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ZAPPA- Ny dansk film om tre klassekammeratel
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Sisse, son Btrh hat sn htste

I Bjame Reutsr erøjebtikkets
most fllmåtiserode danske for
faxer.lnden for d€t stdsle års
lid er hele tre al hans børne oO
ungdomsbøOer blevet f ilmatrse.
r€ds, hvilker må være noget at
en relo'd på der område. Først
kom d€ to Eertram.lih, oO i
denne måned er der Dfemlere
på ZAPPA, baseret på hans
mest læsle roman at samme

Bille AuOUsl, der bt.a. tav€de
spill€filmen,Honningmåne, oq
der mooel roste Tv.soll !Maii.
har slåer lor lnstrukrionen r

modsæhing tilde mero harm-
lø§e løier i B€rtram{itm6ne sr
dor denne gang tale om et in.
tenst og reåtistisk drama, der
udspiller slg i begyndelsen al
de glado 60er, da alt syntes at
Oå den notioo vet. HovedDerso.
nerne er tre 14,årige klassskam.
n€rater, den sød€i svage Bjøni
klassens humør,yldio klovn
Mulle, oq anlørcren Sten. Han
er den kønn€, begavede led€rty.
ps tra et velhavsnde hjem, m6n
lølelsesmæssigt arstumper på
!rund at 6t kærl€hodsløst lor
hold lil loråsldrene. Fakrisk noL
der hån kun at sh rovlisk Zaø
Da, oo llqesom den d,iver han
rcvd lt på åndre, hvllker ,& at.
vorlioo konsskvenser båda lor
ians omglvelso! oO ham setv.
De lrc v€nner er i bsgyndolsen

Drenge -løreren
Poul Reichhardts søn er
r»skurken« i den nye danske

a<6

film ZAPPA

Petq Beichhatdt, tkdq sg ikke i, at de andrc ikka længæ vit væ.e net! i

mesl løler sig tvunget ind på,
skræml al Stens tyrannisko ,å,

Vold
- Dsl €r en menneskeskildrlnd
med l'€rrlohed oo traoodie,
hvor volden lndgår som iøtq€ a,
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en lille lasttømrel ktiko med
egen hemmelig hute og den
siov oO ballade der hører sro
I rl. Men drenoestegerne udvlk,
ler siq snarl rilsmåknmrnatitet
og styret al slen, tilveri.
iabie overlald oo lndb,ud. El
shdpiån, Btørn 6s Murte nær
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Slens lorm for psykopati, lor
tæller Bille Augusl, - Hån er et
ka,lluldl og dominerende men.
noske med behov 1or magt, tor-
di han selv sr blevet dominer€l
al torældrene. De ro andre ken
der slel ikke hans lom lor
egoisme og selvdyrlelse, oO la.
der si! de,for dnvo så lånst. Da
de efldelig regiskerer, hvad der
§ker, er det lorsent åt rræk.
ke sig ud. De vilgerne, men
Slen skafler dem, for han tåler
ikke, al nogen bryder ud aI kti.

I den sidsle ende bliver det
den vege Biøh, dsr erkender si,
tualionens alvor og sæller sio

- Det, der sker, er rcl vold&
llgr, m6n 8jørn er nødt tir at
bruge Srons midler ,or at stand.
so ham, siger Bill€ August.

Hislorien kunne lige så godt
foregå i dag, men e. hsnlagl til
6o'erne, dels fordiden byoOer
på forlalleren§ egne ungdoms-
opl€vel§er, dols lordi instruklø.
rcn ønskede at b€skive det
gryende vellærdssamluhd, hYor
kapløbel om de materielle go
der bevilkede, al børnene blev
ladl i stikk€n, o9 egoismen btev

Oe tre hovedroller fandt man
erter ol omfalt€nde reseårch.
arbejde på skoler og ungdom+
klubber Peler Beichhadt, der

grund af sit rigrig€ ud§eende til
rollen. Folografen Jan Weincke
slod bag kameraet og i for
ældreroll6rne se§ bt.a. Jens Ok-
kinq, Solbjørg Bøjteldt os AmeHansen. a

M!|le sfrnen hod sin lat, spillot al Jens okklng
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Det løtste indbtud l.iet d. ned e. sotdelut ttl sve ge Het nydet Muttq Manen Holl, cigarcn sanhen ned abn, adan
r.nsbdq, nens de tyttat til 'Fubbat Band"

spiller Sten, udpegede limfol'
kene sjovl nok uden at vide, der
var PoLrl Reichhardts søn. Han
blev lioesom de lo andre, Adam
Tønsberg og Morten Holf -
Bjørn og Mulle prøvefilmer på
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