
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           REGISSØR                                              

Fred Zimmermann, f. 1907 ,  d. 1997 .                 
Amerikansk regissør, født i Østerrike. Gjennom sin 50 år lange karriere 

fikk filmene han regisserte totalt 65 Oscar nominasjoner i forskjellige 
kategorier. Filmene vant 24 priser. Selv fikk han Oscar for beste regi for 

filmene Herfra til evigheten – 53 og for En mann framfor alt - 66. Men 
allerede i 1938 fikk han Oscar for kortfilmen That Mothers Might Live. 
Andre kjente spillefilmer er Sheriffen -52, Oklahoma -55, Nonnens 

historie -59, Sjakalen -73 og Julia -77. 

                                       FORFATTER                                                                      

James Jones, f. 1921, d. 1977.  

Amerikansk  forfatter som var mest kjent for sine romaner om 2. 
verdenskrig og dens følger. Han var vitne til det japanske angrepet på 

Pearl Harbour og dette inspirerte han til å skrive boka Herfra til 
evigheten. I 1952 vant han National Book Award og i 1953 ble boka 
filmatisert.  

 
                                       SKUESPILLERE                                    

 

Burt Lancaster, f.1913, d.1994.  

Amerikansk  skuespiller  og  filmprodusent.  I sin  45 år  lange karriere 
spilte  han en rekke  filmkarakterer  og hadde mange hovedroller. Han 

ble nominert til 4 Oscar for beste hovedrolle i filmene - Herfra til evig-
heten -53,  Fuglemannen  på  Alcatraz -62,   Atlantic City -81,  og  han 
vant  prisen  i  1960  for  hovedrollen  i  Elmer Gantry. Produksjonssel-

skapet  hans produserte filmer som Oscarvinner Marty-55, Trapes -56 
og  Gå stille, gå dypt -58. Men det vil for alltid være lyden av stemmen 

hans,  måten  han  lo  på – og  filmkarakterene  han  spilte,  som vi vil 
huske ham for. 

Deborah Kerr, f.1921, d.2007   
Skotsk  skuespiller,  også  utdannet  som danser. Hun debuterte 17 år 

gammel og spilte både på teater og film. De mest kjente filmene hen-
nes var: Herfra til evigheten – 53,  The King and I -56,  Stevnemøte -
57, De uskyldige -61. Hun ble nominert til Oscar hele 7 ganger uten å 

vinne. Men i 1994 mottok hun Æres Oscar. Den siste filmen hennes ble 
The Assam  Garden -85 .  Etterpå  sluttet  hun  å  spille  i filmer og på 

teater.   

Montgomery Clift, f. 1920 , d. 1966                           

Amerikansk skuespiller som debuterte på Broadway allerede som 15 
åring.  Han viste usedvanlig  gode  skuespillerferdigheter og  fikk sitt 

gjennombrudd  i  filmen  En  plass  i solen -51,  der  han  spilte  mot 
Elizabeth Taylor.  Han er  best kjent for filmene Herfra til evigheten – 
53, Unge løver – 58, Plutselig, i fjor sommer -59 og Dommen i Nurn-

berg -61.  Han  ble 4 ganger nominert til Oscar men vant ingen pris. 
Han døde da han kun var 45 år.  

 

 



 

 

 

 

 
Frank Sinatra, f. 1915, d. 1988.                     
Amerikansk sanger  og filmskuespiller. Han ble oppfattet som en av de 

beste vokalister i sin tid. Da han var 37 år begynte han på sin karriere 
som filmskuespiller.  De mest kjente  filmene hans  var To gaster går i 

land – 45,  Herfra til evigheten -53, Guys and Dolls – 55, High Society 
– 56, Mannen med den gyldne arm -55, Can-Can -60. Han vant Oscar 
for sin rolle i Herfra til evigheten -53  og  han  ble nominert for hoved-

rollen i The Man with the Golden Arm -55. 

Donna  Reed, f. 1921, d. 1986              
Amerikansk skuespiller  som spilte  i mer  enn  40 filmer. For sin rolle i 
Herfra til evigheten -53,  vant  hun en Oscar. Hun hadde også sitt eget 

TV program, en komedie:  Donna Reed Show  varte i hele 8 år, fra -58 
-66.  Hun  ble nominert  4 ganger  til Emmy  for denne TV rollen, vant 

ikke, men mottok Golden Globe  i 1963 for sitt TV show. Hun var også 
med i TV-serien Dallas – 84-85.  

 
Ernest Borgnine, f. 1917, d. 2012. 

Amerikansk  skuespiller  som  medvirket  i  ca. 140 filmer  og TV pro-

duksjoner. Gjennombruddet hans kom med rollen som sersjant Fatso 

Judson  i  Herfra til evigheten – 53.  I  1955  vant  han både Oscar og 

Golden Globe for beste hovedrolle i filmen Marty. Han er også kjent fra 

filmene  Vikingene- 58, Flyet som forsvant -65,  12 fortapte menn -67. 

Han hadde sine siste roller I TV serien Akutten - 09. 

 

 


