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Dette er historien om Saga Studio. Det legendariske filmselskab, der stod bag en lang række af de nu klassiske
film fra den folkelige danske films guldalder. Primus motor bag selskabet var John Olsen, der stiftede
selskabet og helt usædvanligt drev det som et enkeltmandsfirma frem til sin død i slutningen af 1959.
Hans sidste film blev en opsummering af hele hans produktion og et højdepunkt i den danske
folkekomedietradition: Baronessen fra benzintanken. Den driftige John Olsen skrev selv det grundlæggende
manuskript til denne og de fleste af den tids andre Saga-film. Han drev sideløbende filmudlejningsselskabet
Teatrenes Films-Kontor samt den enorme københavnske premierebiograf Saga Teatret. Denne bog er et kig
ind bag kameraet, hvor vi følger selskabets forhistorie, dets opbygning og optagelserne af de enkelte film fra
John Olsens periode. Via interviews og udtalelser givet gennem tiderne er det langt hen ad vejen de
implicerede Saga-folk og deres efterkommere, der selv fortæller historien. Uddrag af bogen Ikke alene havde
han mistet udlejningen af de populære ASA-film, som Henning Karmark og Lau Lauritzen producerede – han
fik heller ikke længere ASA-filmenes premierer på Saga Teatret. Hvis John Olsen for alvor skulle holde
gryden i kog, måtte han etablere et nyt filmselskab, som kunne producere en række populære danske film pr.
år til udlejning igennem hans udlejningsselskab og til premiere på Saga Teatret. Nordisk Film, Palladium og
nu også ASA disponerede til anden side, så der var ikke anden mulighed end at starte helt forfra for sig selv,
hvis han ville fortsætte på samme niveau som hidtil. John Olsens nye filmselskab måtte have sit eget atelier …

Om forfatteren Paw Kåre Pedersen (f. 1972) har tidligere skrevet bøgerne om Lau Lauritzen og ASA Film
(2010-2012) samt linernotes til diverse cd-udgivelser. Senest De allerbedste med John Mogensen: Hvad er der
så mer’? (Universal 2014).
Uddannet inden for forsikring og har arbejdet på kontor i den branche i 20 år. Niels Jørgen Clement (f. 1945)
er uddannet civiløkonom (HD/Organisation) og selvstændig virksomhedskonsulent og underviser på
videregående erhvervsuddannelser i ledelsesfag. Har i en lang årrække lavet research på de gamle danske
filmselskabers organisation, ledelsesforhold og nøglepersoner. Desuden har han skrevet artikler til Det Danske
Filminstituts Filmdatabase (2007) og til Filmleksikon (Gyldendal 2010).
Ja, självklart borde vi crowdsourca ihop pengarna. 19 oktober 'Men inte alla av de politiker som fattade
besluten förstod vad de sa ja till' skriver SvD. 10. Tyckt&Tänkt Posted by Tommy SvenssonFri, April 06,
2018 12:34:24.
Da vi møder Jørgen i slutningen af 1970’erne. Vart kommer allt ifrån, och historien bakom orden. Nu är de
redan upp i division tre. Beslutninger om at anvende Aa-stavning gælder i princippet kun for kommunens
egne myndigheder. ”Den bedste mand” er historien om den legendariske danske bokser Jørgen ”Gamle”
Hansen og hans kone Hanne. Guns N' Roses är ett amerikanskt hårdrocksband som bildades i Los Angeles
1985. 1. 19 oktober 'Men inte alla av de politiker som fattade besluten förstod vad de sa ja till' skriver SvD.
Illustrerad. Det var nemlig akkurat det denne musikalske komikerduoen tenkte da de laget Play it.
Stig Jakobsson ställer ut djur- och naturbilder hos Galleri Hultman. Då går det an att vara stöddig, eller.

