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Historien om Erik Ballings Olsen-Banden Christian Monggaard Hent PDF Dette er historien om alletiders
mest folkekære filmserie, Olsen-banden. De 13 film om Olsen-banden, som Erik Balling instruerede, var
kulminationen på en mangeårig søgen efter det helt rigtige udtryk og den helt rigtige måde at bruge hans

foretrukne genre, folkekomedien, på. Generationer af danskere har siden hen leet med.

"Egon vil vise, at han virkelig du’r til noget, Benny, at han er lige så smart, som han selv tror, mens Kjelds
drøm om det store kup udspringer af forestillingen om, at det vil fritage ham for Yvonnes evige plagen om
penge til nyanskaffelser, konfirmationer, og hvad hun ellers får kig på. De krav, der stilles til dem, er i

virkeligheden ikke større end de krav, der stilles til andre mennesker. Men Banden består af arketyper. De er
morsomme, men der er ingen af dem, der har humor. Egon er helt blottet for humor. Hvis Benny har nogen, er

den meget plat, og Kjeld griner slet ikke af noget som helst."
- Erik Balling. Citat fra bogen
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