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TWENTIEIH CENTURY-FOX

præsenterer

»GRØN VAR N/IN BARNDONAS DAL«
(HOW GREEN WAS N/Y VALLEY)

Efter Richord Llewellyn's verdensberømle Romon

Producent ..

lscenesot of

Dorryl F. Zonuck

John Ford

Musik
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. Alfred Newmon

.... Arthur Miller

Produktion, 2Oth Century-Fox Film, New York

Udleies of, Fox Film A/S, Københovn



,,&t$z
#'{fa

Æ
§",flq*

{r\ *
*,",,.-.Jrl*

-.t

,.{

itl

Richord Uewellyn

I



Richord Llewellyn - Monden der skrev

-Qu^* va-e wlir4 Øou-d.r*' ØoL.

Richord Llewellyn, Forfotteren til en of det sidste Tioors internotionole
Romonsukces'er »GRØN VAR MIN BARNDOMS DAL«, er født of wo-
lisiske Forældre, og det er korokteristisk for hom, ot hon hor dediceret
sin Debutbog »Til min Foder og mine Fædres Lond«.
Llewellyn hovde ført en broget Tilværelse rundt om i Verden, inden
hon greb Pennen og sotte sig til oi skrive den Bog, som med eet Slog
skulde gøre hons Novn vidt berømt. Hon tilbrogte sine Skoleoor i

St. Dovid's, Cordift, og i London.
Hon hor orbeidet i Kulminerne i Woles. hor opholdt sig i ltolien for
ot lære Hoteldrift, og hon hor i 5 Aor stooet iden engelske Hær.
Størstedelen of disse 5 Aor tilbrogte hon i lndien, hvor hon skrev det
første Udkost til »GRØN VAR MIN BARNDOMS DAL«. løvrigt hor hon
optroodt som Bokser, hor orbeidet som Reporter for en Filmovis, og hon
hor virket boode som Skuespiller, lnstruktør og Producent indenfor Filmen.
Do Llewellyn vendte hiem fro lndien, bosotte hon sig for en Tid i

Cordiff, hvor hon orbeidede videre poo sin Debutbog - og do hon
en Overgong vor uden Job of nogen Art, sod hon poo Bænkene i

St. Jomes Pork i London og skrev ufortrødent videre. Romonen hovde
fooet Tog ihom, og det vor hom umuligt ot slippe den igen.
Der kom dog først virkelig Gong i Arbeidet, do en Ven of hom i London.
Mr. Howord Coster, introducerede hom til den store Forlaegger Michoel
Joseph, som blev soo begeistret for de Kopitler, Llewellyn kunde vise
hom, ot hon stroks ofsluttede en Kontrokt med hom. Derefter reiste
Forfotteren til Woles, og her sod hon i holvondet Aor og giorde
Romonen faerdig.
Dens videre Historie er velkendt. Den vokte stroks ved sin Fremkomst
umoodelig Opsigt og blev Aorets best-seller. Fox Film kØbte Film-
rettighederne til Romonen og skobte den store og menneskeligt gribende
Film, med dens Vrimmel of interessonte og fængslende Skikkelser, lys-
levende sprunget ud of Bogens Blode.



Hondlingen i korte Træk: Dette er Historien om Huw Morgon og hons

Drengeoor iBorndommens grØnne Dol iet wolisisk Kulminedistriki ..
Gomle Morgon og hons Sønner orbeider olle - med Undtogelse of
den 10 Aor gomle Huw - iKulminen og tiener i Fællesskob nok til
ot leve en sorgfri Tilværelse. Sønnerne ser med Stolthed op til deres

Forældre, to orbeidsomme, hæderlige og hiertensfine Mennesker, som

hor soi olt ind poo ot give deres Sønner og deres eneste Dotter,

Anghorod, en god Opdrogelse.

En skønne Dog forøges Fomilien med et nyt Medlem, idet den aeldste

Søn, lvor, holder Bryllup med en henrivende ung Kvinde, rBronwen.

Kori efler saetter Nrlineeierne Arbeidernes Goge ned, hvod der foor

Iil,
&

I



Morgon-Sønnerne til ot reise sig i hormfuld Protest og tillige bringer

dem i Konflikt med deres For, som er indstillet poo ot finde sig i

Nedsættelsen. Efter heftige Diskussioner.forloder lonto, Gwilym, Owen

og Dovy deres Fædrenehlem - og kun Huw og Anghorod bliver til-

boge hos Forældrene, mens Mineorbeiderne goor i Streike'

Gomle Morgon kommer poo Grund of sin konservotive lndstilling til

ot stoo i et Modsætningsforhold iil sine Arbeidskommeroter, men hons

Kone indfinder sig uforfærdet poo et of deres lvløder og toler med

glødende Ildhu sin lr4onds Sog. Poo Veien hiem styrter hun imidlertid

sommen med Huw i en lsvooge, og mens hun selv i Løbet of kort Tid

genvinder sit Helbred, bindes Huw til et longt Sygeleie, der lruer med
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ot berØve hom Førligheden. I denne svære Tid foor Huw sig en god
og trofost Ven i Sognets unge Præst, Mr. Gruffydd, som længe hor
været forelsket i Anghorod. lkke mindst tokket vaere hom genvinder
Huw sin Førlighed, og Gruflydd deltoger ogsoo i de gomle Morgon,s
Glæde, do Sønnerne efter en Tid otter vender tilboge til deres Born-
domshiem. Streiken ophører omsider, men Owen og Gwilym hor fooet
Blod poo Tonden og droger poony of Sted - denne Gong med
Ameriko som Mool. -
Omsider kommer den Dog, hvor Huw skol begynde sin Skolegong, og
en ny Verden oobner sig nu for hom - en Verden med boode Sorger
og Glæder. Præsten er hom imidlertid stodig en god Ven. -
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Mr. Gruffydd hor erklaeret Anghorod sin Kærlighed, men hor somtidig
betroet hende, ot hon ikke vil binde hende til sig, fordi hon ikke vil
kunne byde hende de Koor, hun fortjener.
Resultotet er, ot Anghorod goor ind i et gIædesløst Ægteskob med

Mineeierens Søn. -
Pludselig bonker Sorgen poo hos Fomilien Morgon. Ved en Mineulykke
bliver lvor dræbt - somtidig med, ot Bronwen føder deres første
Born. lrzlen Livet goor videre og en skønne Dog forloder
Huw Skolen. Hon vil goo i sin Fors og sine Brødres Fodspor og
orbeide i Minen, og hon flytter ind i Bronwens H jem og hiælper
hende med de Penge, hon tiener.
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Anghorod vender en Dog olene hlem fro Sydofriko, hvor hun hor
boet sommen med sin Mond. Rygterne svirrer om hende og Grufiydd,
som hun oldrig er ophørt med ot elske, og Grufiydd toger Konsekvensen
og forloder sit Embede.

Endnu engong vaelter Ulykken ind over Fomilien Morgon's Hiem.

Ved en ny Mineulykke mister gomle Morgon Livet og dør isin yngste
Søns Arme og Nuw føler, ot hon nu moo sovne sin bedste Ven
og Støtte.

For Huw er Borndommen forbi, og den store Verden kolder hom bort
fro den grønne Dol.
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