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50 aar siden den saa berømte løvejagt fandt ste
Elleore,
trods justitsminister Albertis forbud - Ole Olsens fi I der blev en
verdenssensatio.n, maatte i·kke vises her•ijemm·e - Flere af fiil·m folkene lever endnu og fortæller om den store begivenhed_. ·
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Skuespiller Viggo Larsen staar sejrsstolt med sin ene fod paa den nedlagte løve midt i Roskilde Fjord. Viggo
·
La.rsen, der var fhv. sergent, døde for nogen tid siden.

Mike Todds nye store film til 34 millioner kroner, •/Ol.den~
Poul Neve• den senere saa bekend•
Rundt i 80 Dage«, er blevet en sensation, hvor den endnu er 'Js;om te impresario, va r under fl ere fi1mmet frem For tiden er det londonerne der staar· i kæmpek.i'er
foi optagelser Ole Olsens hØjre_ haand
11
•
·
'
og planlagde sammen med sin chef,
at se denne gigantiske verdensfilm .. En tilsvarende succes oplevede hvad der videre skulle ske under opengang e n dansk film. Det var Ole Olsens - Danmarks filmkon- ~ag~lserne. Dengang benyt~ede n1an
•
.
•
Jo ikke saa n1eget manuskript! Neve,
ges - saa berømte »LØveJagte1l•'1 beretningen om to 3ægere paa der lever i bedste ve1gaaende og af
, 's-afarijagt
·
·
ol(
og til holder sit gan1le fag - jour•
,." ". r'
.,.,,... ~
· ~ , .,, naJ1stikken - ved lige, bor i Sankt
Der1ne efter datidens forhold eneAnnægade i København.
staaende film med nærbille~~ , af
~
: '.i\lde dyr gik Jorden rundt
•kom
l
Ekspeditionen drager
1'lt _..a t bane vej for Nord'
ilms
·
af st.ed
iltoduktion i de fØlgend.e
lm·
•
Men tilbage til d en lille Ø. der har
hliku.mmet fØlt.e sig h en'
l Sa·
v æret med til at ~Øre Danmark
a, men det mest tantal
e var,
kendt i den vide verden. Den et· be• at Sahara i vi.rkellghedeJ?t ~r . en
liggende ca. 4 km nord for Roskilde
lfl1e Ø i vor h jemlige,
fyldte
midtvejs i .fjo1·den mellem VeddelevRoskilde Fjord. ELleore, so ' en sta py11ten og Bogenæs. Den er ca. 31.h
dig hedder, var i disse d
or 60
tønde 1land stor og er lige ·saa Øde
aar siden paa alles læ ber.,
matisom den altid har v æret. Første
ske begivenheder udspille · om·
gang Øen omtales i historien er saa
langt tilbage som i 1688 da eb botakring optagelserne. Rygter
, . at
niker ved Navn Pete1' K~~linf besøgd~r s~et.e dyrplageri p~a øerl.lt.... jute den paa en ekskursion. mange
st1tsnun1ster ALberU. til. at 1'0 byde
filmoptagelserne, og da Ole"4:>lsen
4
a~r hØrle Elleore under den kendte
og hans m~Øbejdere trods
/orRisøgaard, o~ det var at dennes ejer
bu~t. iul~ retssag, for
od
Ole Olse~ leJede Øen til fillnoptagel~
fi1m en og fratagelse af Olsens evilser~e. Filmkongen, der var fuld
1~ til biograten i Vimmelskaftet.
af ideer, havde i nogen tid gaaet og
,.
.
tænkt over nye emner, der kunne
•

To 72-aarige husker
tydeligt

Utallige er versionel'ne om LØveJagten Paa Elleore hine augustdage
1 1907, men selv om man glemmer Axel Graa.tkJær - verdens fØl'øte
meget i lØbet a! 50 aar, staar episo· professionelle filmf otogra.!, n\? hus. den klar tor to af de falle, der var
ejer 1 Aarhus.
med ved optagelserne. Det el' den
nu 72-aarlge Axel G11aa.tkjær, den- og hans berØmmelse blev ikke m'in·
gang med etternavnet Sørensen og dre, da han senere rejste til Tyskden jævnaldrendø Poul Neve - 'vist land og blev en lige saa stor mand
nok de to eneste nulevende ejer var i den tyske filmindustri. Utallige af
med ti'l lØvejagten. Axel Graatk.Jær datidens kendte filmkunstnere har i
- verdens tørste professionelle film. tidens løb staaet foran Graatkjærs
fotograf - var 1 ad»killlge nar geparat, og Graatkjær satte rekord
· neraldirektØr Ole Q ens sto m
'.rv-or honorarer ti1 filmlotografer. Seere vendte han hjem til Danmark,
01 med penge paa lommen købte
'hin sig en stor gaard - et barndomsønske - og i over 20 aar var
han landmand 1 Jylland. I · dag sJd-

der Graatkjær som fhv. øaardejer

og l\UvætfØått husejer 1 en moderne .
eJendQJD: J>~a Sk1nder~r1vej i Aar-

lokke folk I biografen .. Fra si ne aa
f:ll !'-'ven gik til angreb
so1n murkedsgØgler vidste han. a
.., P
vilde d;r li1 trak publikum. rlva
~ taaet besked pa.a tørst
om Jna n lavede en film med "dyrene
u(l, naar han fik t~rn af
kongcc som h ovedperson! Men ~a !Ui
~ val' sa.a ivrig, at han
havde ikke i si nde at besøge Afr1k in
~t.tKne.t 'V'i\i' givet, lukkede dØ- det ville væ re baade for dyrt o ren: P~-ltlefu og ville gaa ud uden
besvæ rligt. I sted et lod han lØ~erne at ane" at 'JØven stod lige qdentor.
k omme til sig. Ha n h envend te sig t· Løven 'sprang mod døren, og Viggo
Hagenbeck Dyrepark i Hamborg Larsen fik skyndsomst smækket døsom han bad sk affe to løver, og n og- ren i, men løven fik poten i kleml e dage senere fik han et teleg~am: !De. Heldigvis trak den poten til sig
•Offeriere zwei prachtvolle mann- igen; for ellers er det ikke godt at
liche Lowen, 2.000 Mark Stilckc.
vide, om den havde væltet hele sku'Ole Olsen accepterede; lØverne ret.
b1ev sendt til Danmark, og en fisker
Den~ syntes i Øvrigt fortsat ikke synsø~gede for paa nogle pramme at derlig interesseret i gedekiddet, der
transportere dem samt et gedekid l=-zz==-=i==z==-==""""'=---..---- ..........
- - - --..!l
og en h est, der ·skulle være løvernes bytte, til den lille ubeboede ø.
Forberedelserne tog nogen tid, og
imens gik rygterne om, hvad der
skulle f oregaa .De brølende !Øver,
der var kommet til Roskilde i jernbanevogne, ·og fil1nfolkene, der hver
dag t og frem og tilbage m ellem København og domkirkebyen, gjorde
deres dertil. Endelig lØrdag den 17. august var man saa vidt, at man kunne starte optagelserne. Filmselskabet bestaaende af Ole Olsen selv,
filmfotograf Axel Graatkjær, skuespillere n, fhv. sergent Viggo Larsen ,
tegneren
Ulk -Jensen,
idemanden
K n1id Lumbye, J ørgen L und, Poul
Neve og negeren William

Thomsen
-

samt to skyde1ærere fra underofficerskolen paa Frederiksberg Slot og
et par fiskere sejlede til øen tidligt
om formiddagen.

I

Herreds~uldmægtigen

bæres i land

- Jeg husk er det endnu saa •tydeligt, siger Graatkj æ r i en samtale
med Berlingske Tidendes medarbejder. Fra en fortovsrestaurant i København havde vi laant nogle >Øltræerc - nogle viftepalmer - og
paa Vestre Kirkegaard anden tropisk vegetation, der blev a nbragt
paa Øen sammen m ed nogle bunker
gult sa nd, og paa den e nkle maade
havde vi omdannet Elleore ti1 et lille stykke Afrika. De medvirkende
iførte sig nu fa nt astiske tropeuni(ormer. khakikostume og tropel1jæ lm.
Bl.a. skulle Viggo Lar en være ho\1edjæger, og n egeren
iam Thomsen, der stamm ede
Sankt Thomas men var blev
det paa en
Veslerbro-beværtnjng,, blev i fø r t
blaa korte bukse r og rØd skjorte.
-Alle fo rb eredelserne til at løverne

Poul Neve, som h an ser ud i dag.
I 1907 va.r han Ole Olsens højr&
haa.nd.

gik og græssede et stykke der1ra.
Imidlertid blev kiddet >Utaalmod1gtc
og gik op til løven, hvis rovdyrinstinkt nu endelig blussede op. Med
et greb knækkede den halsen paa
gedekiddet. der i samme sekund
dræbtes at en dum-dum-kugle fra
en af skydelærernes gevær. I hast
blev hesten nu sluppet fri, og med
- - - " - - - ------=;;.....;;..-=i::.=-c::::.i==:a-=iz!t kiddet i flaben sprang 1Øven paa he·
skulle lukkes ud af burene v.r fak- sten. Paa ny !Ød skud, og baade løve
tisk overstaaede, da der pludselig og hest dræbtes. Viggo Larsen var
skete noget. En lille baad n ærmede under optrinet kommet ud af skur:et
ind i billedet, og det saa paa fil: sig øen med herredsfuldmægtig og
men fuldstændig ud, som om det var
Glarboe staa.ende i st ævnen. Han ham
der havde nedlagt løven.
vinkede advarende og forlangte at
blev løve nr. 2 luk.ket ud
tale med direktøren. En af fiskerne atDerefter
bur, og den !or straks lØs paa
vadede ud i vandet, tog den lille densitdØde
hest, og vi fik nogle fine
herredsfuldmægtig paa ryggen og billeder, indtil
vi ogsaa aflivede den.
bar ham i land. Glarboe meddelte
- Hr. Graatkjær! Onde tunger sinu Ole Olsen, at justitsministeren ger, at løverne var et garrune1t par
havde nedlagt forbud mod, at dy- fra Zoo i KØben}lavn, der næsten
rene blev sluppet løs paa øen. Et ikke kunne bevæge sig.
kvindeligt medlem af den lokale
- Det passer ikke. Det var gansk~:
dyreværnsforening havde klaget. unge løver - fØdt i fangenskap i
Ole Olsen blev rasende, men stand- Hamborg. Det varede i Øvrigt iltlfl
sede optagelserne den dag. Han mange dage, fØr det rygtedes, at JP.
fandt dog hurtigt paa en udvej. Paa tagelserne alligeve~ ha~de fUJ?.. •
vej ind til Roskilde forklarede han sted. I
anledrun ville politiet
mig, at jeg Jo kunne købe dyrene og
filmapparatet pro f orma, da det kun
mig, men hver gang
var ham personlig, der havde faaet
k -"'-"'
i Fri
forbudet. Saa snart vi na1J,,ede Rosso,,~·~en
kilde, gik vi til en sartører, der ordjeg ·~ed ad bagnede · denne sag.
· blev .wfUmen gjort
Mandag den 19. august tog vi atter
'filt •smflgletc en k opi
til øen minus Ole Olsen, der i stedet
erti hå~e jo !ledlagt
var r ejst til Jylland sammen med
.
, at ~en bley VlSt h er.
sin hustru. For ikke at vække for En~e1i~ lykk:~des det ~litlet at faa
stor opmærksomhed, stod vi a! i He- fat 1 nug, og Jeg sad 24 tuner paa det
dehusene og k ørte i en lejet chara- gamle domhus, fØr jeg kom i forbanc til Veddelev Havn og sejlede I hØr. Je
gtecle at have vidst, der
derfra til Elleore.
1 var
orbud mod dyreop~gelApropos opmærksomhed, saa var se~t
vded.e, at j eg havde vævl blevet set en del l Roskilde, da vi r~~
da J~g købte dyrty1e, af
under forberedelserne I nogle dage Ol .
enne mdrØmmede llll1dbavde rejst frem og tilbage. VI drøf- lerti
te dag, at hele handelen
tede da, hvorledes vl kunne und- havde været pro forma. . og der blev
raa at blive genkendt, og den kulsorte William Thomsen sagde en dag anlagt aag mod ham, det. for dyrlkke videre genialt: - . Jer kunne Jo plageri og dels for overtrædelse at
tage noget andet tøJ paa! ! I
et politiforbud.
Paa øen havae vi anbragt et lille
• ab
skur, i hvilket skuespillei:ne og . de
Fik en stor skraa 1 g et
to skydelærere skulle staa, mens Jeg J Hele sagen . endte med pure frl·
med mit apparat blev placere.t paa , findelse og kort efter meldte Alen platform et lille sty~ke ude l va~- berti sig ti1 politiet. Forinden var
det. Filmen skul1e vise en safari- b' rafbevillingen taget fra Ole 01j~_t. og naar optaselserne begyndtei s!c:t og han fik den aldrig mere igen
lk\lLle Viggo Larsen komme ud at 1 trods frifindelsen. Imens havde filet oa sigte paa en af løverne. I
haft premiere i Malmø og 1'andssik dog ikke helt efter planerne. ~~a og beJejstringen var stor. Fra
~ vi lukkede . den første løve ud, alverdens lande kom der bestillinger
a den ikke, som vi havde troet,
k • r 01 alene til USA lavede
lØs paa gedekiddel. I stedet ~ iø'b1!teå1. kort tid 300 kopier. 'Dan- - dlerede- den helt hen til s~and- k
e kianne dog endnu ikke pa
den 01 kiltkede ud paa nug paa .t=
s :.:e::m
==_::::..:.:.
- -------""""""'""""""""""'~
tto-.;.,mens jeg filmede paa
foi'-at have node nærbil·~'tl1
11Utte ind i filmen. Deren roligt 01 )Dajestætisk
et, hvor Vtøo Larsen
.uuodlgt og ventede paa at

tlon.

