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SANDBERG-DYNASTIET
HISTORIEN OM TRE GENERATIONER I FILMBRANCHEN

AF PAW KÅRE PEDERSEN
Sandberg-dynastiet er historien om en familie, der i
tre generationer gjorde sig gældende i den danske
filmbranche – hver på sin måde.
A. W. Sandberg var oprindelig pressefotograf, men
kom til filmen i 1913. Han arbejdede sig op til at blive
kunstnerisk leder og den førende instruktør hos
Nordisk Film. Han lavede nogle af de mest berømte
danske stumfilm, blandt andet Klovnen med den
navnkundige Valdemar Psilander i titelrollen og en
række storslåede Charles Dickens-filmatiseringer.
Sønnen Henrik Sandberg var den legendariske
filmproducent bag Soldaterkammerater-filmene og en
lang række Dirch Passer-film, som hans selskab Merry
Film oftest producerede i samarbejde med Dirch
Passer selv – nu klassiske danske folkelige film som
Pigen og pressefotografen, Pigen og millionæren og
Piger i trøjen. Film, som folk bliver ved med at holde
af at gense.

Tredje generation, Anders Sandberg, producerede stjernetegnsfilmene i 1970’erne, og drev – sammen med sin far
– store dele af de københavnske biografer. Anders Sandberg spillede også en vigtig rolle hos Nordisk Film i
1980’erne og i begyndelsen af 1990’erne.
Det er over 100 års dansk filmhistorie set igennem Sandberg-familiens øjne – blandt
andet via familiens private arkiver og interviews med Anders Sandberg og søsteren
Birgit Sandberg, der har arbejdet i filmbranchen som scriptgirl, produktionsassistent
og filmklipper.

Paw Kåre Pedersen (f. 1972) har tidligere skrevet bøgerne om Lau Lauritzen og ASA Film (2010 –
2012) og bøgerne om Saga Studio (2016 – 2018 i samarbejde med Niels Jørgen Clement) samt bogen om den store aviskonflikt på Fyns Amts Avis (2019).

Paw Kåre Pedersen bor i Skanderborg.
Mail: paw_pedersen@mail.dk
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