
Nielsen vil svare henkastet: »Ja, det siger 
man jo . . . «  Et andet spørgsmål er hun 
direkte utilfreds med -  hun protesterer 
mod at jeg spørger »hvordan føltes det 
igen at gå over til teatret?«. Jeg skal 
sige: »Og så blev teatret altså et nyt 
triumftog for Dem?«. Asta Nielsen næg
ter desuden pure at gå med til optagelser 
i Frederiksberg have, i det smukke efter
årsvejr. Utallige andre uoverensstemmel
ser. De er dog ikke værre end at vi efter 
hver optagelsesdag hygger os over sher
ryen. Asta Nielsen: »Man skal være lidt 
uenige under et filmarbejde -  ikke 
sandt?« Jeg spørger Asta Nielsen om hun 
kunne tænke sig at være med i en lang
film, i en spillefilm. Hun afslører, at hun 
længe har gået med en ide til et manu
skript, hvor hun skal spille Dag Ham- 
merskjolds mor. Hun har altid været op
taget af ideen om »Een Verden«. Med 
Asta Nielsens ord: »Det er jo sådan, at 
en fra Gentofte ikke kan komme ud af 
det med en fra Jægersborg«. Filmen skal 
handle om, hvordan hun opdrager sin søn 
-  Dag -  med drømmen om en forenet 
verden. Den skal slutte med, at hun sid
der alene tilbage med sin drøm, efter at 
Hammerskjold er blevet dræbt »nede i 
Afrika«. 
november:
Optagelserne er forbi. Asta Nielsen ånder 
lettet op over ikke længere at have det 
»unge filmhold« rendende rundt i sin lej
lighed. Hun nægter at gå med til nogle 
supplerende optagelser: »vi har mere end 
nok, vi kan klippe i«. 
vinteren 67:
Knud Hauge er min uundværlige klipper. 
Vi forsøger i lang tid at finde en ind
faldsvinkel til stoffet. Klipper filmen

HVORBLIRIAF?
Hvor er den unge danske film? Er den på 
vej? Kan vi fremover vente en række spille
film af debutanter? Hvorfor finder unge 
forfattere ikke sammen med nogle af vores 
unge kortfilmsfolk? Hvorfor og hvorfor 
ikke, hvordan og hvornår: Kosmorama har 
stillet et par spørgsmål til en række af de 
»unge, håbefulde«. Spørgsmålene (som føl
ger nedenunder) blev sendt til følgende in
struktører: Ole Gammeltoft, Jens Ravn, Su
ne Lund Sørensen, Mogens Vemmer, Hen
ning Ørnbak, samt til følgende forfattere: 
Benny Andersen, Anders Bodelsen, Sven 
Holm, Christian Kampmann, Leif Petersen, 
Thomas Winding, Hans Chr. Ægidius.

En producent, De har tillid til, beder Dem 
om at instruere en langfilm.
1) Kunne De tænke Dem at påtage Dem 

en sådan opgave?
2) Hvilke tematiske og stilistiske ideer har 

De om den (de) film De i bekræftende 
fald vil gå i gang med?

sammen på den ene måde, den anden 
måde, den tredje måde. Den er på over 
tyve minutter. Den er for lang, her og 
der for tung. Forskellige Laterna-folk 
kommer med gode råd. Endelig lykkes 
det os ud på foråret at få en film på lidt 
over ti minutter ud af materialet. Vi 
springer op og falder ned på manuskrip
tets kronologi, vi retter os ikke efter 
samtlige Asta Nielsens ønsker, undlader 
scener som ikke virker på den rigtige må
de. Vi arbejder frem mod at skabe et en
kelt og klart indtryk af Asta Nielsen i 
dag, et vemodigt portræt af en stjerne, 
der engang i tierne og tyverne var ver
dens største. Vi nøjes med klip fra EN- 
GELEIN, hvor Asta Nielsen viser sit 
store komiske talent, og fra DIRNEN- 
TRAGØDIE, hvor hendes tragiske kunst 
når et højdepunkt. Komponisten Ole 
Schmidt laver en sjov kinematografisk 
ledsage-musik. 
juni:
Asta Nielsen skal se filmen. Dagen nær
mer sig! Hun ser den. Hun er meget 
vred. Hun indkalder nogle af sine venner 
for at de skal kritisere den. De går posi
tivt ind for den. Asta Nielsen er stadig 
meget vred. Hun foreslår »enkelte« ret
telser. Begyndelsen af filmen skal flyttes 
hen i slutningen. Klippet fra ENGELEIN 
skal ud. En optagelse i midten tages om. 
Et nærbillede af hendes datter skal sættes 
ind (i forvejen har vi datteren med: man 
ser Asta Nielsen tage et billede af hende 
frem fra en skuffe). Hun forlanger ad
skillige udeladte scener medtaget. Etc. 
Etc. Jeg fortæller Asta Nielsen, at jeg 
ikke kan rette mig efter hendes ønsker -  
på nær to. Jeg ved, at Knud Hauge og 
jeg har klippet et ukrukket og vemodigt

Ole Gammeltoft:
Kære redaktion.
Med rette eller urette er jeg en modstander 
af spørgsmål, der har forudsætninger nø- 
dige, som ikke rigtig har noget med reali
teterne at gøre. Jeg hverken regner med el
ler tror på julenisser forklædt som filmpro
ducenter, men jeg vil vældig gerne lave spil
lefilm, »også« under de konditioner, der 
eksisterer herhjemme i dag. Jeg arbejder i 
øjeblikket med manuskript til en spillefilm 
in spe, (det kan enhver naturligvis komme 
og sige, men det kan jeg jo ikke gøre ved), 
og nødvendigvis har jeg både »stilistiske« og 
»tematiske ideer« desangående. Jeg har 
imidlertid det princip ikke offentligt at ud
tale mig om disse ideer, før jeg med den 
tilstrækkelige sikkerhed kan sige om pro- 
jektet kan og vil blive realiseret.

Jens Ravn.
1.
I spørgsmålet ligger gemt en populær, men 
ikke længere helt gyldig problemstilling. 
Nemlig den at det er foran producentens 
skrivebord alle de gode manuskripter lider 
skibbrud, og det kunstneriske initiativ bliver 
kvalt i fødslen.
Med udsigten til mange hundrede tusinde 
kroners bankgaranti på det mere lødige ma-

portræt sammen, som er hende værdigt. 
Det må være helhedsindtrykket, der tæl
ler -  om filmen umiddelbart griber et 
nutidigt publikum. Men Asta Nielsen vil 
ikke lade sig overtale. Jeg meddeler, at 
filmen så ikke vil komme frem. 
august 67:
Har været på ferie i Frankrig. Kommer 
hjem og læser Asta Nielsens åbne brev i 
samtlige københavnske aviser, hvor hun 
forlanger filmen destrueret -  sat op som 
drejede det sig om kulturrevolutionen i 
Kina, Fred i Vietnam, eller en genial 
vaccine mod kræft. Læser, at optagelser
ne formede sig som den »rene parodi«. 
Ved udmærket godt, at jeg ikke altid me
strede situationen, at jeg ofte blev nervøs 
og usikker, blev »den lille«. Men en pa
rodi? Nu ligger filmen på en hylde og 
samler støv. Destrueret bliver den dog 
ikke. Halvandet års stort ståhej for in
genting. Har Asta Nielsen ret i at filmen 
er en »fornærmelse«, at hendes »værste 
fjende ikke kunne have lavet den værre«, 
har jeg ret, når jeg synes, den er hende 
værdig? Det vil måske aldrig blive opkla
ret. Påstand står mod påstand. Asta Niel
sen vil resten af sine dage bevare indtryk
ket af nogle unge flabe, der rendte om
kring benene på hende og ikke rettede 
sig efter alle hendes ønsker, hun er »ble
vet holdt for nar«. Jeg bevarer indtrykket 
af det stærkeste menneske, jeg nogensin
de har mødt. Et menneske med rødder i 
en svunden pionertid, bogstaveligt talt et 
fabelagtigt meneske. En fremmed, smuk 
og majestætisk fugl.
Jeg burde selvfølgelig fra starten have 
vidst, at en sådan fugl ikke lader sig ind
fange.

Henrik S tangeru p.

nuskript, er der mere end eet par producent
øjne der stirrer længselsfuldt ud i mørket. 
Der kommer mig bekendt bare ingen manu
skripter, eller i hvert fald kun meget få.
Om jeg selv kunne tænke mig at lave spille
film? Ja meget gerne, men jeg betragter ud
spillet som kun at være mit eget.
2.
Umuligt at besvare spørgsmålet tilfredsstil
lende da jeg ikke er på det rene med hvor 
i den mangeartede strøm af film stile/te- 
maer der flyder fra de forskellige lande jeg 
føler mig hjemme.
Måske er det principielt forkert overhove
det at spekulere på op ad hvilken uden
landsk (for det er det jo altid) instruktør 
man burde lægge sig. Den berømte efterlys
ning af en særlig dansk »film stil« skal jeg 
ikke her fremkomme med (men alligevel). 
Dog har jeg nogle rent principielle krav til 
den/de spillefilm jeg vil lave.
Jeg er traditionel nok til at beundre et godt 
»plot«, og vil sikkert altid bestræbe mig på 
at den dramatiske »mekanik« skal fungere. 
Spørgsmålet er så naturligvis, hvad man for
står ved denne »mekanik«. De senere års 
filmproduktion har i hvert fald vist, at der 
er meget nyt at forstå og »mekanikken« 
fungerer ubemærket i mange avancerede
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