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~enrik Brøndsted I færd med at optage »Sandheden om lovejag
en« for »Prometheus Film«, som de unge mennesker kalder deres 

filmselskab. 
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Farce om Ole 

Olsens stum· 

film-sensation 

,,Løvejagten på 

Elleore•• 
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·100-årig ·løve blev- skudt ~fo·r 2D gang 
»løv • t • e1ag en pa Elleore«, en af dansk stumfilms kendte-

te produkter, er blevet genindspillet. Ikke af professionelle 
jlmfolk men f , a unge mennesker, der for første gang hav-
le en 16 mm smalfilmsoptager i hånden. 

Det hele begyndte l foråret på 
Østersøgade1 Gymnasium. To 19-

rlge elever, Henrik Brøndsted Oi 
ustav Valentlner, mødte hlnan
en på trappen. De havde tit snak

' et om, at de "ville lave en film". 

r ater. De lAnte et 16 mm amal
t ilmsappnrat or købte 500 m rå
f ilm. 225 m gik l brokknssen. 275 

m blev til tonetllrnen "Sandheden 
om lovejagten", der spiller ca. en 
halv time. 

Familie-tradition 
Filmen er en farce, der fortæller 

om, hvordan det lykkedes Ole Ol· 
sen at optage Oi verden over op
føre "Løvejagten på Elleore", trods 
dyreværnefolks Oi Albertls mod
stand. 

Den beskriver Ole Olsens heldige 
forsøg på at fl den fæ rdige film 
anluglet Ul S erlae. Albertl har 
besluttet at beslaglægge filmen. 
men hans politifolk nAr Ikke at 
forhindre den drnmnliske flugt. 

Ole Olsen havde besvær med sin 
film l 1907. Hans efterfølaere I 1961 
stødte oaså på adskillige proble
mer. Pl een Elleore I Roskilde 
Fjord skulle et par luver skyde• 
af øtorvlldt.Jæaere. 

Ole Olsen kobto slne lever af 
Hneenbeck I Hamborg. llenrlk 
Brundsted 16nte 1ln af Zoologisk 
Museum. Denne udstoppede dyre
nes konge gjorde udmærket fyldest. 
kombineret med optaaelser af dens 
levende kolleea l Zoologisk Have. 

Leve-ståhei 
Den udstoppede l•ve var - sin 

f:redell&hed til trod1 - skyld 1 en 
del postyr. Således studsede flere 
tratlltanter 01 politibetjente, da 
den transporteredes til Roskilde 
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E.n af storvlldtjægerne I en nervepirrende situation. Loven - ud· 
lant fra Zoologisk Museum - tog det hele med stoisk ro. Den har 

vatret udstoppet I nats ten 100 år. 
med ho\'edel strakt ud over ba&
amække.n pl en lastbil. 

Værre var det, da "Sandheden 
om l•vejaatenN vistes for en ~tut
tet kreda pl en kro, tilhørende en 
af skuupllltrnes mødre. I baren 
sad en del opstemte mennesker. Do 
\Ulle filmfolk kunne Ikke modstA 
trl.stelsen. 

Efter foreslllllnaen lbnede de 
ubemærket en der Ind til bnren. 
Fra lydblndet lød luvebrøl, n1en1 
den udstoppede love blev skubbet 
frem l dørlbnlneen for 1lrak1 atter 
at toravinde. Resten af aftenen 
kobte barens aaester kun alkoholCrl 
drikke. 

Filmen stod de unse mennesker 
S ca. 1500 kr. En stor hjælp var 
det. at Østerserades Gymna1lum 
har e1en teatergarderobe, tom de 
tilt lov at benytte. Man&lerne 1lap 
instruktøren udenom. Han gjordo 
nærbilleder 1 adskillige scener til 
en ct,d ar nødvendigheden. 

Blod på tanden 
Om atelier var der Ikke tale, 

men det alk tndda. Særlla heldl1e 
var filmfolkene, da de fik opsnU• 
set 01 adaana til en klunkeleJlll• 
hed, 10m det sidste hnlve lrhun• 
drede er alct 1porlost hen over. 

Storstedeltn ar de 1~ kr. er 
Indspillet ved særforestllUnaer tor 
skolekammerater oe bekendte. Fo• 
re11tlllln1crne ledsaeet1 nf lyøbllled• 
reklamer, 101n forskelllee firmaer 
har betalt pænl for, samt ar et on" 
man show a f 01 rned llenrUc 
Brond1ted. 

- J ec er l øjeblikket slud. ma1" 
•laer han. men vil aemo med Ude 
under en eller anden form arbejd 
med film. Foreløbl1 har Jea plan 
om en ny film, lidt kortere end de 
første, uden tale - 1ynkronlMrln 
1en er for problematisk - 01 me 
ek1pttlmentercnde. ,.Leve}a1ten 
aav blod pl tanden. 

Henrik Brøndsted var manu
skrlptforfntter, fotograf og lnstruk· 
tor. En klassekammerat, Søren 
Amdal, produktionsleder, og Gu
stav ValenUner "alt det andet bar 
kameraet". En snes skolekamme
rater udfyldte skuesplllernes plad
ser. 
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Bent A 
f ageruf- t k 0 rtorned a tlon som den 
berti, som• ustltsmlnlster Al-
lcegger fo"rl;u~den held - ned· 

fil mod levelagt• 
men. 

En af dem var Kristen Drastrup, 
der splllede Ole Olsens medarbej
der. Han kendte kun den oprinde
lige "LøveJagte.n pl Elleore" af 
omtale. Siden viste det sir. at hans 
far 1 sin tid skrev løvejaat-manu· 
1krlptet til Ole Olien. 


