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Dette er 2. del af historien om filmmanden Lau Lauritzen juniors
utrolige karriere i dansk film, der strakte sig fra 1929 til 1969. Det er
samtidig historien om det filmselskab, som han var med til at skabe -

ASA Film. Et vsentligt - men overset - kapitel i den danske
filmhistorie.

2. del tager sin begyndelse lige efter Danmarks befrielse i 1945, hvor
Lau Lauritzen ud over sit virke som filminstruktr, skuespiller og

kunstnerisk leder af ASA, ogs stter sig i direktrstolen og gradvist fr
mere at gre med den konomiske side af filmproduktionen.

Slutningen af 1940'erne var en omskiftelig og konomisk usikker tid
for ASA Film, men i 1950'erne gr selskabet en lys tid i mde.

Sammen med Henning Karmark producerer ASA en lang rkke af de
populre Morten Korch-film og de mindst lige s folkekre Far til fire-
film. Sidelbende lykkes det ASA at holde den kunstneriske fane hjt
og vinde Bodilprisen for rets bedste danske film i 1948 - "Stt str den
danske smand", 1950 - "Caf Paradis", 1951 - "Det sande ansigt",
1953 - "Farlig ungdom" og 1957 - "Bundfald". Det var gode r for
ASA, men faren lurede ude i horisonten i form af tv-mediets

udbredelse og den medflgende drastiske nedgang i biografbesgene.



Lau Lauritzen blev fra 1950 ogs direktr for den store kbenhavnske
premierebiograf Kinopalet. En biograf som han i bogstaveligste
forstand byggede op fra en ruin til en blomstrende forretning. Han
regnede med at biografen skulle vre kronen p hans vrk og sikre hans

alderdom, men s gik der politik i sagen.
ASA og Lau Lauritzen samarbejdede bl.a. med filmproducenterne

Henning Karmark, Jens Dennow, Preben Philipsen og Aage Stentoft.
Denne bog handler ogs om disse betydningsfulde bagmnd i dansk
film. Hvordan de samarbejdede p kryds og tvrs og p et tidspunkt

overtog meget store dele af den danske filmbranche.

Bogen indeholder desuden detaljerede gennemgange af film som
sensationen "Vi vil ha' et barn", den satiriske "Vejrhanen",

kriminalfilmen "Taxa K 1640
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