
Da en dansk film for første gang blev forbudt .. 

Løvejagten pao Ellooro er afsluttct,j~gcren har sejre t i Roskilde Fjord. Viggo Larsen e r jægeren • 

• 

'~l l Løvejogte~ -~~-~-~~l_e_~~~-- , 
·---~ 

Jus titsministere n 
blev leveret af firmaet "Ideen• paa S\';trcdc s pydigt, nt 

Vee;terbr<>gacle. Hlstorlert out love- en 111nnd, der frem-
jagten er l aareiies ·øb fortalt l v istc ka tlc merl Cem 

Fjlmpro<luktion c•r en V::lnskclig m:i.nge vcrslorier. Axel Graatkjær, 
1 ben, egc11tlig ikke brnncl1c. Det er ikl<c 11olc ut ave der rotorrafcre cle .sensationen•, 

hc1vcle adkomst til en l1ævder nt Viggo I .arsen og K1tucl 
noget ,. om lolt1ccr folk i biol(rn ft•n, Lumby~ ager ede do to Jtegere, or at biografbevi lling. 
del' Hlco l flntll'S Jl :tn 11<1l(c t r1 yl. Olu Jørgeit Luitcl fungerede "')''' 01t.1strej- Ole O lseri fØlte sig 
·Olsc11 Jogclc en cl11•1 JJCI:( ti r1 gc1 en pun re11cle n1enrtesk orcd er. •:t ged ekid or clybt krænket, og i et 
n roscn 01< t1 cl J)~~ 11 st'cl c c r1 gcninl i<ic. en gammel krlkko 1ttll"tte elre livet indL<eo i •Social-De-
Frn sine nul' s<>1l1 rnnrlcc• rl sgs~g l t' t' som løvernes b y tte, Inde•• de faldt t11ok1·citen• sva"edc 
vidste hn11, nt vi l clc clyr vn1· t •r1 gocl for to økJtaltc sk11rpskytters velret- han: •J eg har fore-
øtll'nlction, og clct vi lle clertor v1 re tede k11r lcr. Den ene ar løverne blev vist rttcrnge ti,10, tncn 
en • c ri sn t io11 nt oi>tng l'11 Afrika - saa forskrækket, at den lob ud I 
film rncd cJyrc•ii cH kor1gc. M:111 be-- vandet, m e11 den undgik Ikke døden. cildrig katte 1necl fe1lt 
1lØvodc slet ikke nt toge pnn sntorl ~ ben. Deri111od har jeQ 

J A rrJkn, Jøvcrn mnnttc komrn til ' l J. eks. i voks Jren1-
Dnr1mnrk. 1'"orrc tnlngcr1 vnr sna stor, l Alberti nedlagde forbud 

1 
vist aclskiLLige stOTe 

nt han J1 avclc ansnt r1 korr spon--~ f orb"ydere til skræk 
d nt, !rtt nnb n-Jcr1s tl. Jlun t roede, Paa foranledning at •Dyrenes be og adv arse l for f ol-
det vnr ' n spøg, da hon lrnudtc ind skyUelse• nedlagde den mægtige ju kct. Men da der ef-
og sogdc: sti tsminis tcr Alberti forbud mod op terhcLanden blev for 

- VJI De stl'oks skrive til J lagen- . manoe af de7tt, v ar 
bcck i 1Iombo1·g c>1n at sknffc os lo tagelsen. F ilmen blev dog alligevc~ det ikke moTsomt 

løver. gjort fCcerdig, og saa forbød Albert1 tnere. Derfor slog jeg 

Det g11c doJ< op fot· l1ondc, at det dens forevisning. Ole Olsen lod sig tnd paa f i lmen, der 
vor olvor. Jltan skrev, og sr1 a1·tt e fter ikke afskrække, men det kostede ve l kan være en lt-

ham bevillingen a t trodse landet.a ge saa hæderlig le-
k om d r telegram. ·Off rlcrc zwel justlt.c;minJstcr. •- - --------.,.- vevej som alt andet.• 
prnchtvollc mUnnllchc L8w n, 2.000 Sagen gav anledning til en vold- Dyrplqerlaacen endte 1 •vrlrt 
Mnrk StUck• . som debat i ri1sdagen, hvor Bor1- med, at Ole Olsen blev pure frikendt. 

Ole Olien accepterede, me_n fik bjerg rettede et voldsornt angreb paa Nol'le maaneder senere meldte Al
Albcrti for hnaø dik- ber&I 111' &li politiet, oc ••• fulrte 
tatorlllke af relse. kæmpeskandalen. Ole Olsen havde 

dos ned81ar I prisen. De to l;ver an
kom or blev transporteret I kasser 
&li den lllle ti F.llec1re I Roskilde 
Fjord. Det afrlkan1ke ud1tyr, vifte
palmer 01 anden tropisk veretatlon, 

mistet 1ln blocrafbevllllnc for sted
se, men •Løvejagten• 1olctea I over 
ZOO kopier verden over 01 kom der
med t.11 at bane vejen for Nord••k 
Fllm1 produkUon I de føleende aar. 

Der er ikke noget saa galt. at 

det ikke er godt for noget, sagde 
Ole Olsen 01 kastede a1a 
:for;øet o\te 
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lndkpbte palmer forvandlede efter bedste evne Elleore til en tropeø. 



Dea historiske scene fra ·~veja9tu pao Elleorec - Støvea ,..,,., t•ll••· 


