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SNEEN PAA KILIMANJARII
(The $nows of lfilimaniaro)

Harry........

Helen........

Cynthia .....

Grevinde Liz

Onkel Bill ..

Johnson ....

Beatrice ....

... Gregory Peck

Snsan Hayuard

... Ata Gardner

Hildegarde Nell

.. Leo G, Canol!

Torin Thatcber

... Aaa Norring

Connie Helene Stanley

Emile ......... ...... Marcel Dabc'

Producent ...... Darryl F, Zanuck

Instruktør Henry King

Manuskript ...... Casey Robinson

Musik ......... Bernard Herrmann

Fotograf ... Leon Sharnroy, ASC.

Baseret paa novellen ,,Kilimanjaros Sne" af Ernest HemingtL'ay

Ptoduhtion: 20th Centøry'Fox Film, New Yorh

Eneret f or DannzarL: Fox Film AIS ,l
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T 7 llimaniaro er Afrikas

§nr;"r," bjerg. Dets top

er dækket af evigsne, og for dets fod strækker sig iunglens rige

vegetation og dyreliv. Et utal af gribbe holder til i trætoppene

omkring en lejr, hvor forfatteren Harry Street med øircne følger

rovfuglenes lave flugt, der varsler om død. Infektionen i hans

ben breder sig langsomt, og medens han f.ra tid til anden døser

hen i halv bevidstløshed, genoplever han i tankerne sit liv som

forfatter og menneske.

Han husker sin tidligste ungdom, sin onkel Bill, der dengang

tog sig af ham og siden med interesse fulgte hans karriere, Con-

nie, den første pige han holdt af, og sin rastløse f.ætd fra land til
land søgende efter noget, han aldrig kunne finde.

Harry er atter i den lille Bistro paa Montparnasse i Paris, hvor

han mødte Cynthia, hvis kærlighed inspirerede ham til hans

første roman. Hun var dybt skuffet over, at han absolut ville til
Afrika og fortalte ikke, at hun skulle have et barn. I Nairobi
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,,Barbar !"
Snsan Hayward, Gregory pec|.

.n**tt I

faldt hun ned ad en trappe, og de kunne nu rejse til tyrefægt_
ning i Madrid, som Harry saa gerne ville, men da han siden kun
var interesseret i at rejse til Damaskus som krigskorrespondent,

blev hun klar over, at hun maatte opgive ham, hvor højt hun
end elskede ham, og hun forsvandt ud af hans liv.

Efter krigens slutning rejste Harry til Rivieraen, hvor han mødte
den ekcentriske grevinde Liz og levede et overfladisk rigmands_
liv, alt imedens hans bøger fik større og større sukces. Men han
kunne ikke glemme Cynthia, ledte efter hende overalt og fandt
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hende tilsidst under den spanske borgerkrig, men da var det for
sent. Den ambulance, Cynthia førte, .var blevet ramt, og hun
døde i hans arme.

Åtter gik Harry's vej til Paris, fra caf.6. til caf6. Han drak for
meget og Iæste i sin onkels afskedsbrev om Kilimanjaro,
et sneklædt bjerg i Afrika. En aften ved Seinen traf han Helen,
en rig enke, som lignede Cynthia, og som han giftede sig med.
Det var Helen, der fandt paa-, at de skulle rejse til Afrika. Hun
haabede, han ville blive lykkelig her og ogsaa komme til at holde
af hende.

,,Du maa først 1æ-

se det, naar jeg er
borte. Hvis du lø-
ser gaaden, kan
det redde dig."
Leo G. Carroll,
Gregory PecL,
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,,Find en pige selv."
At',t Gødner, lzictor lV/ood, Gregory peck

,,Jcg slipper dig ikke."

,,Du cLrr ikke."
Gregor; Ptc*. At t G,trdnet

,,Ivlorgcnrnadcn cr f itr<l ig. "

Ara Gtrd ner, Gregtrl, pecl.

Ll Gregorl Pectf,\ [.lltltleg,rrde Nef.f .,Hvor rejser dtr hen i,"
Gregory Pech, Hildeg,r.de Nell
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,,Jeg bor ikke hos H;rrry - han lror. iros nrig.,.
Hildegarde Nell, At,t Norritty t.t,,, G. C.trroll.
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Harry vargner op af sin døs, mørket er faldet pa , og en hekse-

doktor kommer for at blande noget medicin til ham, men Helen

ser, at der maa gørcs noget effektivt og skærer betændelsen ud

af hans ben med en kniv. Harry bliver bevidstløs, men efter en

frygtelig nat høret de endelig om morgenen den ventede flyve-

maskine, der skal bringe dem bort fra Kilimanjaro mod frelse

og ny forstaaelse af hinanden.

,,Er De ikke Harry StreetT" Susan Hayward, Gregorl PecA
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Lidt fra
optagelserne

Inden handlingsoptagelserne til Sneen paa Kilinaniaro begyndte i
Hollywood, tilbragte en stor stab af fotografer et halvt aar i Paris,

ved Rivieraen og i Åfrika for at fotografere filmens baggrunds-

billeder.

Langt den største del af tiden opholdt de sig i Afrikas jungle, for

foden af Kilimanjaro, hvorfra filmen bringer en lang række natur-

og dyrescener, som ofte voldte store vanskeligheder og et par gange

truede med katastrofe. Saaledes gik et 4-tons næsehorn til voldsomt

angreb paa en lastbil med fotografer og kameraer, da man efter

flere dages klapjagt endelig fik det drevet den rette vej indenfor

apparaternes rækkevidde, og da man skulle filme en stor flok flod-

heste i en sø, svømmede nogle af disse pludselig ind under baadene,

som med nød og næppe undgik en kæntring. Apparaterne blev kun

reddet, fordi de var surret fast.

Da det halve aar v^r gaaet, og alle baggrundsoptagelserne bragt

til Hollywood, blev filmen indspillet paa 48 dage.
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AVA GARDNER han tah[e .rin sto-
ger f or sin ,,opdagel.re". Htn er en
kendt teaterlotoE''df i Nett' York og
brugte sin snrhAe srigerinde so»t
nodel til n'rnge olttagel.rer, ht'or-
af han sendte et adulg r.il Holll-
tuood, htrilhet strahs lorte til et pto-
teeDgagenent. Han li6 sin debøt i
,,ll"e lYere Dancing", i huilken No.-
ma Sbearer spillede boredroller.
Den lorste store suhces hotn med
Hentingual-.filmen,,Den, der hæu-
ner", og siden t'ølgte bl. a. ,,Venrr
f aa Vilten", ,,Ptndora - og den /lt-
tende Hollcender" og ,,5lsoru Borl''.

ERNEST

HEMINOWAY

SUSAN HAY§(/ARD begl'ndte dt
tage drtnntirl tttdert i.,titg. snt-
snart hun kon td tt sholen og ar-
bejdede tou loto»t,'del lur.rt tjeue
penge til s/rdierne. En dtg Aon lsnn
paa lor.rirlen af ,,Salarday Etening
Post' og lih strahs elt.er tilbad lrt
Ddrid Selznich, der rjlle f roaelilne
hende til Sctrlet O'Haras rolle i
,,Bort.e med Blte.rret". Hm lih iAhe
rollen, tne» bleu i Hollytuood, hror
ltan bl. a. htr indsp)llet ,,5Årttpla-
net", ,,Mit drnne I7 jerte" , ,,Tro
paa i Norgen", ,,Hilets I'Ir:", ,,Da-
rid og Batseba" og ,,Der er Sang i
»tit H jerte".

Den berømte, amerikanske forfatter
ERNEST HEMINGWAY er fodt i
1S98 og stxrtede sin k.rrriere som
reporter. I 1923 debuterede han i
Paris med ,,Three Stories and Ten
Iroems". Aaret efter udgav han ,,In
our Time", en samling noveller om
menneskers skæbne i en bmtaI verden.

HILDEGÅRDE NEFF er lodt i
Tyskland og blcu i 1911 lilntttrte-
spilleilnde bos llFA. 119i9 blet'
/tan gennen a'glelktb med eu ,t»te'
kansk ollicer .tt,ttihorg,er i U. S. A.
I Amerikd Iih brtn kontrtkt nted Dt-
tid Selznick o,q uendte til/:dge til
Ty:hland. lor at i»d.rltille le»t.'t'iln,
blandt andet,,llortler»e ibldndt o:"
og ,,Filnen tdt'n Ntt'»". Herelter
f ilgte ,,Algorelse ted Dtggr1",
sonz bleø oltttget i Tyshland al Fox
Film, htortil l:tn nt er kn)'ttet ned
en llert.rri!, hontrtht. ,'s l,'1 /11s21

hrn bl. n. lt.rr iudtl,illtt ..Kttrer til
Trie.,t'' »ted 'f 1toile Prtt et.

Hirn vakte sttlr oprntrksorthe.l mecl

,,Solen .gaar sin Gang", clcr rttlkoln i
1926. og med krigshogen,,Falvcl til
V:r.rhncn." i t9l9 vistc lr,rn tig sottt

cn af det rno.lernc Amerikas hetydc-
ligstc forfattcrc. skilclrer af clen tles-

illusionerede efterkrigs-ungdon.r. -
Illandt hans hoveclværkcr er ,,At ha-

GREGORY PECK htr studeret til
lcge, t'cret la.rtbilcbatl lor, adraaber
t,ed. et tealer og taristlorer i Neu
Yorh, inden han blet tb,tespiller paa

Brotdu,d1,. Alle de tt1'kh,et', b,tn ned'
oirkede i, blet, liasAoer, me» Gregory
Peck lik god kr)tik og blet hentet til
Hollywood, ht,or han lik sin debut i
1944 nted ,pays ol Glory". Blandt
Lnns l)ltn hatt n.et ue.t: ,,Hintneriges
Nogler", ,,Mand og Mand imellem",
,,Den lorladte By", ,,Drenge blirer
Mend" og ,,Darid. og Batseba".

ve og ikke have",,,Hvetn tinger
Klokkelne for" or.t.t clen spanske bor-
gerkrig og den universellc karnp for
menneskerettigheclcr og frihed.
,,Over Floclen. inil i Skovene" o.q

,,Den gamle Manrl og Havet", hvil-
ke to siclste udkont i Danmark i

7951 og 1952.
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Gregory Peck, Susan Hayraard
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