
"Unge viljer'~. 

Anne Eline Chrlstie og Carl AagaarcL l 
østvig jr. i «Unge vil1er... (Fot. N.T.B.) 

(NTB.) Den norske filmen «Unge 
vlljeh, som er satt i scene av Walther 
Fyrst, skildrer de sosiale forhold i Norge 
i 1930-<'\,rene, særlig gjeldskrisen 1 jord~ 
bruket og fagforeningspampenes terror 
på. arooidsplassene. Filmens hovedper
soner er datteren aven rik industri
mann Og' en arbeidersønn som bryter 
over tvert med det bysamfunnet de er 
vokst opp i og finner et mål og store 
oppgaver for sin unge arbeidskraft og 
sin fedrelandskjærlighet på et nybrott. 
Men før de' kommer så langt har de 

• begge fått se og føle hva samfunnet har 
å by den oppvoksep.de slekt. Gutten 
mister sin far som tar livet av seg etter 
at de ledende i fagforeningen har eks
kludert ham og dermed for all framtid 

I utelukket ham fra il få. arbeid, og selv 
stempler han' på. arooidskontoret dag 
etter dag uten det ringeste håp om å 
få noe å. gjøre. Da er det han blir opp
fordret til å melde seg til frivillig ar
beidstjeneste og kommer til bonden, 
BjØln' storhaug i Telemark. Datteren I 

II av den asosiale industrimann har også 
fått . øynene 'opp for det vrange og 
skjeve 1 samfunnsforholdene og blir 
sendt til England for å. få de rette an
skuelser.Men hun kommer ufordervet 
tilbake, og, også. hun finner sin oppgave 
i arbeidet med jorda. ' 

En av filmens· hovedpersoner er bon
den' Bjørn : Storhaug som blir kastet ut 
aV den gamle ættegården fordi hari har 
kausjonert for sirl Svoger som ikke kan, 
klare sine -forpliktelser etter at defla
sjonspolitikken er blitt satt· inn. Med 
krass' realisme rulles her opp den skjeb
nesvangregjeldskrise . i vårt jordbruk. 

Filmens unge par spilles av to d~
butanter ,Karl Aagaard Østvig jr. og 
Anne Eline' Cbristie. store roller har 
videre Einar Tveito som Bjørn Storhaug, 
Martin Gistl som arbeideren og Johan 
Hauge som industrimannen. 

Mandag 8. februar 1943. l Q.·8541 

Premiere på norsk ·fil;ffi~~ 

Det unge paret i filmen. 

, Deri, nye norske fiJmen «Unge viljer» Som det un~e par i, filmen: får vi, 
framvises i dag for første ga~ på Victoria debutanter, 'Anne Eline Chrlstie:.Og 
Kino' i Oslo. Filmen, rom behandler et al~ Aagård Ø'stvig' jr • . "]\jr øvrigmclh 
vorlig problem, er innSpilt i Telemark og bl. u; Martin Gisti, Einar Tveito ~g J 
på Ja: filmatelier siste rorrunerog hØst. Hauoe. På grunn av råfi1mrasjoner 

'. Vil filmen foreil.s>big bare bli framvist 
tå dager i Oslo, da k-opien' ettetpå 
sirkulere til1~def.<! øvrige byer.,,, 
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2 Tirsdag 9. februar 1943. 

Viktoria: 

" Unge viljer 
De siste norske iilnwne haI alle vroxf. .. 

typiske lettvektere hvor så å si alle mid
ler helliget målet å more den store masse 
av kinobesøkende. Og det kan jo være 
vel og bra nok hvis iilmen er virkelig 
unJerholdende. Ikke minst kan det være 
vel og bra i de:ooe tiden da publikum' 
bå.:!e f",,'langer og har krav på ~ liten 
ekstra kriserasjon avkobJ1ng og i' en ut
strekning som, aldri før nettopp SØker 
denne på kinoene. Dertil kommer at med 
de innskrenkede tek.nisk" hjelpemidler 
som står til rådighet' og d" van..keliga 
spilleforhold ellers, vegrer man seg fore
lØbig med å gå i gan,g med riktig store 
og alvorlige oppgaver. Men det er heller 
ingen tvil Om at skal det lykkes oss å 
reise en fullverdig og konkurransedyktig 
nasjonal filmproduksjon' etler, krigen, Bå 
m. grunnlaget for, denne' legges tUrett,e, 
no.' ... ;" ," 

Med et slikt grunnlag menes fØrst. og' 
fremst et solid økonomisk sådant, og det 
er sikkert at når det er etablert er. meget' 
nådd. Men like viktig i annen' omgang 
er at vi har vilje til å gå lØS på' probleme
ne og da store nasjonale filmoppgaver. 
Derfor er det så gledelig at norsIt film_ 
produltsjon no midt under krigen !tan 
presentere en film som .Unge' Vilje!'>, 
som beltrefter at denne viljen er til. stede, 
og som virkelig overrasker positivt mot 
hva en kanskje kunde vente når så pass 
mange uprøvde krefter er gitt sjangsen 
til 11 vise hva de' duger til på' det hvIte 
lerret.' Filmen som clelv;'" er innspilt i 
Telemark og delvis på Jar" er blitt sterkt 
beklippet under monteringen og viI der
for ikke unngå å få noe ujevnt over 
seg" men i det slore og hele er det en film 
som holdeT, interessen fanget fra fØrst til 
sist, ja som med sine beste partier gir 
sterkt og gripende inntrykk. 

.Unge Viljer. er en problemIllm. 
Tidligere har vi hatt bare en som for

tjente det' navnet, nemlig «De vergdøse> 
i Leif Sinding.. regi. Her fil<k vi stifte 
kjen.kap med et alvorljg sosIalt problem, 
nemlig den skjebne som ofte blir bortsatte, 
foreldreløse barn til del. Og problemet var 
så langt fra konstruert, G .. briel Scott had
de selv fått ideen til sin romen som filmen 
ble bygd over, ved å lese om et par tilfelle 
av samvittighetsløs fmmferd overfllr disse 
«vergeløse», tilfelle så graverende at de i 
sin tid opprørte hele landet .• Unge VlljElTl> 
'lJcllandler ikke bare ett men: selve det 
sosiale problem og gir denor, om enn vi 
bare lærer tre familier å kjenne, hvor den 
ene representerer arbeiderklassen} den an .. 
dre boOOestanden og den tredje den vel
llaveOOe overklasse, et ulike større og 
dypere perspektiv, 

Filmen er som «Do vjlrgeløse. og kan
skie i enda s\Ø"re grad inspirert av be
givenheter som faktisk har funnet sted. 
Både arbeideren Albert Jensen og bon
den Bjørn er tegnet etter levende modell 
og de som er litt eldre av år og har fulgt 
med og ikke glemt, de or kanskje i stand 
til å gjenoppfriske et par' avisnotiser som 
i sin tid oppskaket sinnene, Handlingen l 
filmen beveger seg innen et tidsrom a\> 
:fire ål', nemlig fra 1932-36 og det er lagt 
vinn på å gl et korrekt bilde av .tiden». 
Det vi: her si så meget SOm dens sosiale 
ansikt, dens uro og gjæring, de ødeleg
gende arbeidskamper, tvangsauksjonens 

spøkelse over bondegårdene, 
løse, gråe arbeidsløsheten.' 
mange sOm her kan nikke gjienkj1~lletlde: 
Ja, akkurat slik var 
køen på arbeidskontoret, 
eldre oppsagte,. arbeidere 
som aldri har hatt €fl 
mer 'og' får "'stemplet , 
men derimot "arbeid? ' Og 
de 'humør/iallfall noen,aV dem, 
har er kanskj'; bare rene; 
fuglen, inen det, er da et lite 
tristheten: Velkommen tebars' 
bare' kjentfolk nesten ,hele 
det vesle barnet til bonden 
enno mens auJtsjonsfolkene, 
skal hente vogga det ligger ' 
paret ,som vinner bukt håpløshetell 
til slutt, de har også råd til' å smile fast, 
og besluttsOlnt i tro på en ,bedre ' 
tid. ;'" ",,' 

Walter Fyrst har skrevet m>cn",.krr"IJ,t 
og han har 'også Satt filmen;i 
uten har, han ledet klippingen', 
tasjen' og ,står selv som produsent>, 
er også, ',Unge ,Viljer> først ,og 
Walter Fyrsts.!1:ain har både 'som 
skr1ptfonatter <og regissør hate et 
tcOOe, for ,ik1<e ' å 'sL veldig og 
stoff å arbeIde med, og vi vil 
at,hal'l har maktet. det helt., ' 
det også noe til. _,'Nok' eT de~, 
Iwltsce.nor som"8:iør' en båd" 'glad og 
Kanskj e ' :først og fremst fordi 
men antydeT muligheter når det 
framtidens norske, 
for' å ta et spØrsmål som, ny:rok:rul;tet'in1Ien 
.. ller, , «Nachwuchs. som 
Fyrst har her gjort et 'dristig ekl'peJrlmenl 
med å la' oul'ekke debutanter' 
seg, qg det var ikke, for tidlig at Em 
annen gjorde 'det eksperimentet." ," 

Vi har så visst skjellig grunn' til 
etterlyse nye ansiMer r norsk 
.Unge Viljer> beviser den ting' at 
nye ansikter de finnes et eller annet sted 
i vrimmelen bare det, blir hentet fram, 
eller, rettere sagt bare vi ,kan 
mi dIe r til å hen1e d"m fram. Det 
blitt sagt at enhver nordmann' er en 
skuespiller, og selv' om det nok er I'n 
het med vesentlige modifikasjoner. 
drer det' sikkert mange' talenter 
som en filmskole f. " eks. ,vilde, 
trekkeframilyset." ' " , " 

Den ev' debutantene; i'~Unge ' 
som gjør krav på stØrst oppmerksomhet 
uten sammenlikning Anlle' Elille' 
C h ri sti e I rollen somoverklassegjen-j 
1en SOm våkner tU'soslal(.og ,medmenne.' 
skelig ansvar og til slutt, river, seg løs' 
fra sitt miljø. Hun er klok ,nok til n<ke; 
fl spenne buen for hØyt'og hunfår derve4,i 

en ekte tr, overdighet over, sitt spill, ' e, neg,e, ,n, "I 
! fIn og forståeOOe kvhlnelig 'følsOmhet 501'1 
kler rollen meget godt. : 

: Noe av det samme kan, sies, o~ F;arL ' 
Aagaard Østvig jr,' ,Med'enkle'muniska 
midler gir han det ærlige, litt blyge ung-

: dommens sinn. det som ikke kan, gi, 'oPI 
eller gi seg håpløsheten, i vold, men son; 
eier tro 6g nrokkelig optimisme. Signe 
Ramberg, Karin Meyer og Betzy Holter' 
spiller henholdsvis, bondekona, arb.jder~ 

;kona og direktørfrunog gir" alJe, tU~ 
fotJatelige portretter. Sigue Ramberg son' 

l e~~d~~~1~~L' ':f~:,:~:~~~_ /~ l!~~~ :~sp~~jdt. 
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