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Musik og Billeder. 

. 1 levende Billeder kom frem, tog 
trak c e . · 

'l • •.•. '·en i deres T J eneste. 
ch' ·' 1 

"" d ·t ·1 ·1· · nol · 
f Il aabenbart at e l'" ,e var , 

~hn atH < ' • 
· • l f r ØJ. et. Øret krævede ogsaa sm 

.al fua nogc o , . . .. M 
l B·Jleclerne 1ntet sagde, maatte u-

Ht'l. og t a I . 

ikkl'll træde hj æJpe~lCle hl. . . . cr . 
De lo Ti n g, Musik og Billeder, del JO e5e~1t-
"kk 11a,·de 110cret som helst at gøre med hm-li 'l. c o 

l l nt• iden troliet fulgtes ad og er bleven 
:!IH l'JI, 1« u • • • 

om to uad killelige, og der v1:de s1_kkert reJse 
i•• l'l Ramaskrig, hvis man nu 1 et BIOgrafteater 

\ildl' nyde Publikum for den musikalske Led-

·•gt·l·c. . 
De lo Ting hører aabenbart alligevel sam-

men. 
Det nytler ikke, al ivrige Kinofolk spørger, 

ll\ad ma;1 skal med del Pjank til Billederne; 
Folkl'l har fæld et sin inappellable Dom, og der
H'cl bliver deL 

~ll'n horer de sammen, maa de ogsaa føl
,,. ad. 

De fleste Steder klarer man sig med et Kla
H'r, . om behandles af en Pianist, og k u n i større 
Lokall•r kommer andre Instrumenter til. 

Og deraf er Begrebet: Biografteatermusik 
np lanl'l, ligesom vi i sin Tid blev beriget med 
Bt·grehl•l: Kafemusik. 

.\1 paaslaa al man regner m ed Musikken i 
Biograficalrene som den, hvorfra Musiklivets 
l·ornycbL• kal komme, vilde være at lyve endda 
lcmnwl igl stærkt; Sandheden er snarere clei1, al 
dr:l Toncvæld, der ledsager Billederne, ofte er 
mmclre lwldiel, saaledes at man li crefrem føler 

• u b 

•g ht•roligel, naar Musikken for en Stund tier 
0

' lacll•r Drengen med Tudehornet Ærterne ocr l , o 
orlrflm men faa Lov Lil at producere sia alt 

flt•r om 1' "1 1 d . J{ . o•. 
>l e ernes onuk eller mere lynske 

lt•der krav er det. 

''aturligvis præster es der enkelte Steder ud-
m. ·rkt•t .M ,·k .1 . . 

' LISI LI Billederne, her i Byen et Par 
l :der l'll<l<h a ·l· . . . . ' oans ,c iorlræffehg, m en 1 Almm-

deligh ecl vilde Musikken ikke kunne laale al 
høres al ene, medens den nu ligesom gaar ind i 
Billederne og gl ider ned sammen med dem. 

Men som før sagt - Musik og Billeder hør 
følges ad. 

Som Billederne gør Fremskridt og vinder i 
Klarhed og Fin hed , ~:mal edes bør M u sikken 
gøre det samme, ellers er der ingen Mening 
i det. 

Nu er del naturligvis meget at forlange, at 
den Pianist, der Forestilling efter Forestilling 
skal sidde og spille til de samme Billeeler i 
Længden kan føle sig lige ·inspireret af, hvad 
han ser , og selv om Musikstykket oprindeligt 
har været valgt saaledes, at det passede til Fil
men og i Begyndelsen er bleven spiJiet saaledes, 
at det, der skulde falde sammen, virkelig ogsaa 
gjorde det, er det ikke altid, at det samme er 
Tilfældet paa et senere Stadium , og del er saare 
mel'meskeligl og forslaaeligL. 

Men at det er uheldigt, kommer vi ikke 
liden om. 

Derfor har man i filmsinteresserede Kredse 
længe haft Opmærksomheden henvendt paa 
dette Forhold, og h vad der muligvis kunde gø
r es for at bringe bedre Kontakt m ellem Bille
derne og Musikken, og der meldes nu fra 
Frankrig, al man der har løst Problemet. 

Og den storstilede Maade, man er kommen 
udenom Vanskelighederne paa, er ganske ka
rakteristisk for Filmsindustrien og viser, hvor
ledes man her gaar rationelt frem og ikke skyer 
Ofre for at gøre alt vedrørende de levende Bille
der saa fuldkomment som muligt. 

Et fransk Verdens-Firma har ganske simpel.t 
forud en de mange andre Afdelinger, Fabrikken 
r ummer, oprettet en >> Musikafdeling «, hvor 
unge talentfulde Komponister sidder og sætter 
Musik til de Film, Fabrikken sender ud i Ver
den. 

Med hver Film udsendes saa et Musikstykke, 
der er skrevet til og over den , og Pianisterne 
rundt om i Landene har da blot at spille det 
til Billedet. 

Det er saare simpelt og et meget stort Frem
skridt. 

Musik og Billeeler vil i Fremlielen kunne gaa 
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op i en h øjere Enhed, den en e larmer ikke i 
Bas, medens den anclen spiller i Diskant, Mu
sikken inspireres af Billederne og træder dem 
ikke i Hælene. 

Det er spaaet ved Kinokunstens Vugge, al 
de levende Billeder en Gang vilde naa Iil al 
tage alle andre Kuns tarl er i sin Tjeneste. 

Om Spaadammen vil gaa i Opfylclelse, er 
det endnu vanskeligt al udtale s ig om , men Mu
sikken er altsaa paa denne Maade draget ind 
under den nye Industris Interesses fære. 

E. - H. - .1 . 

Flimmer 

Saa sætter vi allsaa en ny Film paa -

Et nyt Aa r , en n y Film.- er det ikke akkurat 

det sanm1e? 

Gaar vi 100 Aar tilbage, støder vi p aa min Oldr

mor, og hun filmede ikke. 

J eg n ævner ikke de lle for at pral e med min 

Slægt, m en fordi der om kort Tid ikke vil findes 

noget Menneske, der kan sige delte om sin Oldemor. 

- Hvad min Oldefar gjorde, ved jeg ikke. Over 

ham hvil er Mystikken, m en efter alt, hvad jeg har 

fa.aet opsporet, er d·et klart, at h a n ikke filmede 

med min Oldemo.r - ikke ret længe da. 

I n æs te Generation gik der Film i Familien , og 

nu er vi ikke bedre end alle andre. 

- Vi 11lme r alle for Vor H erre. 

Hvad den n ye Film , de r sættes i Gang Nytaars

nat præcis Klokken 12 , vil vise os er ikke godt al 

sige. 

Den forrige var ikke lige hyggelig i b egge Ender. 

Den var ganske simpelt h en bleven forbudt , hvi s del 

havde været en almindelig Film. 

En Kone lader sin Mand myrde m ed en Kød 

hammer og lader der·eft.e r Morde ren h ægle sig i 

Ryggen . ... 

- Naturligvis opdager man dem s traks. Stor 

Morderjagt o.ver Stok og Slen, Sø og Land - alt 

glider en forbi i de skiftende Billeder. 

Det kalder man Livet, og det er ikke for -

budt. 

- Men Lager man en Serie Billeder af 

skaren, der slaar i Holsteinsgade og gl.aner op 

det fork erte Hus , hvilke t dog maa siges at 

r e l forlynde l Liv, s traks konm1·er Censor til. 

Filmen kan man forbyde, Livet kan man 

forbyde, men Filmen el' kun et Spejlbillede af 

vel - - at m an gider, kort sagt! - - -

Hvorfor lader Censo-r sig ikke d~n nye 

der skal »paa« Ny ta:arsn a t, forevise og klipper ud 

Steder, man ikke har god l af al se? 

Det var dog noget. 

Hvorfor klippe Halen af Skyggen, naar 

s el v gaar ved Siden af? 

Og hvorfor underholde en Mand m ed en 

naar man ikke kan klippe Dyret i Halen? 

- Maaske vil Censorposten selv blive 

midt over af den nye Film . . . sligt har man 

før, og Gud ved om det vilde være nogen Skade 

>> Glædelig Nyfilm« - siger Folk til hinanden 

klinker m ed Puncheglassel. 

- Glæd·e ligt nyl Nummer af "Filmen «, siger 

- enhver snakker for sil. 

- Hold nu fast! 

Det Ievenel e Billede afspejler Livel, "Filmen « 

spejler det levende Bill ede, "Filmen « afspej ler 

Redaktør, Redaktøren si n Far, Far'en sin Far 

og han aller sin Far, m en ham var de l jo der 

Mystik ved! Ja , ja, saa sin Mor da, men del var 

netop før bemeldte Oldemor, der ikke filmede. 

- Nu indsæller vi bagfra - pas vel paa!! 

Oldemoderen = Beclslefaderen, Bedstefaderen 

Faderen , Faderen = Hedakløren , Redaktøren 

"Filmen «, "Filmen « = de levend e Billeder, 

vende Billeder = Livet. 

Saa trækk er vi Vejrel og siger: altsaa: 

- Allsaa Livet = min Oldemoder -

filmed e ikke! 

Det maa hun alt saa alli gevel have gjorl, 

s temmer det ikke. 

Hun har altsaa dog filmet 

blik m ed min Oldefader! 

- Ja, se saa passer det! 

bJ.ol del lille 

Og hvordan skulde min Bedstefader være 

m en til at filnte, og jeg Iil at redigere "Filmen«, 

hun ikke h avde gjort de l? 

Film er jo li g Liv~ 
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. der jo sl et ingen, der kan prale m ed 
\[en saa er · 
. der ikke film ede! 

, \hnc, 
'n · film et li"e fra Adam og Evas Dage -

Ot' ]lar 1 o . 
. 1 t ældste O" bedste 1 Verden. 

Filmen el c e o 

---. . Jan " t kan man, naar man i tilstrækkelig 
.. l' sn,l c o 

T
·-t korcr en Fi lm rundt, men nu kan der 

l:tll" l 
, j,f" heller ikke ],øres længere -

\[an kan høj st indsætte endnu en Gang: 

.- Alt aa! 

GLÆDELIGT NYTAAR! 

Jens. 

Filmsskuespillerinder. 

Kinopædagogik. 
Frp 1· 1 

• 111 l< l'ns Børn faar del god t -
\lllldn• ocr · d . 

t> mm re bl 1ver der a l læseocr læ re 
nwr og 111 er . . t> ' o· PlOppes VIsdommen ind gennem 

j llt'lll', 0" d t . . . 
hel 1 .. 

1 
o e et nu en Gang den VeJ, Børnene 

\1 have den. 

Thi givet er det, at om 25 Aar vil der ikke 
find es den Skole, der ikke ha r sin egen Sal til 
Fremvisning af levende Billeder, en Sal, der 
endda vil være det aller vigtigste Lokale i den 
hele Skole. 

Hvordan har vi andre haft det ? 
I Geografien h ed det: derfra og dertil; man 

lærte udenad, hvad alle Afrikas Floder og 
Bjærge h ed, men hvordan de saa ud , anede man 
intet om, og en Geografilærer kan jo ikke for
ventes at have været ved Nilens Kilder eller 
i Sahm·as Oaser. 

Vi lærte meget, m en vi fik kun et yderst 
ringe Begreb om det, vi læ1'te. 

Men det vil blive anderledes. 
Alle Verdens Egn e og deres Mærk værdigbe

der vil vise sig for Børnene, Geografibogens døde 
Ord vil blive levende, og de vil langt bedre 
fæs tne sig i Hukommelsen . 

Saadan vil det gaa med Geografien, men for 
det naturhistorisk e Fag i Skolerne vil de levend e 
Billeder faa endnu større Betydnin g. 

H vem husker ikke den naturhistoriske Sam
ling, ens Barndoms Skole ejede? 

Der var en udstoppet Maage, der var fuld 
af Møl, 2 Bogfinkeæg, en Løbebille, hvor alle 
Ben var »følt af«, en Aborre, der havde misle t 
Skæl og Fan·e, en Hanekam og en Salamander 
og endelig en lille Blæksprutte i Spiritus, i Ti
dens Løb m ørn et og fyldt ud , saaledes at del 
var umuligt at se noget som h elst paa den. 

Denne righuldige Samling var ved Iver fra 
E levernes Side, og jeg lror et am·Jigl Skoletil
skud paa 25 Kron er fra Skolens, skafl'e t til Veje 
som Slølle for Nalurhistorieundervisningcn, 
og den Skole, der ejede den , var med Rette stoll 
og talte i sil Program om Fremskridt og nye 
Ideer, der var vokset frem i Pædagogiken. 

Jeg lwm Lil at tænke netop paa saadan en 
Samling forleden Dag - og ganske specielt paa 
den m ørnede Blæksprutte, - da jeg sad i Pa
ladstea trel og saa det Billede, der forevis tes af 
Blækspruttens Liv og Levned. 

Og saa var det allsaa, jeg straks efter kom 
Lil at tk nke paa, h vor godt mine Børn vilde 
faa det. 

Man h avde fanget en Blæksprutte og sluppet 
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den løs i et Glasakvarium, h vor den sn art be
fandt sig som h jemme. 

Et Apparat til Op tagelse af leven de Billeder 
blev anbragt foran, og saa optog man Blæk 
sprutlen i levende Billeder . 

Man saa nu, hvorledes Dyret bevægede sig 
i Vandet, hvorledes Armene gik paa den og 
h vorledes Vandet sugedes ind gennem Gæl
lerne. 

Fangarmen es Sugeskiver fik m an ogsaa gan
ske tydeligt at se, og da der til Slut blev sluppet 
e t andet Bløddyr n ed i Bassinet, saa man, h vor
ledes Blæksprutten kas ter s ig over F jend en. 

Denne Del af Billede t var næsten modbyde
ligt i sin n aturtro Reali sme, m en saare lærerig. 
Man saa Blæksprutten s lynge Armen e om sit 
værgeløse By tte, klemme det ind til sig og 
plumre Vandet m ed sin Blæk vædske, saaledes 
at det uhyggelige Optrin tilsids t fo r svandt i en 
sort Taageklat. 

Da Billedet var forbi vidste m an alt, h vad 
man kunde ønske sig om Blæl, sprulten , og jeg 
var sikker paa, a t jeg aldrig vilde glemme de l. 

Og paa den Maade vil mine Børn naturlig
vis lære Naturhistorie! 

Blæl,sprutten i F lasken vil forsvinde, alt det 
Hagelse, den n aturhi s tori ske Samling r ummede, 
vil ganske simpelt bli ve smidt paa Møddingen , 
og de levende Billeder vil tage fat i dens Sted. 

At F remtidens Und er visning ikke kommer 
udenom de levende Billeder er give t, det stod 
mig klart den Dag i Paladsh otellet. 

Den Vej maa Udviklingen gaa - der giYcs 
ingen anden . 

Sandelig, Børnene fa a r det god L i F rem Li den, 
men det kan jo være, at Forældrene faar del 
endnu værre. 

Jf- n. 

H vordan en Film ser ud. 

Den store Masse af det P ublikum, der fylder 
vore Biografteatre, h ar vist i Grun den ikke vi
dere m egen Kenel skab til F ilmen selv. 

Man se1 .. Billederne paa den h vide F lade og 

ved, at de fr emkomm er ved a t en S 
render r un dt der oppe i Hummet bag ved, 
man ikke kan se, men hvordan denne » 
mel« eller F ilm eller s ser ud , h ar man kun 
Laagede Forestillinger om . 

At >> F ilmen « bør søge at hj ælpe denne, 
end ikke Uvidenhed, saa dog Mangel paa v· 
paa bedre Vej , siger sig selv, og vi har 
her gengive t en Stump F ilm ·efter >> et 
og saalecl es ser Herligheden altsaa ud . 

Filmsbaandet selv er af Celluloid 
brændbart, hvorfor der i ethvert B 
udvises den s tør ste Fo rsigtighed . 

Strimlen har n etop den Bredde, som 
Billede h er viser, og paa dette small e 
staar altsaa alt det tegnet, som 
Lærredet for Tilsku eren. 

Filmen er aldrig bredere. 
Ligesom Manegen i Cirkus er af samme 

meter overal t i Verden, er Filmsbnandet 
samme Bredd e, og paa dette lille Stykke 
altsaa optages H undreder af P er soner uden 
det bliver utydeligt eller uskarpt. 

Dette vil sikkert allerede forundre 
der ventede, a t F ilmen var noget større. 

Billedernes Størr else fr emkomm er imicl 
ved Afs tanden m ellem F rem viserapparat og 
hvide Skærm. 

P.aa begge Sid er af F ilmen findes en 
Hull er , all e i ens Afstand og alle af samme 
relse. 

I dem griber nogle Tandhjulstakker ind, 
F ilmen ruller genn em F rem viseren , hvorved 
Slinger for svinder. 

F ilmsb nandet h ar som Hegel ikke 
Farve i hele sin Læn gde. 

For Variationens Skyld sammensætter 
Baande t af røde, gr ønn e, blaa og gule Styk 
der saa kli stres sam men til en Helhed. 

Ved Filmen h ar m an n emlig den store 
del, a t m an kan kli ppe lHI og kli stre ind ga 
efter Behag, og dette fin der da ogsaa Sted i 
Udstrækning. 

At et eller fl ere Bill eder klippes ud af 
men, kan ikke ses. Naturligvis bliver de 
geJser, Per sonerne paa Billedet foretager sig, 
ved n oget hurtigere, men udtager man ikke 
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.. 
Hær og Fla_ade. 
torundt·! fi'L.l l'f\ nmldrl• 

fptllnw l'kmdt \ \;lrnhkahct 
n Il' IJt~l(!f)nr~·j.,'lrr,·nt alt. 
rnk lit! hjf'!n'-<":l•th lrl 
\t.H.,\r•·rn• 

Vore Billeder viser 

~ Film ss triml er i na tur

lig Størrelse. 

Paa del ene ses Over

gangen fra T eks t Lil Bil

leder. 

mange Billeder , vil del prak tisk se l ingen Holle 
spille. 

Som man kan se paa Billedet, er der kun en 
yders t ringe F orskel at spore fra de t ene Bil 
lede til de l and et, saa man fors taar , h vor uende
ligt ma n ge Billeder a f denne Størrelse, der skal 
Iil en F ilm paa circa 1000 Me ter. 

Vort ancl e t Billede viser el Sled i F ilmen, 
ln·or Teks ten gaar over i Billederne. 

Der er mange, der tror, at den forklarende 
Tekst, der vises i Biogra fteatrene, ikke er med 
i F ilm en . 

Bogs la verne s tod jo aldeles li vløse, og ma n 
skulde derfor tro, a l de .blev frem vist paa sær
lig Maad e. De lle er dog ikke ri gtigt. 

AlL hvad der fr emvi ses, find es paa det rul 
lend e Bnand , og Teks ten vises ikke fr em som 
Lysbill ede fra el særligt Appara t - som ma nge 
tror - m en er ogsaa »levend e«, skønt den ser 
sanre >> død « ud . 

Vil man have el S ty kke Teks t ind i Filmen, 
sæ ller man blot en Hæ kke h vid e Bogs la ver fas l 
paa en so rt Plade og optage r den - det er saa re 
s impelt. E r c l F ilm sdra ma i fl ere Afdelinger, 
er Filmsbaand e l ogsaa i flere Sty kk er, hver paa 
sin »Spole«, der saa sæ tles paa Apparatet cf'ler 
hinand en . 

Men Apparat e t gemmer vi Iil en senere Ar-
l i kel. - 11. 

Billedteatrene i Provinsen. 

Et Interview med en Biografteaterejer. 

Skagen er ikke hlol cl Sted , hY or der fjases 
og flirt es i solbagt Sand i vor kort e So mmertid , 
m en en rc rværclig Købs tad , som E rik af Pom 
m eren ga v Pri vil egier for GOO Aa r s id en, og som 
nogen Tid eft er fik sit Biograftea ter , der endd a 
er et a f de flotteste. 

I Somm ertid en fyhles Tea tret a f lysklædt 
Kø benha vnerungdom , der søger Sensa lionen og 
Mørket, og i den Tid kan Landels ·nordligste 
Biograf fr em vise el Premierepublikum som el 
københavnsk Strøg lea ler kan misunde det. 

• 
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Om Vinteren tager Fiskerbefolkningen Plad
serne i Besiddelse, og der bandes tykt naar 
Skurken triumferer og spytl es sa ftigt , naar del 
dansk e Kys, der , ligesom .Tulfm, varer til Paaske 
og m ed Rette har gjort den dans ke Film saa be
rømt, h enslæber s ig paa de l hvide Læ rred. 

Men hvad enle11 del er Sommer eller Vinter , 
om de t er fint >> Køfenhavnerpubl ikum « eller 
Byens egne Beboere, d er fylder Rumme t, ses 
E jeren, den k endte I-Iolelcjcr, Palmehavedirek
tør og Biograftealerl eder, Karsl en Petersen, 

udenfor Tc::tlrel ved de Tider, Foreslillingen skal 
begynde. 

Han er en Mand, der har mange .hcrn i J l den 
og han er ikke bange for at give s ig i Lag m ed 
det nye. 

Besindige Folk - og Skagen er ved Vin Le r l id 
en saare besindig By - r ys lede paa Hcivcclcl 
da han lod bygge Biogr:-~ flcaler . 

»Det gaar aldrig, « sagde man , m en del gik 
endda og vil maaske komme Iil a l gaa endmt 
bedre i Frem tiden. 

E n h ujhellig J uletlag er der Fred og Fryd paa 
S kagen . 

Der spilles ikke i Biogra fteatre t, Palmehaven 

er lukket og i Hotelle t s idder kun cl Par 
dels rejsende om 2 ·whisky og en Sodavan 1 ( . 

Karsten P etersen har allsaa en 
S tund , og Tid Lil at fortælle lidt 
Leaters Liv og Kampe. 

Vi begynder r ent fagligt 
»50- 70 Kroner kan h er spi lles ind en 

dag,« siger Karsten Petersen , »m en T-Iver d 
kan sle t ikke betale sig. « 

»J eg spiller 3 Dage om Ugen Vinteren 

n em , m er e kan en By som Skagen ikke l 
Før var del ogsaa nok, og da havde man lidt 
af del, men nu er de l m ere end sløjt. 

Forlys lclsesskallen ødelægger det hele! 
Jeg ser de l bedst paa Børncbcsøgcl , der 

er gaacl n ed til uneler det halve 
va r før . 

En 10 Øre faa r en lille Fyr le! 
sk al der 15 Lil , er del s ira ks langt vansker 
800 Kroner om Aarel gaar i Slatskassen 
fra - de l v a r del jeg fø r ha v de ud af del. 

Og Vinf eren er ikke m ege t værd ... .. . 
Det er de 2 Somermaanedcr, der skal 

det h ele, og de er natu rligvis ogsaa gode 
H er afbrydes Interviewet ved ai F 
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• 1 der »juler « paa Skagen, k om
O tercraall' 

1'•1111 . od Samtalen aLLer kommer hen paa 
IJI o" a . .1. ' 

llll'f 
0

, Billeder har den delVIS skl tel h.a-
dl' Jl',cnde 

ral. ter. .Niissionsfol k en e, der er stærk e r· taler om . . 1 deres S tiJing Lil BJIIederne. 
l . oJ>Pe og 
11'1 ' ··d . vor Vært - der er k ommen 

Ja s10 e1 . 
' ' Wennoulh paa Bordel - »Mls-

\\"hi~l.y og . . . .. . 
. St"Jljn rt er J O Ikke saa lcll. 
tollt..'ll 1 0 . "l • , 0 . 

l)c kommer h er 1kkc, men JC::. lror m est 

l. f • ikke lør for abocn. l ..... l ( ( 
. ·aar de er i København gaar de hen og ser 

Jlilledcr, men h er vil .de !kl~c. 
J)er har ligefrem 1 MlSSHJJJshusc l være! p ræ -

., 1 <><l de levende Billeder, som vtcrendc den 
ci JI\(' IIl 

, a·r. le vi rt for Dørnen e. 
J)l'l har generel mig mege t, m en ecn Gang 

lil. jeg dem dog herhen . . · · · · . 
Jkl rar, da Billedel : »Jesu L 1v « blev fore-

,j l. 
J)a gik jeg Lil Præs len og had l•am komme, og 

11a hit'\ her cl Rykind - del v. • lige saa god! 
om i ~li~si onshuse l , sagde de al. . 

l'rogramvalge l er heller ikke let. 
Dramaernes Tid er forbi her. Fol k vil S<' 

Jlilkder fra fremmede Lande og sna komiske 

ring. 
l ovrigl kan man ikke v:erc fors igl ig 

nok i \'alge! ar Billederne ...... « 

Iler afbrydes vi a f de 2 Handels rejsende, der 
kaJ have mere Whisky - der er stadigt Vand 

111•!. - og da vi lager faL igen, et· vi naael til 
purg. maalcL: Censuren! 

Censuren, ja, den er ikke saa slem. Del er 
jo t'gl•nllig Fuldmægtigen, der s kal bedømme 
11<'111, men Pol itibetjenlen besørge r det, og vi 
komnwr udmærke t ud af de l sammen . 

lian stryger a ldrig noget, 
l ' ndt>r den forrige Fuldmæglig va r de t værre. 

lla.n forhud alle Billeder, hvor der blev gjort 
1•rm llll' l I) 1· · 

. 1 o Il te!, og dem laves der man ge af, 
.t·rllgL i Frankrig.« 

IIPr synes E mnet udl ømf. l 

11
.

11
\'i kommer i k k e mere l ilimgc 1 il de levende 

' l'dt'J" n • . · len .Jt>g har ogsaa pan de ll e T iclspunkl 

faacl en Del Oplysninger, der vis t ikke blot 
gælder for Skagen i Sær deleshed men ogsaa pas
ser paa mange andre af Landels Biografer i Al
minde] i g hed. 

- IlCJ110-

Teater-

»Skovfogedens Grethe«. 

Albert Gnudlzmann b urde have level og scl 
F''"·sfcopJur clsen af dell.e ·Stykke. 

Dels var man derved b leven hcfriel for den 
re t p inlige - og ganske ubcreLLigede -
Protes t, som h an s Frue f rem kom m ed , og del s 
burd e han h ave været Iil Stede fo r personlig! 
al indkassere den Succes, de sk raa Brædders 
lunefulde Gudinde endelig en Gang lod ·falde i 
hans Lod. 

Nu blev han jo desværre revet bort forinden, 
og d esværre følte h a n s Husfru sig beføjet til al 
,·ærne om hans literære Minde. 

Man maa sige »desværre « om de l s idste, der 
manske kan synes ret ligegyldigt, fordi den Strid, 
de r der af er runelen mellem Tealerdirektøren 
paa den ene Side og Forfallerens Enke paa den 
anden, skader Stykket, naar man - for al 
komme til Bunds i om Fruen eller Direktøren 
har Ret - skiller S tykket ad i alle dets D ele 
og giYer Kejseren - in casu Ivar Schmidt -
h vad Kejserens er og Forfatteren h vad Forfal
Lerens er. 

Th i det ny Teaters Direktør, der søger al. 

vise d et samme som »Meiningernc« viste Tysk
land, h a r s in store Del i d elle S ty kke, og del 
er ikke blot som Fruen siger »enkelte fikse 
Sm aaling«, han h ar lavet til, men uden ham 
var dette Stykke 11 vægerligt gaael ad »de flolle 
Drenge« til. Det er ganske llnderholclenrle, 
gans ke god l sat samm en, eller del er maaskc . 
i k k c Orde t, r ø r l sammen er ·det, som den Mayon 
na ise, der s iges A an d righed over paa Scenen . 
Lidt af hvert er der kommen i, og den kan maa
ske være en gan sk e fortræffelig Mayonnaise, 
m en h vad er Mayonna ise ser veret i en Lerskaal ? 
T var Schmid L ser vered e den netop saaledes som 
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den skulde ser veres -- og saa skal h an endd a 
skældes ud. 

I Teatrets Program har Fruen skrevet en 
lill e Opsats om, hvordan Stykket blev til, og 
man faar her a t vide, at det var ved a t se paa 
e t af de Bøgetræer, Carl Lund i sin Tid havde 
fr emfryile t - det er vistnok det Udtryk, man 
pl ejer at bruge i den Forbindelse - i .» Rosen 
blusser « i Tivoli, at Gnudlzmann fandt paa at 
skrive dette Stykke, der skuld e foregaa under 
e t lignende Træ. 

Jeg ved ikke, hvorda11 den Slags Ting virker 
paa andre, men mig ber0rcr del pinligt. 

Carl Lund kan være udmærk e!, men saadan 
ligefrem lad e sig inspirere og fylde af den da p · 
ske Sommer ved a t se paa et a[ hans Mester
vmrker, pl ejer man dog ikke. 

Man skal nu en Gang være en Heine for a l 
kunne lad e en ung Mand deklam ere vielunder
lige Vers til Maanen i den Tro, at h an ser ud 
af e l Vindue, medens del i Virkeligheden er e t 
Klædes kab, han har aabne t, og e t Par gule 
Bukser, der gør ham poetisk, og der er ikke 
Sommer og Saft i Carl Lunels Træer, men gamle 
A v i sc1~ og brugte Abrikoskasser. 

Hvad den Side af Stykket angaar, blev de t 
derfor k u n Iil, at Gnu d Lzmann overgik Carl 
Lund, og del er der saam æncl inlel mærkeligt i, 
del har han selv gjort de Tusind Gange. -

N ej, m en det blev I var Schmidt, der overgik 
dem begge to, han la v ede de gamle A viser og 
Abrikoskasser om til virkelig Skov, h an lavede 
cl veritabelt Køkken ud af 3die Akt og endda 
cl Skovløberkøkken og har sin s tore Andel i, at 
Stykkel kom saa godt i Land , som det gjorde. 

Man kan ligefrem se p.aa et saadant Interiør 
paa de t ny Teater med hvilken Glæde dets Di
rektør gaar til Scenens Opbygning og Indret
ning, og der er ingen Tvivl om, a t det er klog 
Politik a t søge saa n ær ti l Naturen, som det 
gøres h er. For at holde mig Lil Køkkenscenen, 
saa var de t maaske det beds le, I var Schmid l 
endnu har præsteret. 

Der var et Kom fur, og det var a f J ærn og 
l il a t bl i ve sort af, og der var Ild i det og der 
kom Brænde pa.'l. - ell ers var Ilden nemlig 
gaae l ud - og der var en Gryde over Ild en m ed 

æglc uforfals ke t - og endnu ikke færdig kogt 
Grød i. 

Der kom Sall i Grøden og der kom Røclkaa] 
over Ild en - intet kund e være mere naturtro. 
Og del: er noget, der interesserer Folk uhyre. 

Hvad bar det m ed den store Kunst a t gøre! 
vil m an maas ke indvende, m en l.vJV lidt, hvad 
ha r en ga mmel Abrikoskasse al' gøre m ed del le 
sublim e Begreb? 

Albert Gnucltzmann . 

Kuns t er e t og imitere t Bøgeskov e t andel. 
Skulde der afgøres e l af Li ve l's dybe Problemer 
1 del Køkken, vilde det maaske have virket pin 
ligt m ed den Grød, m en nu var de t forlræffe
li gl. Bare et saadant lill e Træk so m paa en 
Hylde a t anbringe 5 Messingthe~1askiner, er jo 
eminent - det er e t Skovløberhus, hvor man 
kan faa Vand paa Maskine - m en hvem uden 
Iva r Schmidt havde ikke nøjedes med en? 

For bare Glæde over Hammen glemmer m an 
næs ten de, der gik runcll paa Scenen. 

Naa, de t var jo heller ikk e lige lødigt all , 
hvad der præsteredes, - der spill edes en hel 
Del Abrikoskomedie, m en nogle passede ogsa:l 
ind i de ægte Omgivelser. 
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l .. · Norric var t il Ticler udmær ket 
Fru O Jvia 

. ,·[offedens rappe Datter , og som hun 
nul Sko o l b ri' d 

· , 1 Gryd e netop · l e lle dy c ag, er 
f-;11 1 rore l eJ ' 

ICL l .• 11 brænde paa . 
· l re r c ' 

ll11l< . . scenen hvor Jagtselskabet veneler 
Elleram s ' . . 

. udm ærke t, og her sp1lles godt al 
lilha"C, Cl · 

'"'1 K .11beck Gunnar Helsengren , Harald 
·n·n< Ol ' 

· 1 1 et v·1ldemar Lund. 
() ll' o,., < . . 

Torben Meyers røclhaarccle H uslær er var dog 

l
o o l ]"Jff men sonl denne Person er afleveret 

(o r a' l c c o' 

l, ·fa tterens Side er han ganske haabl øs, og In ·oL, 
' . • 1·1·l ·eli o inte t andet Ord for denne Frem-

dt>r e1 ' ' o 

l in ct end : - Abrikos. Oll ,., . . 
. fykk cl gjorde Lyld.;e, og tlcn Grød v il Slk -

1-l'r l fa a Lov l il al koge rigl igl ud p an del ny 
Tt>aler. Del var ugsaa Synd andet - for J var 

.·rhmidl. 
Jens L ocher. 

Det stumme Teater. 

Ib man fur nogl e Aar siden begyndte a l 
"''''m· Ordet Kunst i Forh indelse m ed de lc
'<'IHk Bi lleder , Lrak de all erfles te paa Smilc
haa ndel og s templede Muligheden af en sa nda n 
Forhindelse sum en Anmasselse. De færres te 
am•dc den Gang, al der forestod en saa kolossJ.l 
l"<hikling af de levende Billeder , som de senere 
.\ar har opvisl. 

Til en )3egynd else vovede ·de s tore Oplagel-
l'Sll'a lrc i Udlandet h ell er ikk e at give sig i 

Lag med ku nstneriske Opgaver. Man n øjedes 
nwd Oplageiser efter N aluren, aktuelle Begiven
hl·dcr etc. 

Da Kild en til Fornyelse synles udtømt o-reb . ' o 
Ilian Iil Sensationen, og i en Hække Aar plage-
dl· man Verden over af disse kinom a iagra fi ske 
hloddryppenclc Dramaer, der, samtid ig m ed al 
dl' ".,,. "L I d "' " orc n Lægter, m ere end noget and el 
llll'd:·irkede Lil al Ord et Biograftea ter kom i Mis
~n·dJ L og Ord et Gøgl for lange Tider være hæ f'L cl 
111 BegrebeL levende Billeder. 
. ~frn saa ucltømt.es ogsaa delvis Sensalions-
MII>t•rnc oa f o . o o . ' o o r at gen v m de det tabte, bemæg.t1ge 

•;.: l'! nyt Marked og ikke mindst som Konkur-

reneevaaben overfor de >> rigtige « Tea tre for
maaedc de store fr a nske Firmaer fr emragend e 
Skuespillere og Skuespillerinder til at lade sig 
op tage i levend e Billeder. 

Til en Begyndelse kneb det m ed at vind e 
disse for Tanken, ide t det kunstneriske Niveau 
paa de leveride Billeders Omraade hidtil havd e 
vær et saa uendelig lav t, at Ordet >> Films-Skue
sp ill er « næs ten var et Skældsord for en >> rig tig« 
Skuespill er ; men de store Honorarer, der kund e 
bydes, for ikke at tale om Udsigten til Verdens
berømmelsen og Udødeligh eden pr. Film, over
vandt til sid st Kuns tnernes BPtænkelighecler. Og 
dermed begynder en hel " n y }[;:ra for <l e levend e 
Bi lleder . Nu var Forbind elsen mellem Kunsi en 
og de levende Bill eder skab t. 

For yde rligere at pointere de levend e Bille
ders Forbinel else m ed Kuns ten, optog man iil 
a l begynde m ed de >> ri gtige « Slmespil i levend e 
Billeder, m en disses særli ge Teknik var ofte 
ufo renelig m ed de for den dramatiske Scene Lil 
re ltelag te Værk er, og Følgen blev, al man , mc
s len umærkeligt , gled over Iil en hel n y l{un s l
arl , det kinoma lografi ske Skuespil eller , m ed 
d kortere Udtryk , Kino -Kunsten. 

SEerlig i de sidste Aar har Bestræbelserne ror 
al h øjne de levende Bill eders Ni veau lag<'l 
stærk F arl, og selv om der endnu er et Stykke 
Vej Iil Maalet er naaet, fo rlj ener di sse Bcstnc
bclscr den størsl e Anerkendelse. 

Der er saa m ege t m ere Grund Lil for os al 
fvJ lgc denne Ud vikling, fordi Bestræbelserne for 
en s tor Del er uclgaael fra Danmark, og naar 
elanske Films i Øjeblikkel er s tærkt søgt ild.;e 
alene i Europa, m en over h ele Verden , skyldes 
det n etop den Omslændighed , at vi i stor Ud
strækning har anvendt Kunsten i de levend e 
Bill eel ers Tjeneste. 

Vi har altid være! kun s tinteressercde, m e 11 
samticlig stærkt l'rili ske herhj emme, og vi vnr 
da ogsaa nogle af de første Iil at l<ritisere de 
smagløse og ukunstneriske F ilms, som vor" Bio
grafl ea tre i lange Tider importerede. Netop der
for var der h erhj emme en frugtbar Jordbund 
for en sund Fornyelse af denne Kunstart, der 
hidtil var betragtet som et Stedbarn af Kunsten. 
Paa Initiativ af den nu afdøde Forfatter Otto 
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!.urssen, der havde faae l en Bevilling Lil al drive 
cl Biografteater, dannedes e t Selskab, hvis For
maal Yar Optagelsen ar dunske l\unslfilms . 

Del var, som n ævnt, det af Otto Larssen 
s tiftede Panoptikonteater, der gik i Spidsen m ed 
al ville opføre virk elig dramatiske kinomalogr<l · 
riske Skuespil, og der side H envend else bl. a. 
til Forfatterne Svend Lange, Thomns P. Krog 
o. fl. Endvidere lykkedes det al int eressere 
flere af vore Teatres førsle Kunstnere for Sagen. 
Selv del kgl. Theater still ede sig im ødekomm en
de og Kunstnere som Adam og Johann es Poul
sen, Nico!uj Neiiendum o. fl. a. fik Tilladelse til 
at filme. Fra denne Periode skriver sig flcrP 
af de bedste elanske Ktm s tfilms, f. E ks. Svend 
Langes »Elskovsleg « og Thomas ]{rags >> Gen
synet «. Der var stor! Tillob Lil disse Kunsl -
11lms, og nu dukked e det ene nye Sclskab op 
efter det andel. 

Men del viste sig snarl , al vi i lcknisk Hen 
seende med Hensyn Iil Optagelse stod lilbage 
for Udlandet. Grunden til , at vi dog n<Jaede ud 
paa Vcrdcnsmarkedel, maa søges i den Glans 
el enkelt Navn har kas te t over danske Films: 
Asta Nielsen. Det var oprindelig Asla Nielsens 
Udførelse af Hovedrollen i >>Afgrunden «, der 
henleded e Opmærksomheden paa h ende og 
skaffede hende i Forbindelse m ed el Verdens
firma, der forstod al udnytte de sjældne Evner, 
Asla Nielsen sidder inde med paa dell e specielle 
Felt af Skuespilkunsten, nemlig den stumm e 
Kunst. Det er ubegribeligt, at ikk e et dansk 
Kino-Tealer i Tide sikrede sig denne Førsl:e
kraft, saa m ege t m ere som der ikke for Ticlen 
findes nogen Kræfter paa Spindesiden, der k a n 
sl.aa Maal med Asta Nielsen. 

I de s idste Aar er de elanske T ea tre for 
Optagelse af levend e Billeder i teknisk H en
seende gaael betydelig frem , og de større 
raader nu over alle de tekniske Hj ælpemidl er , 
der kan tænk es. De raader endvidere over en 
Stab af Skuespillere og Skuespillerinder, der 
eflerhaanden har faael den specielle Rutine, 
som det al: >> spille« levende Bille r kræver , og 
der findes enkelte gode Iscenesætte re. D.er e r i 
<let forl øbne Aar ogsaa fr embragt en Del gode 
Films, der tør henregnes til Begrebet kunstn e-

ri sk , m en den indbyrdes Konkurrence har drp. 
ve l en k elle a f Firmaerne til aller a l ly Lilbage 
Lil Sensalionen. Naa, dertil er inte t a l sige. De 
s tore Omkostninger skal dækkes, og saa længe 
Publikum ui/ have den kraftige Kost, saa lad 
dem faa den, m en gør saa blol ikk e Ford rino 

h 
paa Ordet Kunst i Forhindelse m ed Film! 

De levend e Billeder 1 cm rumm e Kunsten in
denfor sin e Rammer, m en del vil kræve store 
økonomiske Ofre, ide t Smagen h os det store 
Publikum delvis er ødelagt, m en ligesom lien 

"~ægte Kun st indenfor den dramatiske Kuns l i 
·• Lrcngden er blevet den sejrende, vil den ogsaa 

blive del indenfor den s tumm e Kunsl , og først 
da vil del nu skæmmende Ord >> Biogr:d-'-Teatt>r • 

r· med Relle kunne forandres til »elet stumme 
Teater «. A. Pricc de Plane. 

Filmsskuespillere. 

Hicha.rd Chrislensen er en forholdsvis ny 
Mand i Kunste n, selv om han allerede har sal 
sig godt fast i Publikums BeYidsthcd, af gam-
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l rsJæat som han •l Kunsne b 
llll 1 110a]e af Scenens 
deJse mec b 

ei· og m ed FOl·bin
aller bedste gamle 

·a,· ~~.c. Folketeatret gik han forbavsende godt 
l aa · · · E bl del . l aamle tradiLIOnsnge • nsem e -

· 1 1 del e o' 
UH 

1 
, findes paa et Privatteater, - og har 

• ue~le, ( et · · · d T l 1 
. , 1 tort RepertOire, altid me a d og 

pdlel e s 
J)v••li"hed. 

, r- " le fl es te andre film ede han ogsaa og Som c . . 
l . .1·st Ji ae saa gode Betmgelser som paa 

har 1e1 ' o 
·renen i Nørregade. 

· Richard Chrislensen er en af de unge, som 

all aabner sig for . . . 

De talende Billeder. 

1 ,\n lcdning af vor Artikel :sidste Nummer 
har 'i modlaget følgende: 

Talende Film! - hvorfor kan Filmen nu 
ikke faa Lov til at tie stille! 

Del er jo n etop del velgørende ved e l Bio
graflealer og den Kunst, der vises der , at man 
kan 11idde og se Billed er , uden at de s'iger noget. 

:\lusikken i Tealeret hører i Virkeligheden 
lwller ikke hjemme her - saalidt som i et rig
lig! Tenler - men bør af Velyndere søges andre 
.'lt•dt•r. 

.lt•g har fulgt de Forsøg, der her hjemme har 
\:t•n•l gjort med talende Billeder, og konstatere t, 
al del ene var værre end det ande t. 

.Jt>~ har ogsaa i Paris overværet en Seance, 
•In var slaael op i alle Aviser som et af Nu
lidt•n-, \ ' idundere, hvor Billeder og Ord skulde 
"a a op i en hid til uanet E nhed. 

Dt•l var rædselsfuldt! 
Forsogene her i Byen var ikke bedre. -- J eg 

har "1'1 dem alle sammen. 
\u er det altsaa galt icren o er dette dødfød le 

11 k b ' o 
arn .., ·a] atter bringes til Live. 

. \l Re ultatet vil vise sig at være liae saa slet 
om 'llle l t'et]' b . . • · c e 1 1gere, nærer jeg ingen Tvivl om 

Je" har set for m eget. 

Men naturligvis skal vt ogsaa igennem det, 
naar Udlandet skal de t. 

Sidst har det været galt i Berlin, hvor man 
i >> Mozartsaal « havde foranstaltet en Privat
forestilling med levende og talende Billeder. 

Billede t viste et Vandfald, og man hørte nu 
samtidigt Vandenes Larm pr. Fonograf. 

Ligeledes saa man et Billede af en Rovdyr-
gruppe og hørte Dyrene brøle. 

- Og saa tænkte jeg: >> Herregud! « 
Det er altsaa den epokegørende Nyhed! 
At faa Personerne til al tale har man maal

tet opgive, og nu nøjes man m ed al lad e Folk 
høre Vandel placlske. 

Herregud! 
Det har en Dreng jo gjort i mange Aar ved 

at rasl e m ed et eller andet i el Sold, og del illu 
derede sanmænd akkurat lige saa godt. 

Og Løvebrøl - a a Herregud! 
Nej, lad os behold e vore gode stumme Bil 

leder og saa - hvis det ikke kan være andet 
baade Pianisten og Drengen. 

l\lfed Tak for Optagelsen 
ærbødigs l 

G. R. 

"En K vindes Ære". 

>> En Kvindes Æ re « er en ny stor Film , der 
vil fr emkomme paa Markedet en Gang i Januar. 

Den rummer, forud en en stærk og spænden
de Handling, en Række smuld-: e N a turbill eder 
og gaar udm ærket ind i den Ræ kke Filmsdra
maer, som fra Danmark er sendt ud paa Ver
densmarkedet og m ed Rette har gjort danske 
Films saa berømte. 

Hovedrollerne spilles af Fru P silander og Ei
nar Zangenberg . 

Stykket spilles i Officerskredse og Teater
verdenen , to Mil euer , der for Tiden ei' m eget 
yndede i alle Biografteatre. 
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Vi bringer her to Billeder, der viser to Scener 
af den nye Film. 

Det første er valgt af de smukke Naturbil
lcder, den rummer saa mange af og som stadig 

har el meget stærkt Tag i det store Publikum, 
medens det andet viser den store Retsscene, der 
forekommer i Dramaets Slutning. 

Iscenesættelsen, der er foretaget af 
Zangenberg, er gennemført med den 

Omhu og vil ikJ.<e mindst bevirke, al denne Fi 
vil finde Vej til de fjærn es le Billedlealre. Na 

ligvis rummer Dramaet e t af de saakaldle 
» Triks «, der jo ogsaa har sin store Skare af Til
hængere. 

o FILMEN o 97 
Nr.6~~~~~=============================== 
~ de la vie de la rue. Et je crois beaucoup 

tlvad ...,an mener . ti . t' .n. .L.u ::t son developpemenl es 1e rque. 

. d . det nye A ar og øns ker . sam-
.. ar nu Ul l . . 

\ 1 gnc alt hvad der hører til denne 
. . l Filmen og' ' 

tid•gt. '1. er a frem j <iet nye Aar. 
11'1 maa toac , . l t . 

JndiJ. ' . deJicre Mening om 1-.mo ;:unsen 1 
\1 den alm•n to . ·t . 
· Tid er undergnue t en ret s or 

l l)l•l nf denne 
·" o t . l ·in" er give . . 

J·or:HH 1 to . . t d fJ'endllicrt overfor det nye 
F lk der før s o . b 

o o'· f randret S tandpunkt og den al-
har gan::."e o . . 

l ·esse er vokset enoun t. 
·m• J n et 1111 

• o det at se hvorledes Bladene mere T\'pisk et c , • 
• o ·er nødsacrel til at om tal e de levende 

1 " mere SCI Slb b. . o • ll'a . 
'to: · de aller srdste Dage har f m sl,e rbe 
Billeder, og J • d 

ke Blade haft lange Artrkler, er 
l.uht•nhnvns c • • 

. •· dle Personers Menmg om Frlmen. rummeJ ",en . 
\'i ser naturligvis med s tørs te Trlfredshed 

l li Fa .. Lum ocr da vi selv har modtaget 
paa c l' c " ' b o • 

Brt'\l' frn nogle kendte Mænd, der med luter-

l .11• set ,, FilmeiHS Fremkomst og sen<it os ,. t' l • . 

t'l Par Linier om deres Syn paa Kinokunsten, 
hringer , -j dem her, saal edes ~l de sammen 1~1 ed , 
ll\acl andre Blade i denn e T1d har bragt, vrser, 
h\Orlecles Kinokun sten vinder sig flere og fl er e 

\'t·n m•r . 
. \Ile er vel endnu ikke naaet Lil at finde, at 

alt, h\'ad der har med de levende Billeder at gøre 
c•r "'an• godt, men de aller fl es te erkender, at 
Fn·mtidcn hører F ilmen Lil. 

\'i citerer h er nogle Skrivelser fra Guslav 
\\'ic'(l og Professor Vilh. Østergaard og en 
l'cltall'lsr al' Rodin , som vi finder i c l fransk 
Blad. 

1\a lc>llct, 30.- 9.- 12. 

».Jeg m ener, al der er en god Portion 
llyst cri i de >> rigtige « Tealerdirektørers 
1\rig imod Biografteatrene. 

G ~ts/atJ Wied. << 

Pari..,, ~8.-9.-12. 

».Je lrouve le cmema tres beau, tres 
interessant. C'esl un diminutif merveilleux 

Auguste Rodin. « 

>> De levende Bil1eder er efterhaanden 
bleven en saa mægtig Faktor i offentlig 
Folkeforlystelse, at det maa tillægges den 
s tørste Betydning, ad hvilke V eje og paa 
hvilken Maade denne nye Industri udfolder 
sig. For Øjeblikket maa det vistnok be
klagelsesvis siges, at Biografteatrene i al 
Almindelighed gør tifold mere Skade end 
Gavn, for saa vidt d fortrinsvis lægger an 
paa haarrejsende og smagsfordærvende 
>> Dramaer <<. Men kunde deres Repertoirer 
blive væsentlig ændret, først og fremmest 
ved Fremvisning af historiske, geografiske 
og etnografiske B-illedrækker, med andre 
Ord: blive tagne i Oplysningens Tjeneste, 
vilde Kinografen kunne komme til at ud
føre en folkeopdragende Mission af kul
turel Betydning. Gid det derfor maatte 
være mere end et fromt Ønske, at Fremti
dens Biografteatre vilde lægge sig efter 
lidt mere Idealitet og en Del mindre »Sen

sation << . 
Prof. Vilh. Østergaard. « 

Paa C o v e n t g.ar d e n i London, der er ble
ven ]{inosal, foreviste man fm·leden Dag ved Aab
ningsfores lillingen Filmen: »Heinhardts Mirakel «, en 
vidunderligt kolorer et Film, der er 7000 Fod lang 
og har kostet 375,000 fran cs al fremstille. 

J•. 

A L d e l o f t e k a n vær c f a r l i g t at filme 
ved man allerede fra forskellige beklagelige Clykkes
lilfælcle, men .den am'erikaliSke Filmøse Miss Gene 
Gautier, er vist alligevel den, der har været udsat 
for de fleste farefulde Evenlyr i den Anledning. 
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I Sahara .blev hun angrebel af Beduinerne og und 
slap kun ved et Mirakel. 

I Filmen: »Den k vindelige Spion « blev hun spa r
kel af en Hest. I en Nihilis t111m kom hun for nær 
ved en S!n·ængning og blev alvorligt saa re l, og i en 
IldebT·ancl sscene var hun nær ved a t omkomme i del 
brænelende Hus og fr elsl es kun ved, al man fik siaae t 
Muren ige nnem. 

S o m f ø r o m t a l t er m a n i nere Lande be
gyndt al skabe Filmsarkivcr. lwo r man samler hi 
s toriske Films og saadann e, der viser officielle Be
givenheder . 

E l saada nl finel es i E ngland og der er nu givet 
Orclre Iil , a t e l lignende skal inore tl es i Belgien . 

A f g ø r e l s e n paa Spørgsmaalet om Teatre
nes Stilling Iil de fihnende Skuespillere kan ventes 
i den aller nærmes te Fremtid. El Møde er beram
met m ell em Tea terdirekt øre rn e, og det anses nu for 
ret givet, al der fra Teairenes Side vil find e en 
Fællesoptræden Sted. 

Den store amerikanske Filmstrust »Th e Motion 
Pieture Patent Company «, der i si n Tid fabrikerede 
deres Films Jned Edisons Pal enter som Grundlag, 
svarede den berømte Opfinder en AfgHt af 1/., Cent 
pr. løbende Fod, hvilket blev til ca. 7500 Dollars 
pr . Uge. 

Auto.rit elerne i San Sebastian i Spanien har be
ordret alle Biografteatrene lukkede grund et paa de
r es formodede umoralske Tendens. 

I Wien averlerede fo1· kort Tid siden et Biograf
lea ler en Foresl'illing i hvilken Asla Nielsen spillede 

Hovedrollen. Paa Forestillingsdagen , da 
var .fuldt Iil sidste ~lad s , viste del sig imidlertid 
del 1kk~ var ~s la. N1elsen , m en en Frk. Ida Niel.' 
som sp1llede 1 Fllmen. Publikum blev rasend 
forl ~ ngl e deres Penge tilbage, men Lederen af e 
gra fi ca iret e ~·k l ærede, at den ene Skuespill 
k u n.cl e være hge saa god som den anden. 

Sagen kom for Rellen, og den uheldige 
bl ev idøm t en. Bøde, foruden a t han blev dømt 
t1l hc lale Publilmm deres Penge tilbage. 

I Tyskland har i 1911 2000 Vær tshuse 1 
l~1kk e . Whiskyforbruget er gaae l n ed fra 4naa 
Iil mcll.em ~ og 3 Liter pr. Indbygger , hvilket 
sullal lll sknves Biografteatrene??? 

Internat. 
Lichtbild-Hopier-6esellschaft 

m. b. H. 

B E R L I N S. 61, Bergmannstr. 68. 
Telegmm-Adresse; LICHTKOPIE. 

Ydelsesdygtigste Fabrik for Kopiering 

og Fremkaldelse af Film. 

TUTEIN & KOCH 
REPRODUKTIONSANSTALT &CLICHEFABRIK 

FARVERGADE 8 o TELF. CEN. 8747 
r;Nl; Efter /§1!! Jan. /!J/ .'J r;Nl; 

Telefoner: Cen. 4740 <S-4760 
r;Nl) 

ANNONCEPRI~ER: Paa Bagsiden og Siden før og efter Teksten 20 Øre pr. mm. Paa andre Sider 16 Øre 
halv Szde 30 Kr. pr. Gang. Rabat fo1· 13 Gange 10 pCt., for 26 Gange 20 pCt. Spaltebredde 85 mn~. 

ABONNEMENTSPRIS: Indland : 4 K1·. om Aaret. _ Udland : 8 Kr. om Aaret. _ Enkelte Numre 15 Øre. 

REDAKTION: Frederiksberggade 25, København. Tlf. 7606 _ 7626. 

EKSPEDITION OG ANNONCEAFDELING: Vilhelm Priors kgl. Hof-Boghandel, Købmagergade 52, København. 

Udkommer den .l. og 15. i hver Maaned. 

Udgive t af A jS Kinografen . - Hedigeret af Jens Locher. 

TELEFON 7606- 7626. 

FREDERIKSBERGGADE 25 · KØBENHAVN 

Salg og Udlejning af Films 
Egne Optagelser. Monopol Films. 

Af nylig fremkomne Films fremhæves: 

TROFAST KÆRLIGHED Længde ca. 615 Mtr. 

Drama i 2 Akter. l Hovedrollen: Fru EDITH PSILANDER. 

SKOVSØENS DATTER Længde c. 760 Mtr. 

Drama l Forspil og 2 Akter. I Hovedrollen: EDITH PSILANDER. 
ANTON de VERDIER. 

NAAR MASKEN FALDER Længde c. 990 Mtr. 

Skuespil 3 Akter af URBAN GAD. I Hovedrollen: ASTA NIELSEN. 

KVINDEHJERTER 
Drama i 2 Akter. Længde ca. 610 Mtr. 

GENERALENS BØRN Længde c. 1030 Mtr. 

Skuespil i 3 Akter af URBAN GAD. I Hovedrollen: ASTA NIELSEN. 

MARCONITELEGRAFISTEN Længde c. sto M tr. 

Drama 3 Akter. I Hovedrollen: HOLGER REENBERG . 

EN LETSINDIG HUSTRU Længde c. 785 Mtr. 

Drama. l Hovedrollen: Fru DAGMAR HANSEN-HEINEMANN. 

Stort Reklamemateriale forefindes. 
Clicheprogram. - Plakater. - Fotografier. 

• Programmer udlejes fra 10 Kr. og opefter. ... 



~ BIOGRAFTEATRET 
DIREKTØR CLAESON. 

VIMMELSKAFTET 47 * KØBENHAVN. 

FOREVISNING -
af danske og udenlandske Kunstfilms saavel Dramaer, Lystspil 

som Naturbilleder. 

Uafbrudt Forastilling 
Hverdage fra Kl. 2 Eftmd.-11 Aften 

Søndage )) )) 4 )) -11 )) 

Altid righoldigt Program. 

Nyt Program 
~ hver Mandag og Torsdag. ~ 

Dansk Kinograf Filtns , 
l l . l 

Afs Kinografen, København. 
~ • l 

Hovedkontor: Optagelsesteater: 

25 Frederiksberggade 25. . Ø Sfr~ndparksvej Hellerup. , ) 

Telefon 7606- 7626_. T lf. Hellerup 1283.,-1336. 

Døtagøtse og ·fabrikation af films 
1 

Til Dato er udkommen : 

Den sorte Panter, Drama. ' Længde ca. 982 Mtr. 
J 

Den sidste Hurdle, Drama. Lrengde ca. 920 Mtr. 

Storstadsvildt, Drama. Længde ca. 850 Mtr. 
;,.... l ~ 

Marconitelegrafi.sten, Drama. Længde ca. 810 Mtr. 
' l 

Skovsøens Datter, Drama. Lrengde ca. 760 Mtr. ' 

Kvindehjærter, Drama. Længde ca. 610 Mtr. 
' -

Trofast Kærlighed, Drama. Længde ca. 615 Mtr. 

Skæbnens Veje, Drama. Længde ca. 725 Mtr. 

En KuindBS 
lEr B. 

Udkommer otn kort Tid: 

Den 
hævngørrige 

Chaullør 



RET 

N ord-Europas største Biograf Teater. 
Intet andet Biograf Teater i Verden kan byde sit Publikum ' saa enestaaende Bekvemm 

Der forefindes saaledes stor elegant Promenoir, Restauration, Ventesale, 
Orkester-Concerter under Anførsel af Herr Kapelmester Fr. Schnedler 

Solister: Violin, Herr Marius Hansen. Harpe, Frk. Kjeldskov. 

'l 'l 

li 

' > 

'i • 

PALI\DSTEA!I'RETS PILPIS 
l J 

UDLEJES AF 
l 

r 
' ' 'Y s K l NOG~AFEN 

r s ' r 

~ '- FREDERIKSBERGGADE 25 
'' 

TELEFON '7606-7626 • KØBENHAVN 

,• 

/ 
Trykt hos J, Jørgensen .t Co. (M. A. Hannover) København. 
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