
I>rh- sOmR

P
§.

-*"*-

I

I

t



I
Y

Donsk Svens/<

SOTDATERKAMM

Film præsenterer.

E RAT E R PÅ VAGT

Monuskripl BOB RAMSING
PREBEN KAAS

IB GLINDEMANN

OBERSTLØJTNANT
ALLAN ADOLPH

HENRIK SANDBERG

SVEN METHTING

AAGE WITTRUP
OLE LYTKEN
IB LØNVANG
PER STÆHR

GEORG JENSEN
POUL NYRUP
MORTEN REESEN

SIMON ROSENBAUM
GUSTAF WINCKLER
GEORGE SWENSSON

ELSE HENNINGS

LENE RAVN
HANNE HASS

EASTMAN COLOUR

Knud Pelersen {616)
routs MrEHE nrruÅno

Henrik Didriksen 16l7)
POUL HAGEN

Holger Schwonenkopf (614)
KLAUS PAGH

Viggo Clousen (6ll)
SVEND .IOHANSEN

Peler Rqsmussen l6i3t
EBBE LANGBERG'

Ole (615)
PREBEN KAAS

Bolleå {6121
OLE DIION
Overseroent Vældeooord
CARt OTTOSEN

Musik:

Militær rådgiver

Producent,

lnstruklion

Foto,

MED, Noro Hoyden, U.S.A., Tor Stokke, Norge, Dortlre, Lisbet Kurl, Mogens
Brondt, Vero Stricker, Annie Birgii Gorde, Roggoh Jussef, Ægypten, Morio
Velosco, Phillipinerne, Mojor Poulsen, Norge, Addison Moyers, Conodo.

Vi iokker for uvurderlig bistond fro Den Kongelige Donske Livgorde, officerer
og soldoter i UNEF (Forenede Nolioners Ekspeditions Korps) i Gozo, somt det
indiske '1. Kumoon Pipe ond Brossbond.

Filmens melodier: )Jeg mongler en porlner« og »Muslopho,, er indspillet på
TRIOLA grommofonploder og »Soldoterkommeroter« morch på OCTAV
Noder: MØRKS MUSIKFORLAG os »IMUDICO«.

Lyd,

Speciolmusik

Moke-up,

Script-girl:

Fo rver ,
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HANDLING

Under en øvelse kommer Knud
væk fro sit kompogni, men er så
heldig ot møde 3 unge piger, Do-
nielle, Vips og Dorthe, som i deres
Iille røde vogn kører hom frem lil
kompogniet. Under køreturen for-
elsker Knud sig i Donielle, hun er
fronsk og koldes Nelle, fortæller
Vips hom. De når frem til kompog-
niet og seetter Knud of. Forsent
opdoger Knud, ot hon hor glemt
sit gevær i pigernes vogn. Her er
gode råd dyre. Kompogniets bøse
oversergent Vældegård md ikke
opdoge kotoslrofen. Det gør ikke
sogen bedre, ot Knud ikke kon hu-
ske, hvor pigerne bor. Selvfølgelig
ender denne lille offære i fryd og
gommen, men lidet oner Knud, ot
det ikke er det sidste ord, hon hø-
rer fro denne side.

Det doglige liv pd kosernen går
videre, indtil den dog det bekendi-
gøres, ot mon ønsker frivillige til
FN-styrkerne i GAZA. De syv sol-
dolerkommeroler, Knud, Henrik,
Ole, Bolleå, Holger somt Viggo og
Peter, der er overførl til militeer-
politiet, melder sig omgdende.

Pd flyveplodsen i GAZA modto-
ges de of oversergenl Vældegdrd,
der iust ikke udtrykker sin store
tilfredshed med ot hove den som-
ling gutter hos sig. De 7 folder
godt til i del internolionole sel-
skob i vogten for freden. Spæn-
dende og morsomme oplevelser
kommer de ud for, for Knuds ved-
kommende tegner det særlig spæn-

dende. Hon er de små oroberbørns
svorne ven, og do hon en dog vo-
ver sig ind i et minefelt for ot red-
de en oroberdreng, der hor forvil-
det sig derind, kender deres hen-
givenhed ingen grænser.

Juleoften stdr for døren i del
fremmede, men en rigtig donsk iul
vil soldoterne ikke snydes for, sd
olle seil bliver sot til for ot skobe
den gode gomle stemning.

Under en turistudflugt møder
nTøder Knud til sin store overro-
skelse Nelle, der fortæller hom, ol
hun sommen med Vips er donser-
inde på en of Coiro's mondæne
notklubber. De hor vonskeligheder
i engogementet, eieren of notklub-
ben hor toget Nelles pos og vil
ikke udlevere del igen. Knud lover
ot toge sogen i sin hånd. Sommen
med sine trofoste kommeroter ind-
finder hon sig en often i notklub-
ben. Hon opsøger eieren, der be-
nægter kendskobet til Nelles pos.
Hon vil ikke med det gode, mener
Knud, sd . . . men overmogten e,'
for stor for Knud. Kommerolerne
I<ommer til hiælp - og et forrygen-
de slogsmdl på eierens kontor sæt-
ter liv i tingene. Arobere, militær-
politi og vore venner, olt er eet
virvor, men pigens pos bliver sik-
ret.

Vips og Donielle kon reise hlem.
På koien står de syv og Vælde-
gård for ot ønske pigerne god rei-
se, Knud i ønsket om snort ot mø-
de Nelle igen. . .
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I nter not iono I e sku s pi I I er e medv i rker
- en of de kvindelige hovedroller spilles of den omerikonske
Hollywood-stierne NORA HAYDEN, som ollerede hor giorl sig be-
mærket i Sid Pink-produkfionen »THE ANGRY RED PLANET".

- fro Norge hor producent Henrik Sondberg hentet en of londets
populæresle unge skuespillere, TOR STOKKE. Hon er iilknyttet DET
NYE TEATER iOslo. men hor olligevel tid til ot medvirke isåvel
udenlondske som norske film. Om kort iid skol hon spille Peer Gynt
i en norsk-tysk version, hvor hon fdr Ullo Jocobsson som medspiller.
RAGGAH JUSSEF - Ægyptens berømtesie donserinde og somtidig
høiest gogeret. Når hun indfondt sig til optogelserne, vor det med
ledsogelse of et helt hol - 2 påklædersker, 2 skønhedsspeciolister,
en mossøse og en pressesekretær.
MARIA VETASCO - en yndig mørk skønhed fro Phillipinerne - er
også med til ot sætte sit præg pd den exclusive notklubunderholdning
i filmen. Hun synger og spiller en elegont udførelse of »St. Louis
Bluesn.
. . . med piber og trommer viser det indiske »1. Kumoon Pipe ond
Brossbond«s forvestrålende soldoier en imponerende porodemorch.

Nye ansigter i lilmen
Med lys og lygte ledte DANSK SVENSK FILM iflere mdneder efier
en donserinde, der skulle spille sommen med NORA HAYDEN...
lkke færre end 28 unger piger blev prøvefilmet, men ingen of dern
fondt ndde for producentens kritiske blik.
I nogen tid hovde mon gonske vist hoft den unge kønne donserinde
IISBETH KURT i kikkerten - og do selskobet så tilbød hende en kon-
trokt, vor sogen ofgiort. »SOLDATERKAMMERATER PÅ VAGT« er
Lisbeth Kurt's filmdebut.
Den onden debutont er I2-årige, sukcesombruste DORTHE. Siden hun
første gong song melodien »Det er søndog«, hor hendes songstierne
vaeret istodig stigen - ilyntempo. Hun loncerer ifilmen en ny donsk
træffer »JEG MANGLER EN PARTNER«...
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Jeg mang ler en partner

(l'm missing a partner)

l|tusi/< ; SIMON ROSENBAUM

Donst telst.' PREBEN KAAS

Fnselsl re*sr: FREDDY ALBECK

Fire dr - lille nor
donseskole - fulgt hen of mor
,Nei nu pænt for dreng'ne lille duu
lkke en qo' et buk
inoen hørle mit stille suk
mån så råbte ieg li' så høit ieg ku
Jeg mongler en portner
ieg mongler en portner
det er ikke rort ndr
mon mongler en mond
Fro Themsen til Volgo
der si'er mon med rel
ot to til en polko
det er nummer el
Jeg mongler en portner
ieg rnongler en porlner
men helst i en fort før
ieg fdr et kompleks
for hvod sku' mon gøre
ndr først mon bli'r større
og'er færdig med fyrre
så mongler mon sex.

We hove been
from eost to wesl
from Chicogo to Budopest
in foct io everey populoted lond
Mony men
hope in voin
when they heor our sod refroin
but they never seem to understond
We're missing o porlner
We're missing o portner
we're not o very smort poir
to be missing o mon
o mon who's o doncer
with o glomourous ton
who con sing like Sinotro
ond donce lhe con con
We're missing o portner
We're missing o portner
who'll be right ot the stort there
iust woiting for you
o mon who's entroncing
for iiving ond doncing
but love ond romoncing
ore striclly tobu
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SOTDATERKAMMERATER I 42" VARME

i Gaza og Cairo

,S...,. - SILENCE PLEASE!l! - KLAR TIL OPTAGELSEII!"
Der bliver longsomt stille.
,APPARAT: KØRER - KLAP!!!«
»]64 FØRSTE. SOLDATERKAMMERATER PÅ VAGT«.
Kloptræmonden løber ud of billedet.
,ACTION !!!«

Tyve komeler sætter sig longsomt i bevægelse - en holv snes ryt-
tere på prægtige oroberhingste springer ned od bokkekommen -
iurisler - små oroberdrenge - pigespeidere - store og smd grupper
sætter sig i bevægelse på tegn fro inslruktørossistenten. Et mylder
of mennesker - dyr og forver flimrer forbi komeroef.

»STOPI!!- THANK YOUII! - we will do it once moren.
lnstruktøren tørrer sveden of onsigtet.
»En gong til Louis - du stoppede co. l5-20 cm for tidligl, ellers vor

den i orden. Vi gør klor igen.n
»HUSSEINI!!- Comels stort from the some position. - Bed rylteren

pd den sorte hest om ol rette sig mere op, hon ligner en kludedukke.
Alle skol tilboge til udgongsstillingerne - sig til dem, ot de skol

se på mig indtil de fdr tegn - den lille speiderpige - nei hende der -
hun må ikke se i komeroet. Kom sd - Kom sd - JALLA EMSYII!*

Der er 42 groder i skyggen - 
.l00 

stotister i solen - 8000 meter
forvefilm i kosetterne, og den størsle donske filmekspedition lil
orienten, i orbeide foron sfinksen og pyromiderne.

.. . .. Solen er lige gået ned - 25 trætte skuespillere og teknikere
folder om i slolene på hotellets lerrosse.

»Hvorfo" toge til Ægypten, når vi hor Rdbiergmile?"
»Det er sd besværligt ot bygge en pyromide.n
»Jeg hor fået sond i skoene.u
,Klous hor fået lopper.n
,Viltrup hor fået hedeslog.u
,Hvorndr skol vi op?n
»Vi kon ligge og dose lige til klokken fem."



». . . . . Solen er lige stået op.«
,Nu hor ieg ogsd fdet lopper."
,Ebbe er eedt op of moskiloer-,,
»Så kører vi.«
»Klor til aplogelse.«
»Hussein siger, vi hellere nrd pokke sommen - der er sondstorm

på vel.«
,Der er sond i komero 1 og i 2 og i 3 - der er sond i iope-recor-

deren. Skil det hele od og gi' del et oliebod.«
»Der er sond i olien -i moden - i øinene - sond, sond, sond.«

... Korovonen orbeider sig longsomt frenr gennem sondet mod den
lille delingsleir, mon hor lodet opføre longt inde i ørkenen.

Rundt omkring på klipperne er komeroerne stillet op.
Luften sitrer of vorme.
»Min komeldriver siger, ot der cr hedebølge."
»Sd er det derfor, jeg sveder.«
,Preben hor brækket ct ribben.,,
,Gør det ondt?«
,Kun n6r hon griner.,,

..... Coiros bozorer vrimler med mennesker - goderne er to meter
brede. Der lugter ikke of Chonel no. 5.

»Hussein - sig til dem, ol de - ikke md grine of Poul«.
,Yes sir - men de synes, hon er siov.«
»Flyl lige do trc hundrede mennesker - de er midt i billedet.«
»Fo honr med æslel til ot ride igennem billedet, når hon f&r tegn

f ro mig.n
,Skof rnig li drenge - skof to domer med krukker på hovedet - flyt

nu dc lrc hundrede mennesker.«
,Scidon cn gode er der ikke i Rdbjergmile.«
,Dcr cr konrnret telegrom om, ot de film, vi hor sendt hiem, er i

orden.u
,Ah, dei vor godt - det er sådon nogel, der vormer.«
,Åh, hold k...u
»Vil du med ned i boren?o
»Jeg hor ikke iid, ieg skol voske skjorler.«
»Det er el deiligt Iond - men der mongler rødbeder.u
»- og leverpostei.«

. . . . . Producenten Henrik Sondberg slænger sig ned i nærmeste
stol - næste dogs progrom skol drøftes med instruklør Svend Meth-
ling - førsl hen od de små limer bliver der tid til hvile...
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