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Minns du skådisen Preben Kaas? Han
spelade kocken ombord på S/S Martha.
Nu gör hans son en fantastisk roll i en bio
grafisk film om en älskad dansk komiker,
Dirch Passer. Skådisen Preben och komik
ern Dirch brukade samarbeta. Båda dog
unga, i femtioårsåldern, redan 1980 respe
ktive 1981. Med en oerhörd närvaro spelar
Nikolaj Lie Kaas den danska nationalkle
noden. Mina associationer går till Hasse
och Tages revyer för populariteten och
scenografin från 60–70-talet. Människan
Dirch framställs som nojig, självupptagen
och ändå lätt att tycka om. Filmen förtjän
ar tveklöst spridning utanför Danmark.

Vad är mest utflippat? En finsk science
fictionkomedi eller övervintrade tyska
nazister från månen?
Iron Sky är allt det. Å ena sidan ett pam
pigt äventyr i rymden med tyngdlöshet,
stjärnor och måne. Å andra sidan en in
ledning med ett legobygge, eller snarare
ett skrotnisseskepp som landar poetiskt på
annan planet. Bakgrunden till filmen låter
som en kliché. I bastun berättade Jarmo
Puskala för regissören om vad han drömt
på natten och på den vägen är det. Spetsad
med charm och vitsiga repliker, snygg sce
nografi och en dos tysk surkål är Iron Sky
väl värd en och en halv timmes avkoppling.

I Marvels The Avengers är det svårt för en
superhjälte att utmärka sig. I hård konkur
rens får hjältarna kämpa om uppmärksam
het. Där möts bland annat Tony Stark
(Iron Man), Thor, Hulken, Captain Ameri
ca. Alla är de i kamp med Thors svartögde
bror Loke om värdefullt helium 3 och i
förlängningen herraväldet i Universum.
Den enkla storyn är utan överraskningar.
Det är de goda mot de onda i en kamp
mot klockan. Behållningen ligger mer i det
tekniska utförandet. Några scener, som
hangarskeppsscenen, känns närmast mag
iska. Fjärran är den tid då James Bonds
värstingpryl var på allas läppar.
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