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Hej  Lasse,    
    
først  og  fremmest  vil  jeg  gerne  lige  sige,  at  jeg  beklager,  at  nogle  af  mine  spørgsmål  var  ubehagelige  for  dig.  Som  
journalist  er  det  mit  job  at  stille  kritiske  spørgsmål  –  og  det  er  aldrig  rart  at  mistænkeliggøre  andre  mennesker.  Men  
netop,  fordi  der  har  været  den  offentlige  kontrovers  mellem  dig  og  ALM,  ville  jeg  gøre  mit  job  dårligt,  hvis  ikke  jeg  
spurgte  ind  til  sagen  og  gik  lidt  til  dig.    
    
Jeg  synes,  du  gav  nogle  fyldestgørende  svar,  og  jeg  tror  på  dig,  når  du  siger,  at  situationen  ift.  mange  ting  var  en  
anden  i  70'erne,  og  at  du  beklager,  hvis  nogen  af  en  eller  anden  grund  skulle  føle,  at  deres  grænser  er  blevet  
overtrådt,  og  at  det  aldrig  har  været  hverken  din  eller  de  andre  filmfolks  hensigt,  at  nogen  skulle  sidde  tilbage  med  
den  følelse.  (Det  er  sådan,  jeg  forstod  dig,  og  jeg  håber,  det  er  rigtigt  forstået.)  
    
Når  det  er  sagt,  forstår  jeg  egentlig  ikke,  hvorfor  vi  stadig  snakker  om  ALM.  Du  har  sagt,  at  du  ikke  kan  genkende  
hans  skildring  og  ikke  vil  spørges  om  det  i  et  interview,  jeg  har  accepteret  den  udmelding,  og  vi  har  snakket  langt  
og  bredt  om  det  til  baggrund.  Skal  vi  ikke  lade  den  ligge  her?  
    
Jeg  forstår  i  øvrigt  heller  ikke  helt,  hvorfor  der  nu  pludselig  er  et  komplet  forbud  mod  at  dokumentere  premieren  på  
'Legen',  og  hvorfor  din  producer  Gerry  pludselig  aflyser  vores  interviewaftale?    
    
Jeg  synes,  at  du  og  jeg  har  haft  en  god,  indledende  snak,  og  I  får  oven  i  købet  mulighed  for  at  få  spørgsmålene  til  
interviewet  på  forhånd.    
Hvis  jeg  omvendt  ikke  kan  regne  med,  at  de  aftaler,  vi  laver,  er  gældende,  bliver  jeg  lidt  i  tvivl  om,  hvorvidt  du  
egentlig  er  interesseret  i  at  lave  et  interview.  Jeg  havde  ellers  glædet  mig  til  at  fortsætte  samtalen  med  dig.    
    
Hvis  du  i  virkeligheden  ikke  rigtig  bryder  dig  om  opmærksomheden,  så  vil  jeg  heller  ikke  blive  ved  med  at  presse  
på.  Vi  kan  sagtens  skære  afsnittet  om  'La'  os  være',  'Måske  ku'  vi'  og  'Du  er  ikke  alene'  ned  i  tid  til  ca  10-15  
minutter,  og  så  fortælle  det  gennem  interviews  med  de  medvirkende  og  folk  fra  filmenes  crew  –  der  er  i  forvejen  alt  
for  meget  stof,  vi  skal  finde  plads  til  på  de  120  minutter,  vi  har  til  rådighed  i  alt.    
    
Hvorom  alt  er,  har  du  sikkert  ret  i,  at  det  er  en  god  idé  lige  at  møde  hinanden.    
Jeg  vil  prøve  at  se,  om  ikke  jeg  kan  nå  forbi  Cinemateket  på  lørdag.  Jeres  premiere  overlapper  desværre  med  
uddelingen  af  tv-prisen,  og  hvis  jeg  alligevel  ikke  må  dokumentere  premieren,  er  det  ikke  helt  så  afgørende  for  mig  
at  være  til  stede.  Det  virker  nu  ellers  som  et  hyggeligt  arrangement,  og  jeg  gad  da  godt  se  filmen,  og  ikke  mindst  
hilse  på  dig  og  Gerry.  (Og  Bent,  hvis  han  gider  hilse  på  mig.)    
    
Jeg  håber  i  hvert  fald,  vi  får  mulighed  for  at  mødes  -  på  lørdag  eller  på  et  senere  tidspunkt.  
    
Mange  hilsner,    
Frauke  

	
  

