1977
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DE FØRSTE MÅNEDER af 1977 knokler Lucas’

hold på ILM stadig for at færdiggøre de visuelle
effekter til Star Wars. Tre klippere arbejder på overtid for at skabe en sammenhængende historie ud af
optagelserne. Blandt filmens sidste indstillinger, som
føjes til i ellevte time, er det enøjede væsen i scenen
med affaldsknuseren, samt en matte-painting på
glas af Mos Eisley-cantina’ens ydre. Lucas forventer
sig ikke mere af Star Wars, end at den lige akkurat
tjener sig selv hjem i billetindtægter.

“Det var en forbandet god historie, fejende flot fortalt,
og derudover kan jeg ikke forklare det.”

Alec Guinness

om Star Wars’ popularitet
i et interview fra 1979

Januar
Gidselrama
9. januar: Lynaktion Entebbe (Raid on
Entebbe) vises på NBC TV. Irvin Kershners tv-film dramatiserer, hvordan
Israels forsvarsstyrker i 1976 befriede
israelske gidsler fra palæstinensiske
terrorister i Entebbe-lufthavnen i
Uganda. Peter Finch, Charles Bronson
og Yaphet Kotto medvirker.

Hamill skadet
11. januar: Mark Hamill forulykker
i sin nye BMW på Antelope Valley
Freeway i Californien. Skaderne i hans
ansigt kræver plastikkirurgiske indgreb. En stand-in dublerer for Hamill,
da de sidste ekstrascener med landspeederen bliver optaget ved China
Lake Acres nord for Los Angeles.

marts
Star Wars-musik
5.-16. marts: John Williams dirigerer London Symphony Orchestra
under indspilningen af soundtracket
til Star Wars. Musikken optages
over 14 sessions i Anvil-studierne
i Denham, England..

Den første Star Wars-tegneserie
8. marts: Marvel Comics’ første Star Wars-hæfte rammer butikkerne. “Juli”
på bladets forside angiver bladhandlernes returneringsmåned for usolgte
eksemplarer. Forfatteren Roy Thomas og tegneren Howard Chaykin har skabt
serien ud fra Lucas’ manuskripter og et begrænset visuelt referencemateriale. I
hæftet overværer Luke luftslaget over Tatooine, før han møder Biggs Darklighter
ved Anchorhead – et optrin, som Lucas allerede har klippet ud af filmen. Chaykin
og Tom Palmer samarbejder om forsidetegningen, der bygger videre på det
plakatmotiv, som Chaykin skabte året før til San Diego Comic-Con. Både Luke og
Ben Kenobi bærer røde lyssværd på
HEY, CAMIE-WHEN DID YOU GET BACK?
IT WAS JUST
SHAPE IT UP,
DID I HEAR A
WORMIE ON
omslaget, og Darth Vaders hjelm er
YOU TWO! I -YOUNG NOISE
ANOTHER
BIGGS!
BLAST THRU
RAMPAGE,
grøn. Hos Twentieth Century-Fox
HERE?
FIXER.
JUST NOW!
I THOUGHT
tror ledelsen ikke på tegneseriens
YOU’D BE HERE
--CERTAINLY
reklameværdi, men Star Wars nr. 1
DIDN’T EXPECT
YOU TO BE OUT
bliver hurtigt udsolgt. (På dansk
WORKING!
i albummet Stjernekrigen).
HEY, WHAT
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HAPPENED?
DIDN’T YOU
GET YOUR
COMMISSION?

dronning ELIZABETH

Fixer og Camie er til stede, da Biggs
møder Luke i Star Wars nr. 1.

II fejrer 25-års jubilæum

ja n ua r - M A j
April

1977

Plakater af Tom Jung
Kunstneren Tom Jung får
bestilling på at skabe en filmplakat til Star Wars. Han lader
sig inspirere til Luke og Leias
posering af den berømte
fantasykunstner Frank Frazettas actionprægede heltestil.
Jung tilføjer en hvid stribe, der
gennemskærer lyssværdets
spids, så de tilsammen danner
et kors.

Star Wars-tegneseriehæfte nr. 2
12. april: Marvel udsender Star Wars nr. 2
(dateret august). Dette nummer skildrer Han
Solos møde med Jabba. Lucasfilm havde
fortalt holdet bag tegneserien, at Jabba ikke
ville optræde i filmen. De gav dog tegneren,
Chaykin, lov til at basere Jabbas udseende
på et fotografi af et rumvæsen, som filmens
produktionshold skiftevis omtalte som
”Hvalros”, ”Ming” eller ”Mingo”. (På dansk
i albummet Stjernekrigen).

Nedenfor: Tom Jung designer denne
half-sheet-plakat (56 x 71 cm) før
A-plakaten (69 x 104 cm).

Jabba og hans bøller konfronterer Han Solo i Mos Eisley.
--THAT YOU WON’T BE ABLE
TO GO NEAR A CIVILIZED
SYSTEM AGAIN FOR THE
REST OF YOUR LIFE!

HAN, MY BOY, I’M ONLY
DOING THIS BECAUSE YOU’RE
PUT YOUR THE BEST, AND I NEED YOU.
BLASTERS
AWAY, MEN!
BUT, IF YOU
DISAPPOINT ME
AGAIN, I’LL PUT A
PRICE ON YOUR
HEAD SO
LARGE--

I’LL PAY YOU,
JABBA, BUT
NOT BECAUSE
YOU THREATEN
ME.

Ovenfor: ”Style A”-biografplakat af Tom Jung.
Fox beder serietegneren Nick Cardy om at tilføje
droiderne og justere detaljer på Luke og Leias tøj.

Star Wars-tegneseriehæfte nr. 3
10. maj: Marvel udsender Star Wars nr. 3 (dateret september).
I dette nummer flyver Tusindårsfalken ind i Dødsstjernens
indre. Fordi holdet bag tegneserien ikke havde adgang til
visuelle referencer fra filmen, mangler Falken laserkanontårne,
og Dødsstjernen tager sig noget mindre kolossal ud, end den
gør i filmversionen. (På dansk i albummet Stjernekrigen).

I’LL PAY YOU
BECAUSE...IT’S
MY PLEASURE.

Maj

HE’S HEADING FOR
THAT SMALL MOON
-- BUT WE’RE GAINING ON HIM!

Snigpremiere

THAT’S NO
MOON
MR. SOLO.
IT’S A
SPACE
STATION.

YOU’RE
CRAZY!
IT’S WAY
TOO BIG
TO BE A-

HOLY--!

1. maj: Star Wars vises første gang offentligt for et indbudt publikum
i Northpoint Theatre i San Francisco. På biografens udhæng annonceres
snigvisningen som verdenspremieren på ”Alaska” for at holde filmen
hemmelig. Selv om lydmikset ikke er færdigt, er forpremierepublikummet vilde med filmen.

I’VE GOT
A BAD
FEELING
ABOUT
THIS.

Omslagstegning til Star
Wars nr. 3 af Howard
Chaykin og Tom Palmer.

Ruder fra Star
Wars nr. 3 af
Howard Chaykin
og Steve Leialoha.

Også i 1977 …
Vader-reklame
Charles Lippincott hverver Kermit Eller, en
medarbejder ved Don Post Studios, til at bære
et Darth Vader-kostume på den amerikanske
boghandlerforenings messe, der finder sted i
San Francisco i maj. Eller optræder som Vader
ved flere offentlige arrangementer fremover.
Ellers Darth
Vader-kostume
er en autentisk
rekvisit fra filmen.

MILITÆRNÆGTERE FRA VIETNAMKRIGEN benådes

første syntetiske insulin
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Publikum strømmer til snigpremieren. De er inviteret
gennem løbesedler, som er blevet omdelt i byens biografer.

Læsere inviteres
i november til
at møde Darth
Vader personlig.

d e n o p r i n d eli g e t r il o g i

Premieren

stjernekrigen (Star Wars) får

premiere den 25. maj i 32 biografer i Los
Angeles, San Francisco og New York. Fra en
Hamburger Hamlet-restaurant, der ligger på den anden side af
gaden over for Mann’s Chinese Theatre (tidligere Grauman’s Chinese
Theatre) i L.A., ser Lucas først en kæmpe menneskemængde og siden flere
limousiner, der standser foran biografen. Mann’s Chinese Theatre oplever den
største premieredag i sin 50-årige historie, da biografen tjener 19.358 $
på at sælge billetter til ca. 4 $ stykket. Limousinerne tilhører Playboygrundlæggeren Hugh Hefner og hans følge, som ser filmen to gange i træk.
Internationale premieredatoer

Privat visning
En billet til den eksklusive private visning
af Stjernekrigen, som finder sted på
MGM-studierne den 2. maj.

Bestil nu
En Stjernekrigen-løbeseddel råder publikum til
at reservere billetter til ”årets bedste film”.

USA

25. maj 1977

Frankrig

19. oktober 1977
(La guerre des étoiles)

Italien

21. oktober 1977
(Guerre stellari)

Australien

27. oktober 1977

Brasilien

18. november 1977
(Guerra nas Estrelas)

Danmark

26. december 1977
(Stjernekrigen)

Storbritannien
27. december 1977

Hongkong

26. januar 1978

Japan

30. juni 1978
(Sutâ wôzu)

Overraskelse
Lucas er overrasket over at se Stjernekrigen få
premiere i Mann’s, der egentlig ikke havde booket
filmen. Men da William Friedkins Frygtens pris
(Sorcerer, 1977) ikke er klar i tide, overtager
Stjernekrigen pladsen.

Lynplakat
Takket være deres nyligt udsendte Ringenes Herre-kalender er tvillingebrødrene Greg og Tim Hildebrandt
vældig populære blandt kendere af fantasykunst. Da de får til opgave at tegne en plakat til Stjernekrigen ud fra
Tom Jungs komposition, forener Hildebrandt-brødrene deres kræfter og færdiggør plakaten i løbet af 36 timer.

p r emie r e n

1977

Visning for filmholdet
Før Stjernekrigen afsløres for offentligheden,
inviterer Lucas til en
privat visning for
skuespillere og filmmedarbejdere. Visningen
finder sted den 21. maj
1977 i Academy Award
Theater i Beverly Hills.

Lobbybilleder
Fotografier fra Stjernekrigen bliver sat
op uden for Mann’s Chinese Theatre.

Filmprogram
En af Lucasfilms licensindehavere,
George Fenmore Associates, udgiver
Stjernekrigen-filmprogrammet, som
sælges i biograffoyerer. Programmet,
hvis omslag (ovenfor) viser et af
Tom Jungs plakatmotiver, indeholder
18 siders information om filmens
tilblivelse, skuespillerne og
karaktererne (udsnit t.h.).
Teaser-plakat
”B”-teaserplakaten i seven-sheet-format (2,3 x 2,1 m;
til små plakattavler) bliver udelukkende sat op i byer,
der viser Stjernekrigen i 70mm. Det er den eneste
Stjernekrigen-plakat, der bærer premieredatoen 25. maj.
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Køer foran Loews
Lange køer opstår uden for Loewsbiografen på Astor Plaza i Manhattan
(billedet) og foran Orpheum. Seks dage
efter premieren beløber Stjernekrigens
samlede billetindtægter sig til
imponerende 2,5 millioner $.

d e n o p r i n d eli g e t r il o g i
Maj

Også i 1977 …

August

Lucas og Spielberg

En udmattet Lucas ankommer til
Hawaii for at holde en kort ferie.
Sammen med Steven Spielberg bygger
han et sandslot på stranden foran
Mauna Kea-hotellet. Da Spielberg
røber sin lyst til at instruere en James
Bond-film, fortæller Lucas ham om sin
idé til Jagten på den forsvundne skat
(Raiders of the Lost Ark) om Indiana
Smiths eventyr. Fordi heltens navn
minder Spielberg om filmtitlen Nevada
Smith (1966), ændrer Lucas det
senere til Indiana Jones.

Kort og masker

California Originals udsender en
række Stjernekrigen-krus modelleret
af Jim Rumph. Lucas forestillede sig
Star Wars-merchandise, allerede
mens han skrev manuskriptet, og
ønskede, han havde et wookiee-krus.

Topps, Inc. udsender sin første serie af
Star Wars-kort. Serien består af 66 kort
og 11 klistermærker. På bagsiden kan
man læse fakta om Stjernekrigen,
handlingsresumeer eller udsnit af
billeder, der kan lægges sammen til et
puslespil. Don Post Studios udsender
en række Stjernekrigen-figurmasker.

juni
Hopla, vi skrider
16. juni: Hopla, vi skrider (Grand Theft Auto) får premiere. Hovedrollen spilles
af Ron Howard, der får sin debut som filminstruktør med denne blanding af
komik og biljagter, som han desuden har været med til at skrive. Roger Corman
er executive producer på filmen, som er indspillet på kun 15 dage.

Flere blade bringer annoncer for
Stjernekrigen-masker.
Et Luke Skywalker-kort; et ørkenrøverklistermærke.

Darth Vadar
Factors, Etc. udsender en autoriseret
serie af Stjernekrigen-badges. På et
af dem er Darth Vaders navn stavet
forkert. Samtidig er tonsvis af
uautoriserede badges og emblemer
i omløb.

Juli
Disko-plade

Grammofonpladen Star Wars
and Other Galactic Funk af Meco
(Domenico Monardo) udgives
på Millennium Records. Det
instrumentale album indeholder en
diskoversion af Star Wars-temaet.
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C-3PO i People

18. juli: C-3PO optræder på forsiden af
bladet People, der også bringer interviews med Stjernekrigens instruktør
og skuespillere. Lucas fastholder, han
er færdig med at instruere film: ”Jeg
kan ikke lide at være chefen. Hvis jeg
laver en fortsættelse, vil jeg være
executive producer på den.”

Fodspor foran Mann’s
3. august: C-3PO (Anthony Daniels),
Darth Vader (Kermit Eller) og R2-D2
(fjernstyret af Mick Garris) planter deres
hånd- og fodaftryk i cementfortovet foran
Mann’s Chinese Theatre. Gary Kurtz
signerer for den ”håndfri” R2-D2, mens
John Williams’ underlægningsmusik til
Stjernekrigen drøner ud af højttalerne.
8000 fans stimler sammen foran Mann’s
Chinese Theatre for at se nogle af deres
yndlingsfigurer fra Stjernekrigen.

APPLE II-COMPUTER PÅ MARKEDET

Gary Kurtz ser på, mens Darth
Vader (Kermit Eller) skriver i den
våde cement.

rumtegneserien willy på eventyr ophører efter

m a j - S e p tembe r
Repremiere på THX 1138

Også i 1977 …

Også i 1977 …

I håb om at lukrere på Lucas’ succes
med Stjernekrigen beslutter Warner
Bros. at give THX 1138 repremiere.
Warner genindsætter de fem minutter,
som de klippede ud af filmen i første
omgang, men trods deres reklamefremstød bliver THX 1138 ikke nogen
publikumssucces. Den opnår dog sidenhen at blive dyrket som kultgenstand.

Stjernekrigen
i sammendrag
På grund af filmens
succes bliver eventyret
om Stjernekrigen
udgivet i forkortet
bogform i august 1977.
Historien er bearbejdet
fra The Adventures of
Luke Skywalker, skrevet
af George Lucas.

1977

Den forkortede romanudgave af Stjernekrigen
bærer ikke det traditionelle
Star Wars-logo.

Rolling Stone

Kongen dør
16. august: Entertaineren Elvis
Presley, som revolutionerede populærmusikken og blev kendt som ”Kongen
af rock’n’roll”, dør på sit landsted,
Graceland, i Memphis, Tennessee.

25. august: Skuespillerne fra
Stjernekrigen optræder på forsiden af
Rolling Stone. I et interview af Paul
Scanlon fastslår Lucas, at han ikke
ønsker at instruere længere. Han røber
også, at en af hans ideer til en Star
Wars-fortsættelse er ”Ben Kenobis unge
år”. Han uddyber: ”Den skal handle om
Ben og Lukes far og Vader i deres dage
som unge jediriddere. Men Vader
dræber Lukes far, og så tager Ben og
Vader et opgør, ligesom i Stjernekrigen,
hvor Ben næsten slår Vader ihjel.
Faktisk falder han i et vulkansk hul og
bliver stegt, så han er helt ødelagt.”

Escape from the Death Star
Kenner udsender det første Star Wars-brætspil, Escape from the Death
Star. Spillet bliver ekstremt populært og optrykkes over hele verden i lande
som Japan, Tyskland, Italien og Frankrig.

“Star Jaws!”
Spider-Man møder Star Wars
i Marvels Spidey-hæfte nr. 31
(dateret februar), skrevet af Kolfax
Mingo. Edderkoppen spiller Luke
Skywalker, mens dr. Doom
overtager rollen som Darth Vader.

The Making of Star Wars

Donny og Marie

16. september: ABC TV viser The
Making of Star Wars. Gary Kurtz er
executive producer på programmet,
som er instrueret af Robert Guennette,
skrevet af Richard Schickel og indtalt
af William Conrad. C3-PO (Anthony
Daniels) og R2-D2 (Kenny Baker)
agerer værter i dokumentaren, der
byder på interviews med skuespillere
og filmmedarbejdere fra Stjernekrigen.

23. september: Søskendeparret Donny
og Marie Osmond fremfører et omfattende musicalnummer med Star Warstema på ABC’s The Donny & Marie
Show. I indslaget optræder også Kris
Kristofferson, Paul Lynde, Redd Foxx,
Anthony Daniels, Peter Mayhew og en
fjernstyret R2-D2. Darth Vader bliver
indtalt af Thurl Ravenscroft, bedre
kendt som tigeren Tonys stemme.
Den italienske
film Star Pilot
(t.v.) hed oprindeligt 2+5:
Missione
Hydra.
Originaltitlen
på den
vesttyske
2069 (t.h.)
er Ach jodel
mir noch
einen.

September

I Stjernekrigens kølvand

mange år med danske forfattere og tegnere

CHARLIE CHAPLIN DØR
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5. september: NASA opsender robotsatellitten Voyager 1. Den er designet til at
udnytte gravitationelle skub: en relativt ny teknik, hvor fartøjet accellererer ved hjælp
af planeternes tyngdekraft, hvilket sparer brændstof, tid og penge. Voyager 1 skal
studere planeterne i og grænserne af vores solsystem.

26. september: To film med rumtema
får premiere i håbet om at ride med på
Star Wars-bølgen. Men hverken Star
Pilot (1966) eller 2069: A Sex Odyssey
(1974) gør meget væsen af sig.

d e n o p r i n d eli g e t r il o g i
Oktober

Star Wars-skitsebog
September: The Star Wars Sketchbook bliver udgivet. Bogen indeholder koncept- og produktionstegninger af Joe Johnston. Opslaget
om TIE-fighterne oplyser, at TIE er
et akronym for Twin Ion Engines,
og viser desuden et design til et
”TIE boarding-fartøj”.
Tegning af TIE-fightere, der følges
af et TIE-boarding-fartøj.

Pizzazz
Marvel Comics udgiver
Pizzazz nr. 1, et månedligt
magasin om populærkultur.
Det første nummer har
C-3PO og R2-D2 på forsiden
og indeholder starten på en
eksklusiv Stjernekrigentegneserie i føljetonform.

Forsiden af The Star Wars Sketchbook.

Galactic Funk nr. 1
1. oktober: Mecos album
Star Wars and Other
Galactic Funk ligger
nummer et på Billboards
salgsliste. Den holder
førstepladsen i to uger.

Også i 1977 …
Madkasser
King Seeley Thermos producerer
Star Wars-madkasser af metal og
plastic til det amerikanske marked.
Metalmadkassen sælges i to udgaver,
med hhv. en stjernehimmel eller
figurtegninger på siderne, samt et
medfølgende termokrus i plastic.

November
Også i 1977 …

Early Bird-pakken

LED-ur

Forsiden
af ”Early
Bird
Certificate
Package”.

Da Kenner ikke kan nå at fremstille deres Star Wars-actionfigurer tidsnok
til julesalget, udsender de i stedet en ”Early Bird Certificate Package”, som
hurtigt bliver kendt som ”den tomme æske”. Faktisk indeholder æsken et
værdibevis på de første fire Star Wars-actionfigurer samt et løfte om, at
legetøjet vil blive leveret fra fabrikken i starten af 1978.
Pakken
indeholder et
værdibevis, et
farverigt fremvisningspodium
(t.v.) og nogle
klistermærker.
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Dette ”mikroelektroniske
Star Wars-digitalur” fra Texas
Instruments er et af de få licensprodukter, der udsendes i kølvandet på Stjernekrigens succes.

VOYAGER i OPSENDES

pelés sidste fodboldkamp

atari 2600 udsendes

ASTEROIDEN

S e p tembe r - d ecembe r
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Premiere på Heroes
4. november: Heroes får premiere. Jeremy Kagan har instrueret dramaet
om traumatiserede Vietnam-veteraner. I hovedrollerne ses Henry Winkler,
Sally Field og Harrison Ford.

Imperiet spirer
28. november: Lucas
færdiggør sit treatment
til den første Star Warsfortsættelse, Imperiet slår
igen (The Empire Strikes
Back). I første scene bliver
Luke Skywalker angrebet
og slået i hovedet af et
”kæmpe sneuhyre”. Denne
hændelse skal forklare
de ar, som Mark Hamill
pådrog sig i ansigtet efter
sin bilulykke i januar 1977.
Lucas ansætter Leigh
Brackett til at skrive
manuskriptet til Imperiet.

Ny version af The Godfather
12. november: NBC viser den første af fire episoder i serien
The Godfather: A Novel for Television, som er en omklippet udgave
af Coppolas første to Godfather-film. Coppola tilføjer en række slettede
scener og lader historien om don Corleone – Robert De Niro i tilbageblikkene fra The Godfather, 2. del; Marlon Brando i The Godfather
– udspille sig i kronologisk rækkefølge.

Nærkontakt
af tredie grad
16. november: Nærkontakt af tredie grad (Close
Encounters of the Third
Kind) får premiere. Steven
Spielberg har skrevet og instrueret adventuredramaet
om rumvæseners besøg på
Jorden. Richard Dreyfuss,
Melinda Dillon og Teri Garr
medvirker i filmen, der har
special effects af Douglas Trumbull, mens ”moderskibet” er designet af Ralph McQuarrie. John
Williams står for underlægningsmusikken, der er vævet tæt sammen med fortællingen. Afmonterede dele fra Star Wars-modelfartøjer bliver anvendt til moderskibet, og i en enkelt scene kan
man på skibets rand kortvarigt
se en R2-D2 vendt på hovedet.

Hollywood Bowl
20. november: Zubin Mehta dirigerer Los Angeles-filharmonikerne
i den første offentlige Star Wars-koncert, som løber af stablen i en
udsolgt Hollywood Bowl. Komponisten John Williams skriver ”Suite
from Star Wars” specielt til lejligheden. Aftenen indeholder også et
lasershow samt en poesioplæsning ved Star Treks William Shatner.

Første side af Lucas’ treatment
til Imperiet slår igen.

December
Disco-feber
16. december: Disco-feber (Saturday Night Fever) får premiere. John Travolta
spiller rollen som Tony Manero, der styrer dansegulvet på et diskotek i Brooklyn
ved navn 2001 Odyssey. The Bee Gees leverer musikken til John Badhams film.

Bob Hopes juleprogram
19. december: NBC viser The Bob Hope All Star Christmas Comedy Special.
Mark Hamill gæsteoptræder som Luke Skywalker i sketchen Scar Wars, hvor Bob
Hope spiller Bar Vader. I programmet medvirker også frøen Kermit og Miss Piggy,
ført af hhv. Jim Henson og Frank Oz.

Også i 1977 …
Et teologisk bud
Spire Books udgiver The
Force of Star Wars, skrevet
af Frank Allnutt. Forfatteren
drager adskillige paraleller
mellem Star Wars og de
bibelske skrifter; blandt
andet sammenligner han
guvernør Tarkin og Darth
Vader med Satan og antikrist.
Allnut forudser også ”en
invasion fra det ydre rum”
af ”Jesus Kristus og hans
tilhængere, der vender
tilbage i triumf”.

2060 CHIRON OPDAGES I DET YDRE SOLSYSTEM

Claus deleurans rejsen til saturn udkommer
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Laser Media producerer lasershowet, mens Zubin Metha dirigerer Star Wars-koncerten.

Forsidetegning til The
Force of Star Wars.
Senere udgaver bærer
titlen Unlocking the
Mystery of the Force.

