc (Michel), 
Laetitia Carcano (Edwige), Régis Hanrion (Dr. 
Mime), Nicolas Deguy (Valentin), Geoffrey Gaus- 
san (Boghandler), Roger Honorat (Politimand),
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Vincent Cottrell, Laurence DeLannoy, Laetitia 
Martineti, Martin Schlimberger, Thadée Klossow- 
sky, Miguel Irissari, Nadine Boyer Vidal, Roland 
de Corbiac, Dominique Lyon. Længde: 95 min. 
Censur: Fb.u.16. Udi: Dagmar. Prem: 7.4.78 Dag
mar. Anm. Kos. 138

DJÆVLEBANDENS HÆVN
Hollywood Man. USA. P: Jude Farese, William 
Smith. Instr: Jack Starrett. Foto: Robert Jessup. 
Farve: Eastmancolor. Musik: D’Arneill Pershing. 
Medv: W illiam Smith, Ray Girardin, Jude Farese, 
Jennifer Billingsley, Mary Warnow, Don Stroud, 
Tom Simcox. Længde: 92 min., 2503 m. Censur: 
Fb.u.16. Udi: ASA. Prem: 22.5.78 Cinema 1-2. 
Voldsfilm.

DRACULA
Dracula. England 1973. Dist: EMI. P-selskab: 
Latglen. Dan Curtis Productions. P: Dan Curtis. 
As-P: Robert Singer. P-sup: Tim Hampton. Instr: 
Dan Curtis. Instr-ass: Derek Kavanagh Manus: 
Richard Matheson. Efter: roman af Bram Stoker 
(1897). Foto: Oswald Morris. Farve: Eastmanco
lor. Klip: Richard A. Harris, Tony Palk. P-tegn: 
Trevor Williams. Kost: Ruth Myers. Musik: Robert 
Cobert. Tone: Roy Charman, Mike Le Mare, Gerry 
Humphries. Medv: Jack Palance (Grev Dracula), 
Simon Ward (Arthur Holmwood), Nigel Davenport 
(Dr. Van Helsing), Pamela Brown (Mrs. Westenra), 
Fiona, Lewis (Lucy Westenra), Penelope Horner 
(Mina), Murray Brown (Jonathan Harker), V irginia 
Wetyherall, Barbara Lindley, Sarah Douglas 
(Draculas koner), George Pravda (Krowjer), 
Hanna-Maria Pravda (Kroejerens kone), Reg Lye 
(Havemand), Fred Stone (Præst), Sandra Caron 
(Pige i Whitby Inn), Roy Spencer (Mand i Whitby 
Inn), John Challis, Nigel Gregory (Kontorfolk), 
Martin Read (Kystvagt), Gita Denise (Madame 
Kristoff). Længde: 98 min. Censur: Fb.u.16. Udi: 
Jesper Film. Prem: 15.5.78 Studio 1-2. Gyser.

DRÆBER-BIERNE
The Savage Bees. USA 1976. Dist: Columbia. 
P-selskab: Alan Landsburg Productions/Don 
Kirshner Productions. P: Bruce Geller. Ex-P: Don 
Kirshner, Merrill Grant, Alan Landsburg. P-sam- 
ordner: Thomas H. Brodek. P-leder: Lee Rafner. 
Instr: Bruce Geller. Instr-ass: Scott V. Adam. 
Manus: Guerdon Trueblood. Kons.: Herb Moelis. 
Foto: Richard Glouner. Farve: Eastmancolor. 
Klip: George Hively, Bud Friedgen. Kost: Bucky 
Rous. Makeup: Maurice Stein. Sp-E: Norman 
Gary, Kenneth Lorensen. Musik: W alter Murphy. 
Musik-sup: Don Kirshner. Tone: Alan Bernard. 
Medv: Ben Johnson (Sheriff McKew), Michael 
Parks (Dr. Jeff Durand), Gretchen Corbett (Jean- 
nette Devereux), Paul Hecht (Dr. Rufus Carter), 
Horst Buchholz (Dr. Jorge Muller), Bruce French 
(Politiløjtnant), James Besty (Viceborgmester 
Pellegrino), David L. Gray (Kystvagtsløjtnant), 
Richard Charles Boyle (Kystvagtschef), E lliott 
Keener (Bådsmand på fragtskib), Boardman 
O’Connor (Kaptajn), Danny Barker (Taxachauf
før), Don Hood (Churn), Bill Holliday (Stilt), Carol 
Sutton (Mrs. Compher), Tiffany Gautier (Julie 
Compher), Shirl Cieutat (Mrs. Bryant), Judy Lang- 
ford (TV-medarbejder). Længde: 90 min. Censur: 
Fb.u.16. Udi: Columbia/Fox. Prem: 28.4.78 Kino
palæet. Anm. Kos. 138.

FANGET I DYBET
Gray Lady Down. USA 1977. Dist: Universal. 
P-selskab: Mirish Corporation. P: Walter Mirish. 
P-leder: William Gray. Instr: David Greene. Instr- 
ass: Mack Bing, Pat Duffy, Michael Stanislavsky. 
Stunt-instr: Charles Tamburro. Manus: James 
Whittaker, Howard Sackler. Adapt: Frank P. Ro- 
senberg. Efter: romanen »Event 1000« af David 
Lavallee. Søfarts-kons: Kaptajn William S. Gra
ves. Foto: Stevan Larner. Farve: Technicolor. 
Format: Cinemascope. Klip: Robert Swink. P- 
tegn: William Tuntke. Dekor: John Dwyer. Ma
keup: Lon Bentley. Sp-E: Curtis Dickson. Sp-fo- 
to-E: Howard A. Anderson. Musik: Jerry Fielding. 
Tone: John Kean, Kevin F. Cleary, Peter Berkos. 
Medv: Charlton Heston (Kaptajn Paul Blanchard), 
David Carradine (Kaptajn Gates), Stacy Keach 
(Kaptajn Bennett), Ned Beatty (Mickey), Stephen 
McHattie (Murphy), Ronny Cox (Kommandør Sa- 
muelson), Dorian Harewood (Fowler), Rosemary 
Forsyth (Vickie), Hilly Hicks (Page), Charles Cioffi 
(Admiral Barnes), William Jordan (Waters), Jack 
Rader (Harkness), Anthony Ponsini), Michael

O’Keefe (Harris), Charlie Robinson (McAllister), 
Christopher Reeve (Phillips), Melendy Britt (Liz), 
Lawrason Driscoll (Bloorne), David Wilson (Han
son), Robert Symonds (Flådeminister), Ted Geh- 
ring, Charles Cyghers, Jeff Druce. Længde: 111 
min., 3055 m. Censur: Grøn. Fb.u.12. Udi: C.I.C. 
Prem: 9.6.78 Imperial. Katastrofefilm.

FRI KVINDE, EN
An Unmarried Woman. USA 1977. Dist: 20th Cen- 
tury-Fox. P-selskab: 20th Century-Fox. P: Paul 
Mazursky, Tony Ray. P-leder: Terry Donnelly. 
Instr: Paul Mazursky. Instr-ass: Terry Donnelly, 
Tom Kane. Manus: Paul Mazursky, Tony Ray. 
Foto: Arthur Ornitz. Farve: Movielab. Klip: Stuart 
H. Pappé. P-tegn: Pato Guzman. Dekor: Edward 
Stewart. Kost: Albert Wolsky. Makeup: Mike 
Maggi. Musik: Bill Conti. Tone: Dennis Maitland, 
A rthur Piantadosi, Les Fresholtz, Michael M ink
ler. Medv: Jill Clayburgh (Erica Benton), Alan 
Bates (Saul Kaplan), Michael Murphy (Martin Ben
ton), C liff Gorman (Charlie), Pat Quinn (Sue), Kelly 
Bishop (Elaine), Lisa Lucas (Patti Benton), Linda 
Miller (Jeannette), Andrew Duncan (Bob), Daniel 
Seltzer (Dr. Jacobs), Matthew Arkin (Phil), Pene
lope Russianoff (Tanya Novella Nelson (Jean), 
Raymond J. Barry (Edward), Ivan Karp (Herb Ro- 
wan), J ill Eikenberry (Claire), Michael Tucker 
(Fred), Chico Martinez (Taxachauffør), C lint Chin 
(Tjener), Ken Chapin (Mand i bar), Karen Ford 
(Sekretær), Alice J. Kane (Tjener), Paul Mazursky 
(Hal), Pamela Meinier (Hatte-pige), Donna Perich 
(Sophie), V incent Schiavelli (Mand v. selskab), 
John Stravinsky (Bartender), Ultra Violet (Lady 
MacBeth). Længde: 124 min. Censur: Rød. Udi: 
Columbia/Fox. Prem: 9.6.78 ABCinema. Anm. 
Kos. 138.

FRIKADELLENS FLUGT
La Course a L ’Echalote. Frankrig/Vesttyskland 
1975. P-selskab: Renn Productions. P: Christian 
Fechner. P-leder: Pierre Grunstein. Instr: Claude 
Zidi. Instr-ass: Jean-Jacques Beniex. Manus: 
ClaudeZidi. Dialog: Michel Fabre, Jean-Luc W oul- 
fow. Foto: Henri Decae. Kamera: Yves Rodallec. 
Farve: Eastmancolor. Format: Cinemascope. 
Klip: Robert Isnardon. P-tegn: Michel de Broin. 
Musik: Vladim ir Cosma. Tone: Bernard Aubouy. 
Medv: Pierre Richard (Pierre Vidal), Jane Birkin 
(Hanet), Michel Aumont (Kommisær Brunet), 
Amadeus August (Gunther), Henri Deus (Mike), 
Claude Dauphin (De Rovere), Jean Martin. 
Længde: 95 min. 2594 m., Censur: Grøn. Fb.u.12. 
Udi: Jesper Film. Prem: 12.4.78 Tivoli Bio. Kome
die.

FRK. EROTIKUS
Les Plaisirs Fous. Frankrig. Instr: Georges 
Fleury. Foto: Maurice Giraud. Farve: Eastmanco
lor. Musik: Alain Ehrlich. Medv: Segried Sellier, 
Guy Royer, Daniele Troger, Line Guy. Længde: 90 
min. 2450 m., Censur: Fb.u.16. Udi: Dansk- 
Svensk. Prem: 15.5.78 Imperial (Odense). Porno
film.

HESTEGUDEN
Equus. England 1977. Dist: United Artists. P-sel- 
skab: The Winkast Company. Persky-Bright. P: 
Elliott Kastner, Lester Persky. As-P: Denis Holt. 
P-sup: Colin Brewer. P-leder: Tony Lucibello, Boy 
Gray. Instr-ass: Sidney Lumet. Instr-ass: David 
Tringham. Manus: Peter Shaffer. Efter: eget skue
spil »Equus«. Kons: Yakima Canutt. Heste: Doug 
Donor, John Vanderpas. Foto: Oswald Morris. 
Kamera: Matt Tundo. Farve: Eastmancolor. Klip: 
John Victor-Sm ith. P-tegn: Tony Walton. Ark: 
Simon Holland. Dekor: Gerry Holmes, Gunther 
Bartlik John Carter. Kost: Tony Walton, Brenda 
Dabbs. Makeup: Ron Berkeley, Ken Brooke. Fri
surer: James Keeler. Sp-E: Kit West. Musik: Ri
chard Rodney Bennett. Dir: Angela Morley. Tone: 
Jack Fitzstephens, Sanford Rackow, Jimmy Sa- 
bat, Dick Vorisek. Medv: Richard Burton (Martin
Dysart), Peter Firth (Alan Strang). Colin Blakely 
(Frank Strang), Joan Plowright (Dora Strang), 
Harry Andrews (Harry Dalton), Eileen Atkins 
(Hesther Saloman), Jenny Agutter (Jill Mason), 
Kate Reid (Margaret Dysart), John Wyman (Hor
seman), Elva Mai Hoover (Miss Raintree), Ken 
James (Mr. Pearce), Patrick Brymier (Patient), 
Sheldon Rybowski, Sufi Bukhari, Anita van He- 
zewyck, Mark Parr, Frazier Mohawk. Længde: 137 
min. Censur: Fb.u.16. Udi: United Artists. Prem:
3.5.78 Dagmar. Indspilningerne påbegyndt d. 4.

oktober 1976 i Ontario og Toronto, Canada. Anm. 
Kos. 138.

HUSTRU OG ELSKERINDE
Mogliamante. Italien 1977. Dist: PIC. P-selskab: 
Vides Productions. P: Franco Cristaldi. Instr: 
Marco Vicario. Manus: RodolfoSonego. Foto: En- 
nio Guarnieri. Farve: Technicolor. Klip: Nino Ba- 
ragli. Ark: Mario Garbuglia. Musik: Armando 
Trovajoli. Medv: Laura Antonelli (Antonia), Mar- 
cello Mastroianni (Luigi), Leonard Mann (Dario), 
Olga Karlatos (Dottoressa Pagano), Annie Bell 
(Clara), Gastone Moschin (Vincenzo). Længde: 
107 min., 2910 m. Censur: Rød. Udi: W arner/ 
Constantin. Prem: 15.5.78 Grand. Kvindefrigø
relse.

HVEM SOVER HVOR?
The Goodbye Giri. USA 1977. Dist: Warner Bros. 
P-selskab: Rastar. For MGM og Warner Bros. P: 
Ray Stark. As-P: Roger M. Rothenstein. P-ass: 
David Matthau. P-leder: Martin Danzig. Meder: 
R.M. Rothstein. Fortekster: Wayne Fitzgerald. 
Instr: Herbert Ross. Instr-ass: Jack Roe, Edward 
Markley, Robert P. Cohen. Manus: Neil Simon. 
Foto: David M. Walsh. Farve: Metrocolor. Klip: 
Margaret Booth, John F. Burnett. P-tegn: Albert 
Brenner. Ass: Spenser Deverill. Dekor: Jerry 
Wunderlich. Kost: Ann Roth, Steh Banks, Shirlee 
Strahm. Makeup: Alan Whitney Snyder. Sp-E: Al
bert Griswold. Musik: David Grusin. Sang: 
»Goodbye Giri« af og med David Gates. Tone: 
John P. Riordan, Jerry Jost, James Sabat, William 
McCaughey. Medv: Richard Dreyfuss (Elliot Gar- 
field), Marsha Mason (Paula McFadden), Quinn 
Cummings (Lucy McFadden), Paul Benedict 
(Mark Morgenweiss), Barbara Rhoades (Donna 
Douglas), Theresa M erritt (Mrs. Crosby), Michael 
Shawn (Ronnie), Patricia Pearcy (Rhonda Fon- 
tana), Gene Castle (Koreograf-ass), Daniel Le
vans (Danse-instruktør), Marilyn Sokol (Linda), 
Anita Dangier (Mrs. Morgenweiss), Victoria 
Boothby (Mrs. Bodine), Robert Costanzo (Sprit
sælger), Poncho Gonzales, José Machado, Hu
bert Kelly (Overfaldsmænd), Dana Laurita (Cynt
hia), Dave Cass (Dranker), Loyita Chapel, Caprice 
Clarke (Strip-tease-danserinder), Esther Suther- 
land (Strip-klub-leder), Clarence Felder (Kritiker), 
Ruby Holbrook (Dame bl. tilskuerne), Kristina 
Hurrell (Gretchen), David Matthau, Milt Oberman 
(Flyttemænd), Eddie Villery (Maler), Joseph Car- 
berry, Erich Uhier (Gæster i strip-klubben), Ray 
Berry, Powers Boote, Tom Everett, Janice Fuller, 
Munson Hicks, Robert Kerman, Jeanne Lange, 
Robert Lesser, Fred McCarren, Nicholas Mele, 
Maureen Moore, Joseph Regalbuto, Peter Voot 
(Skuespillere i »Richard III«), Kensuke Haga, Ryg- 
hei Kanokogi (Japanere), Wendy Cutler, Susan El
liott, Andy Goldberg, Paul Wilson (Improvisa
tions-gruppen), Nicol Williamson (Oliver Frey). 
Længde: 110 min., 3040 m. Censur: Rød. Udi: 
Warner/Constantin. Prem: 7.4.78 Imperial. Anm. 
Kos. 138.

HVOR ER MR. GOODBAR?
Looking fo r Mr. Goodbar. USA 1977. Dist: Para- 
mount. P-selskab: Paramount. P: Freddie Fields. 
P-leder: David Silver. Instr: David Silver. Instr: 
Richard Brooks. Instr-ass: David Silver, Alan 
Brimfield. Fortekster: Kathy Fields. Manus: Ri
chard Brooks. Efter: romanen »Looking fo r Mr. 
Goodbar« af Judith Rossner. Foto: William A. 
Fraker. Farve: Metrocolor. Klip: George Grenville. 
Ark: Edward Carfagno. Dekor: Ruby R. Levitt. 
Kost: Jodie Lynn Tillen. Makeup: Charles 
Schram. Musik: Artie Kane. Melodier: »Don’tS tay 
Until Tomorrow« af Artie Kane, Carol Connors. 
Solist: Marlena Shaw. » She’s Lonely« af Bill 
Withers. »She Wants To« af Bill Withers, Larry 
Nash. Solist: Bill Withers. »Machine Gun« af 
Milian Williams. Solister: The Commodores. »Try 
Me, I Know We Can Make It«, »Prelude to Love« 
af Giorgio Moroder, Peter Belotte. Solist: Donna
Summer. »Could It Be Magic« af Barry Manilow, 
Adrienne Anderson. Solister: Donna Summer, 
Manilow og Anderson. »Don’t Leave Me This 
Way« af Kenny Gamble, Leon Hoff, Garry Gilbert. 
Solist: Thelma Houston. »Love Hangover« af P. 
Sawyer, M. McLeod. Solist: Diana Ross. »Back 
Stabbers« af Leon Huff, Gene McFadden, John 
Whitehead. Solist: The O’Jays. »Lowdown« af Boz 
Svaggs, David Piach. Solist: Boz Scaggs. Tone: 
Kay Rose, V ickie Sampson, Al Overton, Richard 
Portman, Curly Thirwell, Robert W. Glass Jr.
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Medv: Diane Keaton (Theresa Dunn), Tuesday 
Weld (Katherine), William Atherton (James), Ri
chard Kiley (Mr. Dunn), Richard Gere (Tony La- 
pato), Alan Feinstein (Professor Martin Engle), 
Tom Berenger (Gary), Priscilla Pointer (Mrs. 
Dunn), Laurie Prange (Brigid Dunn), Joel Fabiani 
(Barney, Katherines mand), Julius Harris (Black 
Cat, narko-forhandler), Richard Bright (George), 
LeVar Burton (Kaptajn Jackson), Marilyn Coleman 
(Mrs. Jackson), Carole Mallory (Marvella), Mary 
Ann Mallis (Principal), Jolene Dellenback Louie 
Fant (Lærere), Eddie Garrett (Bartender), Alexan
der Courtney (Arthur), Brian Dennehy (Kirurg), 
Richard Venture (Læge), Robert Burke (Patrick), 
Robert Fields (Rafe), Richard O’Brien (Fader T i
mothy), Tony Hawkins (Chuck), Caren Kaye 
(Rhoda), Richard Spangler (TV-speaker), Eliza
beth Cheshire (Theresa som barn), Marilyn Ro
berts (Dame i bar). Længde: 136 min., 3738 m. 
Censur: Fb.u.16. Udi: C.I.C. Prem: 15.5.78 Dag
mar, Kosmorama (Århus), Scala Bio (Ålborg), 
Folketeatret (Odense). Indspilningen påbegyndt 
d. 1. november 1976. Anm. Kos. 137.

HYÆNER I SOLEN
Soleil des Hyenes. Tunis/Holland 1976-77. P-sel- 
skab: Newin Productions/Stichting Fugitive Ci- 
nema. A Zegert Huisman, Holland Film produc- 
tion. A Rihda Behi Production. P: Willum Thijssen. 
As-P: Zegert Huisman. P-leder: Ousfour, Moulay 
A. Badry. Instr: Rihda Behi. Instr-ass: Jalel Saada. 
Manus: Rihda Behi. Foto: Theo van de Sande. 
Farve: Eastmancolor. Klip: Ton de Graaff. Ark: 
Robert Marquis. Makeup: Margot Royakkers. 
Musik: Nicola Piovani. Tone: Peter Vink, Menno 
Euwe, Erik Langhout. Medv: Larbi Doghmi (Haj 
Ibraham), Mahmoud Morsi (Lamine), Habachi 
(Ali), Ahmed Snoussi (Tahar), Helene Catzaras 
(Mariem), El Omari (Omda), Tewfik Guiga (Slim), 
El Ghazi (Gamle Mahmoud), A licha Rajidi (Zakia), 
Mohamed Jilla ji (Salem), Mourad Methkal (Naji), 
Moustapha Zaari (Politiker), Salah Ben Moussa 
(Amtmanden), Mohammed Mehdi (Hoteldirektø
ren), Jacky Carlem, Paul Bourgeay (Tyskere). 
Længde: 98 min. Prem: 29.4.78 TV.

JEG ER BANGE
lo Ho Paura. Italien 1977. P-selskab: Auro Cine- 
matografica. P: Luigi & Auro Di Laurentiis. Instr: 
Damiano Damiani. Manus: Damiano Damiani, 
Nicola Badalucco. Foto: Luigi Kuveiller. Farve: 
Technicolor. Musik: Riz Ortolani. Medv: Gian 
Maria Volonte (Graziano), Erland Josephson, 
Mario Adorf, Angelica lppolito . Længde: 119 min., 
3265 m. Censur: Fb.u.16. Udi: C.I.C. Prem: 16.6.78 
Dagmar. Krim inalfilm .

KARATEMESTEREN HÆVNER
Murder in the Orient. USA(?) Farve: Eastmancolor 
(?) Medv: Jim Delon, Rom Marchini. Censur: 
Fb.u.16. Udi: Atlantic. Prem: 5.6.78 Colosseum. 
Karatefilm.

KILDNE PUNKT, DET
Soft Places. USA. P: William Dancer. Instr: Wray 
Hamilton. Manus: William Dancer. Foto: Rahn 
Vickery. Farve: Technicolor. Musik: Phil Bishop. 
Tone: Sam Lacey. Medv: Anette Haven (Monique), 
Phil Tobias (Michael), Allan Rule (Marshall), Chris 
Surrula (Holly), Thelma Rose (Ann), Delores White 
(Bertha), John Roland (Bingo), Elaine Jennings 
(Barbara). Længde: 80 min., 2190 m. Censur: 
Fb.u.16. Udi.: Dansk-Svensk. Prém: 15.5.78 Me
tropol. Pornofilm.

KNALD ELLER FALD
Justine & Juliette. Sverige 1974. P-selskab: Fil
minvest. P: Inge Ivarsson. P-leder: Palle Nybo, 
GostaBergkvist. Instr: Bert Torn (=  MacAhlberg). 
Manus: Edward Mannering. Adapt: Mac Ahlberg. 
Efter: dele af skrifter af Marquis de Sade. Foto: 
Anton Berg, Alan Ashton, Karl Larsson. Farve: 
Eastmancolor. Ark: Carl Frederik Scheele (= Karl 
Frederiksson). Kost: Kjell Rexholm. Makeup: 
Gosta Kjellson. Musik: Bertrand Bech. Tone: Nils 
Bokkenheuse. Medv: Maria Lynn (Justine), Bie 
Warburg (Juliette), Harry Reems (Don Miller), Felix 
Franchy (Robert) Bent Warburg (Alfred), William 
Kisum (Klient), Paul Bundgård (Nikander), Kate 
Mundt (Madam), Brigitte Maier (Ulla), Bert Bell- 
man, Otto Brandenburg, Jim Steffe, Dicky Doil, 
Ulla Sando, Susanne Breuning, Louise Frevert, 
Rex, Sandra, Robert Gardell, Ulla Finch, Elisabeth 
Ols, Marlene Dahl, Jonny Benneweiss. Længde:

80 min. Censur: Fb.u.16. Udi: Alliance. Prem:
1.5.78 Imperial (Odense). Pornofilm.

KOM OG KNALD MIG
JeS u isa  Prendre. Frankrig. Farve: Eastmancolor 
(?). Censur: Fb.u.16. Udi: Borg Film. Prem: 26.5.78 
Carlton. Pornofilm.

KORRUPTE, DE
The Betsy. USA 1978. Dist: United Artist. P-sel
skab: Harold Robbins International. Allied Ar
tists. An Emanuel L. W olf Presentation. P: Robert 
R. Weston. As-P: Jack Grossberg. P-samordner: 
Lori Imbler. P-leder: Jack Grossberg. l-leder: 
Brian Frankish. Instr: Daniel Petrie. Instr-ass: 
Wolfgang Glattes, Jack Sanders. Fortekster: Dan 
Perri. Stunt-instr: William Couch. Manus: Walter 
Bernstein, William Bast. Efter: roman af Harold 
Robbins. Foto: Mario Tosi. Farve: Technicolor. 
Klip: Rita Roland. P-tegn: Herman A. Blumenthal. 
Dekor: James Payne, Sal Blydenburgh. Kost: 
Dorothy Jeakins. Makeup: Del Armstrong. Sp-E: 
Greg Auer. Musik: John Barry. Tone: Lee Alex
ander, Rimas Tumasonis, John K. W ilkinson, 
Ritch Harrison. Medv: Laurence O livier (Loren 
Hardeman Sr.), Robert Duvall (Loren Hardeman 
III), Katharine Ross (Sally Hardeman), Tommy Lee 
Jones (Angelo Perino), Jane Alexander (Alicia 
Hardeman), Lesley-Anne Down (Lady Roberta Ay- 
res), Joseph Wiseman (Jake Weinstein), Kathleen 
Beller (Betsy Hardeman), Edward Herrmann (Dan 
Weyman), Paul Rudd (Loren Hardeman Jr.), Roy 
Poole (John Duncan), Richard Venture (Mark 
Sampson), Titos Vandis (Angelo Luigi Perino), 
C lifford David (Joe Warren), Inga Swenson (Mrs. 
Craddock), Whitney Blake (Elizabeth Hardeman), 
Carol W illiard (Roxanne), Read Morgan (Donald), 
Charlie Fields (Loren III som dreng). Længde: 125 
min. Censur: Grøn. Fb.u.12. Udi: United Artists. 
Prem: 26.4.78 Palads. Anm. Kos. 138.

LADY CHATTERLEY’S DATTER
Young Lady Chatterley. USA (England ?) 1976. 
P-selskab: Young L.C. P: David Winters, Alan 
Roberts. Ex-P: W illiam B. Siberkleit. As-P: Paul 
Brand. P-sup: Tom Denove. P-leder: Cary Glie- 
bermann. Instr: Alan Roberts. Instr-ass: Danny 
Biederman. Manus: Steve Michaels, Alan Ro
berts. Foto: Bob Brownell. 2nd-unit-foto: Fred El
mes, Irvin Goodnoff. Farve: Metrocolor. Klip: Soly 
Bina. Ark: Gale Peterson. Kost: Lennie Barin. 
Makeup: Bobby Flint. Sp-E: Harry Woolman. Mu
sik: Don Bagley. Uddrag fra Claude Debussy. 
Sange: »Lonely Rider« af Ray Martin, Russell 
Thomas Bennett. Solist: Alan Martin. »My Reve- 
rie« af Steve Michaels. Tone: Paul Moro, Stu Fox. 
Medv: Harlee McBride (Lady Cynthia Chatterley), 
Peter Ratray (Paul), William Beckley (Philip Ken- 
sington), Ann Michelle (Gwen), Joi Staton (Mary), 
Mary Forbes (Lady Frances Chatterley), Patrick 
W right (Gartner), Henry Charles (Sidney), Edgar 
Daniels (Hartford), Lawrence Montaigne (Carl), 
Lindsay Freeman (Sybil), Kelly Ann Page (Jea
nette), Ray Martin (Ronnie), Ray Myles (Barskin), 
Michael Hearne (Stopper), Raymond Johnston 
(Porter), Ryna Seidner (Bus Stop Lady), Marisa 
Helm (Blondine). Længde: 100 min., 2500 m. Cen
sur: Fb.u.16. Udi: Dansk-Svensk. Prem: 28.4.78 
Metropol. Pornofilm.

LIDERLIGE BUK BANKER PÅ, DEN
Kasimir. USA. Farve: Eastmancolor. Længde: 81 
min., 2200 m. Censur: Fb.u.16. Udi: Cinema. Prem:
7.4.78 Carlton. Pornofilm.

LINDA LOVELACE MØDER MISS JONES
Linda Lovelace Meets Miss Jones. USA. P-sel
skab: Gavin Productions. P: Allen Gavin, Angelo 
Spaveni. Instr: Angelo Spaveni. Foto: Robert Ler
ner. Farve: Technicolor. Klip: John Jameson. 
Medv: Linda Lovelace, Georgina Spelvin, Harry 
Reems, Darby Lloyd Rains, Dolly Sharp, Orlana 
Blue, Tiffany. Længde: 73 min. Censur: Fb.u.16. 
Udi: Obel. Prem: 20.2.78 Scala (Holstebro). Por
nofilm.

MISS SLIKMUND
Parties Raiders. Frankrig 1976. P-selskab: Les 
Films Jean Desvilles. P: Georges Fleury. Instr: 
Georges Fleury (=  Jean Desvilles). Manus: Geor
ges Fleury. Foto: Maurice Giraud. Farve: East
mancolor. Musik: Eddie Warner. Medv: Chantal 
Naura, Francois Lopez, Ellen Earl, Maria Catalao, 
Carole Gire, Richard Lemieuvre, Laurence Thi-

baut, Jacques Insermini, Laurence Legras, Char- 
ley Schreiner, Marie Christine Chirex. Længde: 79 
min., 2155 m. Censur: Fb.u.16. Udi: Dansk- 
Svensk. Prem: 5.6.78 Studio 1-2. Pornofilm.

POLITIETS HÅRDE KERNE
Sweeney. England 1976. Dist: EMI. P-selskab: 
Euston Films. P: Ted Childs. Ex-P: Lloyd Shirley, 
George Taylor. P-leder: Laurie Greenwood. l-le
der: Stephen Pushkin. Instr: David Wickes. Instr- 
ass: Bill Westley, Michael Murray. Rollebesætter: 
Marilyn Johnson. Stunt-instr: Peter Brayham. 
Manus: Ronald Graham. Efter: en TV-serie »The 
Sweeney« skabt af lan Kennedy Martin. Foto: 
Dusty Miller. 2nd-unit-foto: Norman Langley. Ka
mera: John Maskall. Farve: Technicolor. Klip: 
Chris Burt. Ark: Bill Alexander. Kost: David 
Murphy. Makeup: Michael Morris. Frisurer: Mary 
Sturgess. Musik: Dennis King. Tone: Arthur Be- 
avis, Clive Smith, Tony Dawe, Hugh Strain. Medv: 
John Traw (Regan), Dennis Waterman (Carter), 
Barry Foster (McQueen), lan Bannen (Baker), 
Colin Welland (Chadwick), Diane Keen (Bianca), 
Michael Coles (Johnson), Joe Melia (Brent), Brian 
Glover (Mac), Lynda Bellingham (Janice), Morris 
Perry (Flying Squad Kommandør), Paul Angelis 
(En tjenestegørende mand), Nick Brimble (Bur- 
tonshaw), John Alkin (Daniels), Bernard Kay 
(Matthews), Anthony Scott, Chris D illinger (John- 
sons mordere), Anthony Brown (Politimand), 
John Oxley (Chadwicks redaktør), Peggy A itchi- 
son (Carters nabo), Hal Jeaves (Tjener), Sally Os- 
borne (Sally), John Kane (Politimand fra special
afdelingen), Peter Childs (Inspektør), Alan M it
chell (Detektiv). Længde: 89 min. Censur: Fb.u.16. 
Udi: Jesper Film. Prem: 7.6.78 Saga. Krim inalfilm .

RØDDERNE FRA KOMPAGNI C
The Boys in Company C. Hong Kong 1977. P-sel- 
skab: Golden Harvest. Good Times Films. P: An
dré Morgan. Ex-P: Raymond Chow. As-P: Dennis 
V. Juban. P-leder: Fred Siark, Joe Zuccher, Juan 
C. Tavera. Instr: Sidney J. Furie. Instr-ass: Fred 
Siark, Masalena Chan, Hernan Robles, Ulysses 
Formanez. Manus: Rick Natkin. Militær-kons: 
Ricky Francisco. Vietnam-kons: Mike Young- 
blood. Foto: Godfrey Godar. Farve: Technicolor. 
Format: Cinemascope. Klip: Michael Berman, 
Frank J. Urioste, Alan Pattillo, James Benson. Ark: 
Robert Laing, Laida Perez. Sp-E: Gene Grigg, 
Danny Dominguez. Musik: Jaime Mendoza-Nava. 
Sang: »Here I Am« af og med Craig Wasson. Tone: 
William Stevenson, Danny Daniel, Bob Litt, Ed
ward L. Sandlin, Gerald Rosenthai, William A. 
Phillips, Richard Raderman, Carl Mahakian, Jack 
Kirschner Hal Sanders. Medv: Stan Shaw (Tyrone 
Washington) Michael Lembeck (Vinnie Fazio), 
James Canning (Alkvin Foster), Craig Wasson 
(Dave Bisbee), Andrew Stevens (Billy Ray Pike), 
Noble W illingham (Sergeant Curry), James Whit- 
more Jr. (Løjtnant Archer), Scott Hylands (Kaptajn 
Collins), Lee Ermey (Sergeant Leroy Loyce), Karen 
Hilger (Betsy), Drew Michaels (Oberst Metcalf), 
Vie Diaz (Oberst Trang), José Maris Avellana 
(Oberst Dong), Ken Metcalf (Major Royal), V ictor 
Pinzon (Opråber), Logan Clarke (Bortz), Cisco 
Oliver (Spoon), Peggy O’Neal (Nancy), Claude 
Wilson (Roy Foster). Længde: 128 min., 3420 m. 
Censur: Fb.u.16. Udi: Obel. Prem: 12.4.78 Palads. 
Krigsfilm.

SAFTIGE DRØMMEKNALD
Visions. USA. Instr: Felix Miguel Arroyo. Manus: 
Felix Miguel Arroyo. Foto: Anna Riva. Farve: East
mancolor. Medv: Wade Nicols (Larry), Suzanne 
McBain, V ictoria Corsaut, Sharon Mitchell, Jill 
Haven. Længde: 70 min. Censur: Fb.u.16. Udi: 
ASA/Panorama. Prem: 15.5.78 Broadway. Porno
film.

SEX-GALE PARISER MODELLER
Corps a Corps. Frankrig. Farve: Eastmancolor. 
Længde: 85 min., 2350 m. Censur: Fb.u.16. Udi: 
Jesper Film. Prem: 26.6.78 Carlton. Pornofilm.

SKILLEVEJEN
The Turning Point. USA 1977. P-selskab: Hera 
Productions. For 20th Century-Fox. P: Herbert 
Ross, Arthur Laurents. Ex-P: Nora Kaye. As-P: 
Howard Jeffrey. P-ass: Gareth Wigan. Instr: Her
bert Ross. Instr-ass: Jack Roe, Tony Bishop, 
Peter Burreli. Fortekster: Wayne Fitzgerald. Ma
nus: Arthur Laurents, Herbert Ross. Efter: idé af 
Nora Kaye. Kons: Oliver Smith. Foto: Robert Sur-
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tees. Farve: DeLuxe. Klip: William Reynolds, Nora 
Kaye. P-tegn: Albert Brenner. Dekor: Marvin 
March. Kost: Robert Wolsky. Makeup: Charles 
Schram. Musik: se under »Ballet«. Ork: The Los 
Angeles Philharmonic Orchestra. Dir: Glenn Dic- 
torow. Ballet: »Legende« af Henryk Wieniawsky 
(musik), John Cranko (koreo), med Marcia Hay- 
dee, Richard Cragun. »Vortex« af Duke Ellington, 
Alvin Ailey, Leslie Browne. »Black Swan« af Peter 
lllich Tchaikovsky, Marius Petipa, med Lucette Al- 
dous, Fernando Bujones. »Auroras Bryllup« af 
Peter lllich Tchaikovsky, Marius Petipa, med Mik- 
hail Baryshnikov Antoinette Sibley. »Le Corsaire« 
af Adolphe Adam, Marius Petipa, med Mikhail 
Baryshnikov. »Pas De Deux« af P.l. Tchaikovsky, 
George Balanchine, med Suzanne Farrell, Peter 
Martins. »Anna Karenina« af P.l. Tchaikovsky, 
Dennis Nahat, med Anne Bancroft, Scott Douglas. 
»La Bayadere« af Ludwig Minkus, Alexander 
Minz. »Giselle« af Adolphe Adam, Jean Coralli, 
Jules'Perrot. »Etuder« af Carl Czerny, Harald Lan
der. »Svanesøen« -  en pas de deux fra 2. akt af 
P.l. Tchaikovsky, Marius Petipa. »Romeo og Ju
lie« af Serge Prokofiev, Kenneth MacMillan. »Don 
Quixote« -  en pas de deux af Ludwig Minkus, 
Marius Petipa. »Etude« af Frederic Chopin, Fre
derick Ashton. Tone: William Hartman, Richard 
Sperber, Jerry Jost, Theodore Soderberg. Medv: 
Shirley MacLaine (Dedee Rogers), Anne Bancroft 
(Emma Jacklin), Mikhail Baryshnikov (Yuri), Les
lie Browne (Emilia Rogers), Tom Skerritt (Wayne 
Rogers), Martha Scott (Adelaide), Antoinette Sib
ley (Sevilla), Alexandra Danilova (Madame Kah- 
karova), Starr Danias (Carolyn), Marshall Thomp
son (Carter), James Mitchell (Michael), Scott Dou
glas (Freddie), Daniel LeVans (Arnold), Jurgen 
Schneider (Peter), Anthony Zerbe (Rosie), Phillip 
Saunders (Ethan), Lisa Lucas OJanina), Saax 
Bradbury (Florence), Hilda Morales (Sandra), Do- 
nald Petrie (Barney), James Crittenden (Billy Joe), 
David Byrd (Dirigent), Alexander Minz (Skolelæ
rer), Dennis Nathat (Dennis), Enrique Martinez 
(Balletmester), Anne Barlow (Balletmester), Ho
ward Barr, Martha Johnson (Øve-pianister) Lu
cette Aldous, Fernando Bujones, Richard Cragun, 
Suzanne Farrell, Marcia Haydee, Peter Martins, 
Clark Tippet, Marianne Tcherkassky, Marane van 
Hamel, Charles Ward. Længde: 119 min. Censur: 
Rød. Udi: Columbia/Fox. Prem: 5.5.78 Alexandra. 
Indspillet i oktober 1977 i New York. Terence Rat- 
tigan skrev første (og afviste) manuskript. De to 
hovedroller var oprinde lig t tiltæ nkt Grace Kelly og 
Audrey Hepburn. Anm. Kos. 138.

SOMMER LI’R
Gaélle, Malou et Virgine. Frankrig 1977. P-sel- 
skab: Unia Films. P: Lionel Wallmann. Instr: Re- 
nau-Piéri. Instr-ass: Catherine Laffin. Manus: 
Renau-Piéri. Foto: Georges Strouvé. Kamera: 
Michel Ciszewski. Farve: Eastmancolor (?). Klip: 
Michel Patient. Musik: Laurent Voulzy. Tone: 
Alain Contrault. Medv: Marie-Christine Carliez 
(Gaélle), Carine Francois (Malou), Marie-Chri
stine Guenec (Virgine), Yves Collignon (Tim Car- 
rel), Daniel Trabet (Daniel), Charly Schreiner 
(Charly), Cyril Val (Alain), France Quenie, Helene 
Duc. Længde: 82 min., 2250 m. Censur: Fb.u.16. 
Udi: Borg-Film. Prem: 5.5.78 Carlton. Pornofilm.

SUPERDRENG (Supernæven)
The B ionic Boy. Phillipinerne. P-selskab: BAS 
Film. P: Boby A. Suarez. Instr: Leddy M. Diaz. Foto: 
Arnold Alvaro. Farve: Eastmancolor. Format: 
Cinemascope. Medv: Johnson Yap (Sonny Lee), 
Romy Diaz, Ron Rogers, Susan Beacher, Carole 
King, Steve Nicolson. Længde: 92 min., 2505 m. 
Censur: Fb.u.16. (Censureret). Udi: ASA. Prem:
10.4.78 Saga. Voldsfilm.

SUPERSMARTE, DE
Silver Bears. England 1977. Dist: EMI. P-selskab: 
Raleigh Film Production. P: Arlene Sellers, Alex 
Winitsky. Ex-P: Martin C. Schute. P-leder: Brian 
Burgess. Meder: Bryan Coates, Ray Freeborn. 
Instr: Ivan Passer. Instr-ass: Mike Gowans, Bob 
Howard. Rollebesætter: Irene Lamb. Manus: Pe
ter Stone. Efter: romanen »The Silver Bears« af 
Paul Erdman. Kons: Anthony Broad. Foto: An
thony Richmond. Kamera: Mike Roberts. Farve: 
Technicolor. Klip: Bernard Gribbele. Ass: Geral- 
dine Eaton. Ark: Edward Marshall. Ass: Ken Ryan. 
Dekor: Josie Macavin. Kost: Ruth Myers, Elsa 
Fenneli. Makeup: Eric Allwright, Freddie W illiam- 
son. Frisurer: Mike Jones. Sp-E: Roy Whybrow.

Musik: Claude Bolling. Tone: Jonathan Bates, 
Roy Charman, Doug Turner. Medv: Michael Caine 
(Doc Fletcher), Cybill Shepherd (Debbie Luck- 
man), Louis Jourdan (PrinsG ianfranco Pietro An- 
nunzio di Siracusa), Stephane Audran (Shireen 
Firdausi), David Warner (Agha Firdausi), Tom 
Smothers (Donald Luckman), Martin Balsam (Joe 
Fiore), Jay Leno (Albert Fiore), Tony Mascia (Mar
vin Skinner), Charles Gray (Charles Cook), Joss 
Ackland (Henry Foreman), Jeremy Clyde (Nick 
Topping), Moustache (Signore Bendetti), Mike 
Falco (Boston), Philip Mascellino (St. Louis), Leni 
Del-Genio (New York), Gus Giuffre (Chicago), 
Tommy Rundell (Miami), Max Starky (Los Ange
les), Steve Plytas (Clerk), V ictor Baring (Kasse
rer), JoeTreggonino (Kok), Patricia Lecchi (Maria, 
pige). Længde: 113 min. Censur: Rød. Udi: Obel. 
Prem: 24.6.78 Palads. Filmen er indspille t i Ma
rokko, Schweitz og England. Krim inalfilm .

SYVENDE SEX-HIMMEL, DEN
Les Hotesses du Sexe. Eng. titel: Love Airlines. 
Frankrig 1976. P-selskab: Cinema Plus. P: Andy 
Arbor. Instr: John Fowler (= Didier Philippe- 
Gérard). Manus: Craig Grant (=  Michael Barny). 
Foto: Roger Fellous. Farve: Eastmancolor. Klip: 
Gerard Kikoine. Musik: Jean-Pierre Pouret, Dany 
Darras. Medv: Brigitte Graham, Pauline Atkins, 
Yolanda Smith, Angel Boolfe, (rimeligvis pseu
donymer fo r nogle af de følgende), Thierry de 
Brem, Arlette Colona, Robert Leray, Guy Royer, 
Jacques Insermini, Madou Sall, Jean Louis Vat
tier, Veroniques Maugarski, Karine Gambier, 
Erika, Michel Buffler, Maud Hunt, Emmanuelle 
Riviere. Længde: 80 min., 2190 m. Censur: 
Fb.u.16. Udi: Dansk-Svensk. Prem: 12.5.78Studio 
1-2. Pornofilm.

SØMANDEN OG DE LIDERLIGE HAVFRUER
Parochal Princess. USA. Farve: Eastmancolor 
(?). Censur: Fb.u.16. Udi: Obel. Prem: 13.7.78 Bio 
(Sæby). Pornofilm.

VESTENS BLODIGE KORS
II Giustiziere di Dio. Italien 1972 (?). P-selskab: 
Cigno Cinematografica. Instr: Franco Lattanzi. 
Farve: Eastmancolor. Censur: Fb.u.16. Udi: 
Toofa. Prem: 28.4.78 Colosseum. Spaghetti
western.

VESTENS SKØRESTE BANDITTER
La Banda J & J. Cronaca Crim inale del Far West. 
Italien 1972. P-selskab: R. Loyola Cinematogra
fica. Instr: Sergio Corbucci. Farve: Eastmanco
lor. Format: Cinemascope. Medv: Thomas Milian 
(Sonny), Telly Savalas (Sherif), Susan George. 
Længde: 91 min., 2475 m. Censur: Fb.u.16. Udi: 
Obel. Prem: 12.5.78 Nygade. Spaghetti-western.

VILDE RÆS, DET
Smokey and The Bandit. USA 1977. P-selskab: 
Rastar Films. For Universal. P: Mort Engelberg. 
Ex-P: Robert L. Levy. P-leder: James Westman. 
Instr: Hal Needham. 2nd-unit-instr: Alan Gibbs. 
Instr-ass: David Hamburger, James Quinn, Toby 
Lovallo. Stunt-instr: Alan Gibbs. Manus: James 
Lee Barrett, Charles Shyer, Alan Mandel. Efter: 
fortæ lling af Hal Needham, Robert L. Levy. Foto: 
Bobby Byrne. 2nd-unit-foto: George Bouillet, Bob 
Jessup. Farve: Technicolor. Klip: Walter Hanne- 
mann, Angelo Ross. Ark: Mark Mansbridge. De
kor: Tony Montenaro. Sp-E: Art Brewer. Musik: 
Bill Justis, Jerry Reed, Dick Feller. Sange: »East- 
bound and Down«, »Bandit«, »The Legend« af 
Feller, Reed. Solist: Jerry Reed. Tone: Anthony 
Magro, John Speak, Ray West. Medv. Burt Rey
nolds (The Bandit), Sally Field (Carrie), Jerry Reed 
(Cledus Snow), Jackie Gleason (Sheriff Buford T. 
Justice), Mike Henry (Junior Justice), Pat McCor- 
mick (Big Enos Burdette), Paul W illiams (Little 
Enos Burdette), Alfie Wise (Patruljebetjent), 
George Reynolds (Brandford), Macon McCalman 
(Mr. B.), Linda McCIure (Waynette), Susan Mclver 
(Hot Pants), Michael Mann (Bradfords medhjæ l
per), Lamar Jackson (Sugar Bear), Ronnie Gray 
(Soldat), Quinnon Sheffield (Soldat fra Alabama). 
Længde: 93 min., 2670 m., Censur: Grøn. Fb.u.12. 
Udi: C.I.C. Prem: 1.5.78 Cinema 1-5, Biocentret 
(Århus), Scala Bio (Ålborg). Komedie.

ZEBRA FORCE -  DEN BESKIDTE BANDE
The Zebra Force. USA 1976. P-selskab: Chame- 
leon Productions/Fai Cinema II. P: JoeTornatore, 
Larry Price. As-P: Dick Frye, Gerald Chrivillo.

P-leder: John Curran. Instr: Joe Tornatore. Ma
nus: Joe Tornatore, Annette Lombardi. Efter: fo r
tæ lling af Joe Tornatore. Foto: Robert Maxwell 
2nd-unit-foto: Kenny Gibbs. Farve: Movielab. 
Format: Cinemascope. Klip: Renn Reynolds. P- 
tegn: John Carter. Dekor: Tommy Estridge. Kost: 
Ann Wagner. Makeup: Rick Baker, Sterling Frank. 
Musik: Charles Alden. Musik-sup: John Caper Jr. 
Tone: Clark Will. Medv: Mike Lane, Richard X. 
Slattery, Rockne Tarkington, Glenn Wilder, An
thony Caruso (Salvatore Moreno), Timothy Brown 
(Løjtnant Johnson), Stafford Morgan (Stangman), 
Clay Tanner (Løjtnant Claymore), Tony Christino 
(Willie), Mario Milano (Peter), Bob Craig (Bob), 
David Ankrum (Art), Kenny Endoso (Budda), Ber
nard Tiernan (Ernie), Patrick Strong (Nick), Buddy 
Ochop (Larry), Bobby Miliano (Gus Moreno), 
Johnny Alderman (Sprit-ekspedient), Peter Colt, 
Robert Reese, Brent Jacobs, Tim Wade (Office
rer), Angelo Grisanti (Chauffør), Syl Words (Jack 
Wallace), Lee Anthony (Detektiv), Joe Pipiciello 
(Syg mand), Larry Price (Bruno). Længde: 90 min., 
2425 m. Censur: Fb.u.16. Udi: Jesper Film. Prem:
22.5.78 Saga. Krigsfilm.

ÆRELØSE SLYNGLER
Quel M aledettoTrenoBlindato. Eng.T itekTheU n- 
glorious Bastards. Italien. P-selskab: Capitol In- 
ternational/Concorde Film. Instr: Enzo G. Castel- 
lari. Foto: Giovanni Bergamini. Farve: Eastman
color.. Medv: Bo Svenson, Peter Hooten, Fred 
Williamson, Michael Pergolani Jackie Basehart, 
Michel Constantin, Debra Berger. Længde: 100 
min., 2712 m. Censur: Fb.u.16. Udi: ASA. Prem:
5.5.78 Saga. Krigsfilm.

3 PIGER SØGER SEX
Les Plaisirs Solitaires. Frankrig 1976. P-selskab: 
Cinema Plus. P: Francis Leroi. P-leder: Daniel 
Bellus. Instr: Francis Leroi. Instr-ass: Christian 
Spanneut, Christophe Smith. Manus: Francis 
Leroi. Foto: Roger Fellous. Farve: Eastmancolor. 
Klip: Annabelle. Makeup: Nadine Freigneau. Mu
sik: Jean-Pierre Rouret, Dany Darras. Sang: »Let 
It Be« af John Lennon, Paul McCartney. Medv: 
Maryline Guillaume (Joelle), Siegfried Cellier (Ar
lene), Cris Martin (Martine), Herve Amalou (Hec
tor), Jean-Baptiste Ory (Guy), Gilles Kervizic 
(Eric), Dolores Manta (Charlotte), Bernard Talbin 
(Claude), Guy Royer (Crook), Dominique Aveline 
(Kunde), Jack Gatteau (Olivier), Louison Boutin 
(Gigolo), René Douglas (Joélles far). Længde: 90 
min. 2457 m. Censur: Fb.u.16. Udi: Dansk- 
Svensk. Prem: 27.3.78 Fruens Bøge. Pornofilm.

ADDENDA:
ALLE ABBEDISSENS PIGER 
Nasty Habits. Arb. Titel: The Abbess. England 
1976. Dist: Scotia-Barber. P-selskab: Bowden 
Productions. For Brut Productions. P: Robert J. 
Enders. Ex-P: George Barrie. As-P: George L. T. 
Scott. P-leder: Dennis Johnson, Dick Stenta. 
Rollebesætter: MarySelway. Instr: Michael Lind- 
say-Hogg. Instr-ass: Ariel Levy, Jonathan San
ger. Manus: Robert J. Enders. Efter: romanen 
»The Abbess of Crewe« af Muriel Spark. Foto: 
Douglas Slocombe. 2nd-unit-foto: Dan Lenner. 
Kamera: Chic Waterson. Farve: Technicolor. 
Klip: Peter Tanner. Ark: Robert Jones. Dekor: 
Harry Cordwell. Kost: Babs Gray. Makeup: Ri
chard Mills, George Frost, Enrico Cortese. Fri
surer: Helen Lennox. Musik: John Cameron. 
Tone: Jeanne Henderson, Danny Daniel, Gus 
Mortensen, Bill Rowe. Medv: Glenda Jackson 
(Søster Alexandra), Melina Mercouri (Søster Ger
trude), Geraldine Page (Priorinde Walburga), 
Sandy Dennis (Søster Winifred), Anne Jackson 
(Mildred), Anne Maera (Søster Geraldine), Susan 
Penhaligon (Søster Felicity), Edith Evans (Prior
inde Hildegarde), Jerry Stiller (Præst), Rip Torn 
(Fader Maximilian), Eli Wallach (Monsignor), Su
zanne Stone (Søster Bathildis), Peter Brom ilow 
(Fader Baudoin), Shane Rimmer (Politimand), 
Harry Ditson (Ambrose), Oliver Maguire (1. po li
timand), Chris Muncke (Gregory), A lick Hayes 
(Abbot), Bill Reimbold (Biskoppens sekretær), 
Anthony Forrest (Thomas), Mike Douglas, Bill 
Jorgenson, Jessica Savitch, Howard K. Smith 
(Dem selv). Længde: 92 min. 2515 m. Censur: Rød. 
Udi: Columbia/Fox. Prem: 30.6.78. Alexandra. 
Komedie.
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ALLE KNEB GÆLDER
Michael Ritchies sene
ste film er morsommere 
trekant-tænktend gjort, 
men Burt Reynolds er 
suveræn i sin diskrete 
komik, og Jill Clayburgh 
charmer en tynd rolle 
igennem. (Kos. 139).

★  ★  AMERIKANSKE VEN, 
DEN
Wim Wenders’ Patricia 
Highsmith-film er man
getydig og fascine
rende i sin skildring af 
skæve eksistenser i 
kriminalitetens græn
seland. (Kos. 139).

BOSSEN
Sylvester Stallone re
peterer adskillige kli
cheer fra »Rocky« i sin 
præstation som ameri
kansk fagforenings
boss, og trods en kraft
fuld start kommer Nor
man Jewisons film ikke 
rigtig nogen vegne. 
(Kos. 139).

CHRISTA KLAGES 
ANDEN OPVÅGNEN
Margareta von Trottas 
film om misforstået so
lidaritet er ikke uinter
essant, men der savnes 
dramatisk nerve. (Kos. 

, 139).

COMA
Michael Crichtons hos
pitalsgyser er kompe
tent håndværk, men hi
storien om »tyveri« af 
indre organer er uden 
mange perspektiver. 
(Kos. 139).

DOG SOLDIERS -  
STOP REGNEN
Karel Reisz’ film om 
Vietnamkrigens (og alle 
kriges) forrående effekt 
er ren røver og solda- 
ter-melodrama. Med 
Nick Nolte og Tuesday 
Weld.

GREASE- FED MUSIK
Lailende talentløst in
strueret 50’er-nostalgi 
som baggrund for John 
Travoltas hoftesving. 
(Kos. 139).

★  ★  HARLANCOUNTY
Oscar-belonnet ameri
kansk dokumentarfilm 
om en gruppe minear
bejderes strejke. Mere 
følelsesappellerende 
end analyserende, men 
hele tiden sober.

★  ★  COMING HOME-PA
VEJ HJEM
Velment, vedkom
mende, velspillet og 
velinstrueret film af Hal 
Ashby, der beretter om 
Vietnamkrigens ameri
kanske hverdag. (Kos 
139).

★  ★  HIMLEN MÅ VENTE
Warren Beattys film er 
en charmerende gen
indspilning af den 
gamle Alexander Hall
film »Here Comes Mr. 
Jordan«, der beretter 
om himmelske bu
reaukraters kludren. 
Med Beatty, Julie Chri
stie og Dyan Cannon. 
(Kos. 139).

★  ★  HONNING MÅNE
Billie Augusts instruk
tør-debut er lavmælt, 
indforstået og sikker i 
sin skildring af et 
umage pars giftermål 
og skilsmisse. Med Kir
sten Olesen. (Kos. 139).

★  HØJ SKRÆK
Mel Brooks' homage til 
Hitchcock slynger om 
sig med referencer til 
diverse Hitchcock-film, 
men det bliver kun til 
småfnis. Madeline 
Kahn er i topform som 
mystisk blondine. (Kos. 
139).

★  HØR, VAR DER IKKE 
EN, SOM LO?
Henning Carlsens film 
om en drømmer i tredi
vernes krise er sært 
kraftløs, trods godt spil 
og sober instruktion. 
Med Jesper Christen
sen, Kirsten Olesen, 
Jens Okking og Karl 
Stegger. (Kos. 139).

I STORBYENS NAT
Walters Hiils anden film 
forlader sig på biljagt 
efter biljagt gennem 
nattomme gader, men 
meget andet end tom 
perfektibilitet er der 
ikke tale om. Ryan 
ONeal foregiver at han 
er chauffør. (Kos. 139).

★  LUCKY LUKE OG 
DALTON BRØDRENE
Anden tegnefilm om 
cowboyhelten Lucky 
Luke og hans evige krig 
med Dalton brødrene er 
ganske opfindsom men 
savner vitalitet i anima
tionen. (Kos 139).

MÆND KAN IKKE 
VOLDTAGES
Jorn Donners film om 
en kvinde, dervil hævne 
sig på den mand, der 
har voldtaget hende, er 
alt for skematisk.

★  PRETTY BABY
Louis Malles film om 
børneprostitution i New 
Orleans anno 1917 er 
ofte fascinerende i 
skildringen af bordel
miljøet men savner 
kraft i menneskeskild
ringen. (Kos. 139).

★  ★  SIDSTE NAT PÅ
★  STATION 13

Stilsikker og vital B- 
film, hvori den nye in
struktør John Carpen
ter flytter »Rio Bravo«s 
historie ind i storbyen. 
(Kos 139).

STORE SPRING, DET
Bryan Forbes forsøger 
med denne genindspil
ning af fyrrernes suc
ces »International Vel- 
vet« at gøre Tatum 
O Neal udholdelig, Det 
mislykkes totalt.

★  SØDE SYGE, DEN
Claude Millers film efter 
Patricia Highsmiths ro
man om kærlighedens 
galskab er momentvis 
fængslende. (Kos. 139).

★  ★  SÅGODE VENNER
VAR VI VIST
Varm og velgjort film af 
Ettore Scola, der med 
megen diskretion og 
indsigt skildrer tre 
mænds venskab gen
nem 30 år.

TYSKLAND I 
EFTERÅRET
En række tyske instruk
torer forsøger at lodde 
nationens stemning
anno 1977. Noget godt 
og meget skidt.

UNDERVANDS
KRIGEN
Efter 100 år i nedf rosset 
tilstand er kaptajn 
Nemo klar til at frelse 
verden fra onde anslag. 
Burgess Meredith
krukker underholdende 
i skurkerollen.

VILDE GÆS, DE
Voldsom action-film 
om lejesoldater i Afrika. 
Andrew McLaglen har 
instrueret, og Richard 
Burton, Richard Harris 
og Roger Moore gør 
deres værste for at 
agere gammeldags 
mandfolk.

VINTERBØRN
Astrid Henning-Jen- 
sensfilm efter DeaTrier 
Mørchs roman om kvin
der på en fødeklinik er 
først og fremmest en 
dansk folkekomedie i 
anslaget om end ikke i 
miljøet. Med bl.a. Lone 
Kellerman, Helle Hertz, 
Lea Risum Brøgger og 
Ann-Mari Max Hansen. 
(Kos 139).



Næste gang:

John M inus 
Nabokov på film 
Hitchcock 
Olsen-Banden 
& Den lyserøde 
panter


