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Nr 7 · ~~~=============================== 
~:: 

Filmens Ret. 

f .. 1 ·or fik Tag i Befolkn iu -
Filmen or ·""'" " . . , 

Da ·d · . J·Lørerne for Al vor m æ1 k ede ,, T heal er u e' 
"t'll, o,.. becryndte man at diskutere de ns 
1\llllkurrcncen, . o 
-k . tl'n~llcrettigelse. . . . . 

1·. 1 
· d hal· Retten til Live t 1 sm Ltvs-

\ 11 lt',·en e . 
· d levende Brlleder. Mens man 

kr·dl ogsaa e . 
• . . 1 f . ocr imod frem og tilbage, søgle 

n·•kkN c or b ' • B " f' l 
• . , 1' inder af Folket til wgra t 1ea -

l:uhg n) e u s . 
SJ. spilkunstens sande Venner «, som 

tt·rl'l. 'u e r .• 

. · l · t det eneste Værn om en Kun~l-
hurde 'IC e, a . . . ' ' 

• 1 yde god Kunst, servet ede fta falt: -•n•n l'J a 
l l fol·færdelicrsle Gøgl, og forsvarede 

t't'IH'Il C (' t> 

i•• mod 1\ritiken med den opsigtsvækkende Paa-
~ 1 . 1 de havde fremstille t den fæle Lobes-

1.1111. ·' 
rnH'" for at forgive Biografth ealcreL 

Jmidkrlid viste de l sig, at P ublikum forc
lrak Gengi Yelse af en rigtig F lyvemaskine paa 
tlt'l hYidc Lærred for den udstoppede og be
dn"ede Klndedukke paa de skraa Bræder. I ... 

lt•dt'l for at h ævde Skuespilkunstens Plads ved 
,1t ,pille god Komedie, hvor Replil,en og der
nwd del skrevne Ord har de bedst mulige Be
lingt•lser for at tale til Hjærterne, søgte man 

t•jn•n wd tekniske Midler - det Omr aadc, 
ll\nr Kampen var mest - ja absolut haabl øs! 

1\anrfH' Il - hvorfor skal der overhovedet 
ka•mpe-,. Biografthealer og Sk uespilhus kan 
aa fortrinligt trives Sicle om Sid e, T heatei·e t 

maa ikke va•re cl SIC'd , hvor man gaar h ct1, 
rnnli man int et andet Sled har a l søge til i 
lt·tligl' TirnPr. Det skal kalde paa s il Publikum 
\t•tl al yde• noget ualmindeli gt. D erfor er Bio-
raftlwa lprpts Konkurrence sund, den hindrer 
knt•spillc•rcn og Theaterlederen i at forfalde til 
h" lwd og Ligegyldighed. Den slum m e -og d en 

lalt•ntle Kunst kan mecl Held arbejde samm en 
aalcdrs som de allerede nu har mange fæl-

1''. K ra•ft cr. Gennem billige Billetpriser fa:ll" 
R~t~gralthea t ere t Føling med et Publikum, som 

ellers ikke har Adgang til nogen Form for mi
misk Kunst udover Tivolis -PantQII1imer, der 
for voksne Mennesker er værre end intet; -
og h os disse Tilskuere vækkes da en Interesse, 
der før ell er senere vil føre dem til Theatere t, 
for ogsaa der at lære Kunst at kende. Genn em 
Biografen gaar Vejen for mangfoldige til Th:a
leret, og dette er af kulturel Betydning. Bw
crrafen løser let sin D el af Opgaven ved i For-
b • 

bindelse m ed Sensation og Hmnor at filme vir-

kelig god Kunst. 
Men selv om en eller anden vilde modsige 

alt dette - og selvfølgelig vil en eller a n den 
det - saa maa man dog sikkert fra alle Sider 
erkend e, a t Filmens Kunsl bety der en Demo
kratisering af Kunsten , hvilket er godt og glæde
ligt, naar de t blot ikke tillige' betyder en For
simpling. For disse Liniers Forfatter er denne 
Demokratisering de t væsentlige. 

Det er nu naaet saa vidt, at fremrage nde 
Skues,pifier e i Filmen gengiver Verdensliteratu
r ens ubes tridte Mesterværker, saaledes at disses 
Tan ker naar ud til n ye Titusinder Verden ove r, 
paa Filmens slumm e Esperanto, som selv Tiar
n e t i alle Lande er født ti l at forstaa. 

Overalt ser man de nye Masser erobre alle 
Kunstens Templer - ikke for at trænge andre 
ud , m en kun for at fylde de. tomme Stoleraner 
i Salens Baggrund; og for disse Tusinder k a n 
ogsaa Filmen vise Vej. Ja den har maaske 
bedre Betingelser for det end nogen anckn 
Kun s t. Den, der aldrig har lært at læse, har 

dog læ rt at se. 
Oa oeri li aaer de levende Billeders uhcstrio e -o bb 

li <Yc Re t til Livet som vel heller ikke nog>•l 
t> ' 

tænk end e Mennesk e, som ikke er økonomisk 
inl erl'sserc l, søger at bestride! 

Aage Hermann. 
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Filmsskuespillerinder. 

Levende Billeder. 

I. 

.J eg sidder og ser paa Ilel ens 
Sid s te svindend e Glød. 
Altid de samm e Tanker 
Om D ig og Din lu mpn e Død . 

Gr aa t i gr an t er de l hele, 
L unet er indesne t ; 
.Jeg synes, a t Aa r cr c sv undn e, 
Siden jeg sid st h ar lel. 

DiL Numm er , DiL Navn, Regim ente t, 
Faldet den 4de Maj -
Saaledes lød T elegramm et, 
P r æken en over Dig. 

Død - jeg ved ikke m ere -
Fald et - for hYem og h vordan? 

Din Dødsstund s evige Gaade 
Fjærnt i del fr emm ede Land . 

r n gen kan rigtig falle 
Venn ens Sorg over Ven 
J eg har ingen Grav al gaa til , 
Jnt el er ladt mig igen . 

Del regner og blæser i Aften 
N e top et V ej r for os -
Hvor k und e vi tale i Aften , 
Uhyggen ude ti ltrocls. 

D in S tol s laar lom ved Ka min en, 
Støvet og graa t er D il Glas -· 
.Jeg p røver a l skr ive, al læse, 
lnle l er mig tilpas . 

De fu lgte Dig tro mine Tanker ; 
Og n u ved Din lumpne Død 
Ven rl er de all e t il bage 
lljemløse, s tedte i Nød. 

Il den dør h en i Ovn en, 
Begnen mod R uden slaa r ; 
Hjemme er ik ke m cr hjemm e 
.Jeg slukker m in Lampe og gaar. 

II . 

Byen er vaa d og søle t, 
Halvt er det Regn, halvt Sne; 
Omkring i de skidne Gader 
E r n æsten ingen a t se. 

J eg kæmper mig frem m od Vejret, 
E ndnu er jeg lige vidt ; 
Mine sørgmodige Tanker 
Bliver jeg ikke kvit. 

Dagevis va r j eg al en e, 
J eg trænger til Selskab maaskc. 
.Jeg sætter mig ind paa en yndet 
F ors ladsva riete. 

.Jeg trænger til Folk om kring mig, 
Der la rmer , drik ker og ler; 
.Jeg sætter mig noge t tilbage, 
P aa Publikum m esl jeg ser . 
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Nr. 7 . 

~ 
De evige fad e Typel> 

f Slid og Dnk, love a 
• Scenen de kendte paa . 

l l med nye tnc. pyn e 

Numre 

Clowncr og Danserinci.Jer , 
1 , r 1Stcvklist en ung ør J· n nUl J ' ~ 

' 1. cl er del hele paa ]< orh aand , 
Il''' , en 

· , k~n l sjældent jeg var h er før. 

Del ærgrer mig grun~igt del h ele, 
.Jeg vinker, be taler mm Th e, 
.' er paa Progra mm et, om m ulig t 
Del næs te er værd t a t se. 

Lc,·ende Billeder « - s taar der ; -

rl'" t·1rrcr min F rakke p aa. 
' t" G b 

,'aa slukkes Lyse t i Salen , 
.l usl om jeg vil til a l gaa. 

Jkr er allerede de l før s te : 
\'a lg af en ny P ræsident «. 

Jeg ælter mig ned og venter , 
Til Lyset a ller blir tændt. 

Billederne glimter og flimrer , 
Taagel, snart al ler kl art , 
S d om gennem el Vind u 
J>aa cl Jernbanelog i Fart. 

Duer paa Marku splad se11«, 
Livgarden trækker paa Vag l«, 
Procession ved Kong E dward s Kron ing < 
En engelsk Parforcejag t«. 

Blade af Live ls Dagbog, 
Sljaalet i Syd og N ord -
Sid ·t paa Program mel. s taar der : 
Tropperne gaar ombord « . 

·'.l'g ser en tunaadelig Damper 
Soldaler - en hun drede Mand , 
Ombord er nok S tørs tedelen 
De idsLe lar Afsked i Land: 

Ti lhoJ' rc · 13' 11 d I 1 e els F orerrund 
En k' I·J· 1 . o 
, 1 ' ' e se, m andig og skøn , 

1 ~ 1 Br"st so l ' l .. 
, J m en n orc JS < VIlona 

l·t Bl'k o• 
< 

1 · som en Kongesøn. 

Del ligner - det er - n ej vist ej 
Nu syn es jeg jo, nu n ej -
.Jeg stirrer i Angs t og Spænding, 
Der er ingen Tvivl - de t er Dig! 

Men hun - h vem er hun ? H un g r æder. 
Hun kaster sig ind til Dit Bryst, · 
Du taler , forsøger a l smile -
For gæves er al Din Trøst. 

An sigtet ser jeg ikke, 
Bortvendt f ra mig hun s taar, 
Væksten er ung og fornem ; 
Nu s tryger Du tavs h endes Haar. 

.Jeg stirrer i An gs t og Spænding -
Nu gør D u Dig lempelig t fri -
I-hin skjul er sit An sigt - hun hulker 
Et Gl imt - og alt er forbi. 

III. 

Min Hjerne rummer kun detle, 
Det Syn jeg næppe kan tro. 
.Jeg sidder og grubler og grubler 
Over .J er begge to . 

.Jeg kendte Din n ølend e T avsh ed , 
Holdt af den , fors tod den saa godt, 
Men aldrig sluev Du om h ende 
Een en este Linje blot. 

.Jeg kender ej Navn , ej Bolig, 
Aldrig krydses vor Vej -
Nu trænger vi til hinanden, 
Vi lmnd e tale om Dig. 

Min enes le Ven s Veninde, 
For mig cl Drømmesyn kun 
Tank en om Dig h ar mildne t 
I-Ians sid ste, kvalf uld e S Lund . 

Alle de lyse Mind er 
Gemmer vi tr ofas t paa. 
Gid Dine Øjne maa sk aanes 
F0r, h vad jeg i Aften saa. 

Kai Holb erg . 
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Fremviserapparatet. 

Vi bringer i Dag et Billede af den Mas kine, 
der skjult for Tilskuernes Blikke faar de le
vende Billeder til at træde frem paa det hvide 
Lærred. 

Na turligvis kan dette Appara t være forskel
ligt, men det h er gengivne repræsenterer en af 
de mes t anvendte T yper. 

I Hovedprincippet er del na turligv is endnu 
den gamle laterna m agica, der endnu gø r Tje
nes te, hvortil saa er føje t en Mekanisme, der 
faar Filmsbaandet til a t løbe forbi Linsen . 

Som Regel d rives F ilmen ved Haandkraft, 
men det kan ogsaa ske ad m ekanisk Vej. 

H vor i gaml e Dage Petroleumsl a mpen lys te, 
sørger E lektr iciteten n u for Oplysninaen, oa de t . . o o 
s1ger sig selv, a t uden den kunde de t h ele sle t 
ikke lade sig gøre. Det voldsomme Lys, der 
skal til - og Lysstyrken m aa stige jo større 
Afstand en er m ellem Apparate t og Lærredet _ 
~' an ikke fremskaffes paa anden Maade, og en 
1kke uvæsentlig Del af Udgifterne ved e t Bio
graftea ter gaar til Elektricite t til F remviserap-
paratet · 

Paa Billedet ser man, h vorledes Filmen er 
oprullet paa den øverste Spole, h vorfra det 

gaar ned for an Linsen fo r endelig a t rulle 
a f paa en anden Spole. 

Naar et Nummer er forb i, tages de to 
af og to a ndre sættes paa, en fyldt 
en tom forn eden . 

En inter essant Del a f Appara te t _ o er 

en Kilde til megen Æ rgrelse, - er Lins:n 
. Til de smaa Biograftea tre er det let nok 

f' aa en god og h oldbar L inse, m en jo s 
Rummet og den Vej, Straalerne skal gaa, bli 
des to s tørre bliver Vanskelighederne, indtil 
endelig naar den Grænse, h vor det er umu 
at ska ffe en brugbar Linse. 

Sagen er , ~t jo længere Lyse! skal gaa, 
del find er H v r le paa den h vide Skærm, des 
s ~ærkere maa de l: elektri ske Lys være, og 
v1. her naar op paa en 80 Amperer, 111 
Lmsen pas. 

Ikk e fordi den ikke kan laale den s 
Hede, som Lyset udvikl er , men tværtimod 
den ikke kan laale Kulden. 

Det lyder mærkeligt, m en er ikke 
mindre sandt. 

Gl asset angribes ikke af Varmen , der 
s.traales fra de glødend e K uls læn ger, selvføl 
h gl hedes del voldsom t op, m en delle har i 
Uheld eller Sprængning til Følge. 

Naa r Linsen derimod unde r en lang F 
er bl even op varmet og L yse t pludseli O' sluk k 
n~a r ~ill ed e l er forbi , indtræder der e~ Sp 
mng I Glasset, takkel være den der ved op
staaede Temperaturfor skel - en Kalamitet, 
som Gang paa. Gang ind træder i de virkel 
store Kinosal e. 

Naar en saadan Sprængning indtræder, 
ve r Billedern e utydelige, og da det und er 
stiHin gen er umuligt a t skifte L inse - ikke 
n~ind st paa Grund af Glasse ts Varmegrad -
vil ogsaa alle de sen ere Billeder lw mm e til at 
lide derunder . 

Takket være de Smaahuller , der find es paa 
begge Sider af F ihn en og en Række Tænder i 
Appara te t, er al Slinger udelukke t, og Sliddet 
paa F ilm en er samtidigt bragt ned til et Mi
nimum . 

Nr. 7 
~ 

o FILMEN o 103 

En Røst fra Masserne. 

Kære »Film«! -
Jeg er en ganske almindelig ska tLesnydende Bor-

l ,1
• gaa r i Biogra ferne for al more mig. 

g:t.' r. c~ c. • • 

~lin J{ one er Jid'e m or som , del har hun citer 

. 'lor og hende har jeg ogsaa i Huse t. 
,In J' ~ 

1 Tea tret gaar jeg kun nødigt, for der skal j eg 

haYe dem begge m ed - en paa hver Side - og det 

tor-.ty rrer min Nydelse. 
Saa er der kun Biogra ftea tren e tilbage, og da de 

jo hojst kan holde Vagt ved 2 af Billedl ea lrene, 

J,.n ih<' r jeg mig ofte en frede li g T im e pan et a f di sse 

lede r. 
- Og saa vil jeg more mi g ... 

.J rg vil komme i lidt godt Humør og glemme 

rni ne dagli ge Sorger, j eg vil ikke se noge t b edrøve

ligt, ikke se en s tram Kone, de r bis taae l af en ufor

g:l'ngr lig Moder jager med en s ta kkels Man d, nej 

jt•g ,·il se en dejlig P ige love a L være sød for h ele 

Lin• t - og aller he lst vil jeg le .. 

.J eg trænger til al le. 

.J eg ler ell ers a ldrig ud en naar jeg h a r dreje t 

de lo en Knap, men de t er ikke paa d en r eUe be

fr iend e Maade, thi jeg ved, at de l bødes der sener e 

for - de l er inlel billigt Grin. 

Men komiske Bill eder bringer mig i godt Humør. 

Jeg mor er mig som el Barn, n aar en Mand far er 

ind i en Butik med Gibsvarer og vælter det h ele; 

jeg ved Regningen kommer ikke Lil mig, og ler af 
ruld Hals. 

Det morer mig a l se Lo ækl e Sn akk esøs tre bli ve 

rendt over Ende a f den forful gte Ty v ell er se en 

a• ldre ll erre glide i en Bananskra L 

DeL gør det, - jeg nægter del ikke - saadan 

l'r jeg nu . Og derfor h a r jeg h entet mine b eds te 

'>l under i Filmslemplerne. 

Men nu er Ticlen inde, da j eg m aa b ekl age mig. 

Det er snart længe siden , jeg h ar fa ae t mig san-
da n en Lalle. L F Il . I , a • o ' p aa de l orres le Ræ kk er 
'~''Hlt e s· f rg om or al se paa mi g thi P r ogra mm t> l 
hli ,·er 1 L 1. ' Jes ane rgl m ere .og m ere sør geligt. 

,\IJe Uhygge-Stemn inger man es fr em , jeg se r 
\l ord og S d " . . yg om, Und erim else o•• J vranm og mrn 
rordt G " - ' rms læde er borte. 

Naar . bl . Jeg oL lænker p aa , h va d jeg h a r se t den 
rcls te G 0 ano, gyser det i m ig. 

Førs t saa j eg el Drama, k a lde t »Den sor te F in 

ger tut « eller »Krok odillerne i F j eldkløften «. H er 

taler T iLJerne for sig. Saa saa jeg en saak a ldt Uge

journa l, der er n oget a f det uhyggeligs te, j eg h ar set. 

Den b egyndte Gud hj ælpe mig arme Mand m ed 

Fr emvi sning af de nyeste H a ttemoder fra Paris, som 

om den grønne Ba lladeh a t m ed de røde Fj er og 

P ail etlerne, som min Kon e købte i fo rrige Uge og 

som m in Sviger moder n u h a r hes tilt Magen til , ikke 

har ødelag t m it Budget for lan ge Tider. 

Under de n æs te 3-4 Minutler lukkede j eg Øj

nene, og da jeg s log dem op igen , var jeg midt 

ind e i en s tor As la Nielsen Film , der ender m ed, a l 

den a ldeles uskyldige Offi cer b li ver skudt, takk et 

vær·e Kærligh eden til en besn ær ende K vinde. 

Da j eg h avde tænkt lidt over dette sidste Bil 

lede, va r jeg dog kl ar over , al h er h avde min Fryg t 

''ær et u grundet, da e t saadanl Tilfæ lde ikke vil 

kunn e forekomme i min Praksis. 

Derefter saa jeg »Gen gangeren «, » P rinsr egen l 

Louilpo lds Begr avelse «, e t større Ska lperingsdram a 

fr a »lhe fa r Wes t «, »Sam·ede ved Kirkkilisse «, »Kon 

gen af Ita li en s Besøg i Fn a thospit a let i Am alfi « 

og m eget m er e. 

Og de t k an let blive for m ege t. 

Smagen h os P ub liku m m aa vel vær e den be-

stemmende, m en for mig, der kommer for al le, er 

di sse modern e Dramaer en Pest, og jeg h enstiller 

til dem , der træffer BesLenui1elsen , a t vi atter faar 

en ri glig sindssvag komisk F ilm · a t se. , 

Og k an der ikke gør es and el., saa sæt en Dag cl 

Dram a forkert p aa Appar atet, saa vi faar all e de 

slore Sjælsrørelser fr emvist fra den forkerte Ende af. 
DeL blev m aask e endda den m or somste F ilm s, 

man h ar se t. 

Med m egen Agtelse 

H. Petersen . 

Den sidste 

l Paris s tod for nogle Dage s iden en P olitibe
tj ent paa Vagt i en Vill aby ud for en rig Ba nkiers 
Hus, da 1 O ve lklædte Personer kommer h en til 
h a m og viser ham et Brev, h vo ra f del frem gaar , 
a t de er Filmssku espill er e og af Bankier en har faae t 
Lov a t optage en F ilms paa h ans Villa, hvorfor 
de beder Betj enten h old e Publikum tilbage, a t de 
kan arbejde i F r ed . 
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Paa Andejagt I Scala-Teatrets Loger 

Udlejes med l for Danmark 

FREDER IKSØ 
2 • KØB ENHAVN. 

Ballet i Officersklubben Arrestationen 
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En af de Fremmede stiller el Apparat op foran 
l-luset, medens de andre kaster deres Jakker og 
forsøger at trænge ind i Huset, som var de i Færd 
med at gøre Indbrud. De rejste en Stige op mod 
Huset, brød Vinduerne op og forsvandt ind i Villaen. 
Flere af Mændene var forklædte som Politimænd 
og foregav, al de gemte sig bag Hjørnet af Huset 
i den Hensigt at overraske Tyvene, naar de forlod 
Husel. Skuespillet morede de rigtige Politimænd 
meget, og da de Skuespillere, som forestillede Ty
vene, forlod Villaen med Sække paa Hyggen og 
blev grebet af de Skuespillere, som spillede Politi
mænd, klappede de virkelige Politimænd begejstret. 
Skuespillet var udmærket. Tyvene blev paa rigtig 
Poliiivis laget i Kraven og dygtig gennemruskede. 
Da Skuespillet var forbi , pakkede Fotografen si l 
l\pparal sammen og forsvandt ad en Sidegade. 

Da Poliiimændene om Aftenen læste i Avisen , 
a l Bankierens Vi ll a havde været hjemsøgt af Tyve, 
morede de sig kostelig, idet de formodede , al J et 
var en eller anden Lilfældig Tilskuer, som for Spøg 
havde indrykket denne Meddelelse. Snart kom der 
imidlertid Meddelelse fra Bankieren, al der under 
hans Fraværelse fra hans Villa var bleven stjaalel 
for ca. 100,000 Francs Værdier. Ingen af de saa 
udspekulerede Tyye er endnu bleven paagrebet. 

Teater-

Henrik IV. 

En Gang sidste Vinter saa jeg Oscar Bæk
strøm paa »Pramaliska Teatern« i Stockholm. 

Han spillede Per Degn i Erasmus Monta
nus, og hele det tealerinteresserede Stockholm 
havde med Forventning imødeset dette Gæste
spil. 

Jeg gik derhen for at se »Sverigs Olaf Poul
sen « -"-- og jeg gik dybt skuffet bort. 

Det var rædselsfuldt! 
Ved at se Bækstrøm i Rollen slog det en, 

al en behændig Instruktør med Lethed maalte 
have kunnet stryge denne uden al det ha~de 
skadet Stykket det mindste - og det har man 
jo dog ikke tænkt sig før. 

Saa læs te jeg en Dag, al Dagmarteatret 
havd e sikret sig den berømte svenske Sk11e
spill ers Bisland til Opførelsen af Henrik IV, 
og jeg stod jo noget uforslaaende overfor dette 
Fænomen. 

Ganske vist har Rasmus Chrisliansen ikke 

den fornødne Mave, men han har 3 Gange 
meget komisk Talent som den buttede Sven 
man fandt det fornødent at indforskrive. 

Løsningen paa denne Gaade fik jeg 
leden. 

De danske Skuespillere gæster Gang 
Gang Stockholm og finder altid den mes t 
mærkede Modtagelse. 

Publikum ,fylder Teatret og jubler 
Gæsterne, og de bedste Minder, elanske s 
spillere har fra Udlandet, er som Regel fra 
glade Stocl<holm. 

Derfor syntes man, man burde gø re 
gæld. I mange Aar har der væ ret talt om 
s ke Gæslespil snar t paa del ene, snart paa 
anclet Teater, men stad igt er der kommen 
geL i Vejen. 

Det har undret mig - indtil jeg i 
var i Stockholm og saa det Spil, der 
redes. Svenskerne er nemlig ikke Sk 
De kan fremstille en Grandseigneur i et 
Stykke - Lhi han ligger deres egen Natur 
- og derfor havde Gustaf Frederiksans 
træden paa vort kongelige Teater nogen 
rettigelse, men iøvrigt har de ikke Anelse 
hvad Skuespilkunst vil sige. 

Derfor trak man de Gæstespil 
og det gjorde man R6t i. 

Men det skulde altsaa være en Gang -
saa fik vi Bækstrøm hertil og han blev 
wievet og pænt behandlet, og svenske 
trykte Artiklerne efter og all var sam·e 
- indtil Aftenen kom. 

Da gik Glansen af St. 
maatte gøre. 

Henrik IV blev en Sejr 
og gjorde for en AmTække Ende paa alle s 
ske Gæstespil. 

Trist var det, at Falslaffiguren skulde 
lægges for en, men saa meget des to s 
Glæde var det, al Henrik Persy-Ski l;; k 
genskabtes med fornyet Glans og Ka rakteri
stik . 

Af denne iltre Yngling skabte Adam 
sen en Figur, der vil blive Mønster for a 
senere Fremførelser af denne Figur. 

Blot del Paahil med at lade denne 
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J Sl .1111me naar han bliver iv_rig! Det 
·~;.ikl-c ·c < • ' • _ • 

•
1 

'l'" der Sk1kl;; elsen helt hen hl det laller-
tr·tk ll 1 

' det ajorcle den samticlig saa herlig 
li••e. men o. . 

" ·kcJi a og troværdig. 
llll'lllll' o 

Del modvirkede paa en uclm :ce rkel Maade 
aet overJ·Ol·diske, der ellers let kommer 

cld no,., 
,er denne overædle Helt. 

11 S m hans unge forelskede H uslru sp ill ede 
' () -

plikker, som Digteren har lagt i hans brede 
Mund. 

Man kunde blive aldeles rasende ved at 
sidde og høre paa delte Blasfemi mod Kunstens 
aller helligste. 

At Mennesket dog ikke selv kunde h øre, 
hvor forfærdeligt det var, og løbe sin Vej! 

Hr. Bækstrøm har en stor Mave og kan 

Scenebillede af Henrik IV. 

Bodil lhsen 1inl o ... inderli"l ll.,. b b , b 

l"t'lll' kom fuldt ud til sin Ret 
"hi'IW. 

denne dejlige 
i denne Gen-

.'om den unge Prins, der i alle sin Ung-
clnnh "'l le S l . cl . . . 

h' 1 eger og alt1d skal hære Sp1ren 
1 i~ Iil den stortseende Hersker han senere 
hJ,., oJ"orde ~I L" , 

• h. r r. 1ebman ikke helt Fyldest. 
Dd h> · \" ' m stg maaske af, at han ogsaa i 

l 
a·rt hussccnerne, hvor Falstaff skal fylde o.-r 

Jt'ht•r J..e S . . . . o 
h 

1 
cenen med stt VId og sm Graadl''-

11('(' IllaaLLe trække Læsset da Bækstrøm aa
0

v 
• anJ..t 0 ' o 

P og ødelagde alle de pragtfulde Re-

el Trics med det ene Øje, li gesom han paa en 
pudsig Maade kan trække sit Overskæg op 

under Næsen, iøvrigt er han hul, blodløs og 
fantasiforladt som faa. Voldsomhed ejer han 
ikke og Nuancer er ham et fremmed Ord. 

En rask Instruktør kunde have strøget Rol
len, en klog Direktør havde strøget Gæstespil
let, thi det kan dog vist i høj Grad diskuteres, 
om man ikke gør Svenskerne en Bjørnetjeneste 
ved at lad e dem blamere sig paa den Maade. 

Jens Locher. 
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men da ethvert større Drama har 2 el ler fler e Pau

ser, vil der allid være Tid til at iagllage og . notere 

Toilellepraglen. 

Hvad de ·optrædende Skuespillerinder er iført 

paa Lærredet , er man heller ikke naael til al be

skrive, ligesom man hell er ikke har se t »Førarliklcr « 

Bladene om Filmsloiletter. 

Men al alle disse Ting vil komme, er h æve t 

over enhver Tvivl. 

En Ting er allerede kommen: Folk har lært at 

klappe af en Film. 

I Begyndelsen , da de levende Billeder var noget 

ganske nyt, gjorde man det ikke. 

»De kan jo dog ikke høre del. « sagde Folk, og 

mente de optrædende. 

Nu klapper man , na:n man er tilfreds for 

Teatrets Skyld. 

Desværre er der jo ingen al frem kalde - d e t 

skuld e da være Pianisle)l ell er Drengen , der slaar 

Klaptræet sammen i de komiske Billeele r - hvorved 

Bifaldet laber noget i. Energi og maalbeYidst Haarcl

nakkelhed , men lil -Gengæld e r der intet Tøj a l shws 

om i Garderoben. h vorved paa den anden Side me

get vindes. 

Jagtei1 efter al komme først til Tøjet har ødela gt 

mangen Succes paa Teatrene, thi hvad er selv en 

Afskedstale af Dr. Mantzius mod de l al faa sin 

Overfrakke i god Tid! 

Denne Ulempe er man allsaa fri for i e l Bio

~raflealer , og siden vi er begyndt at fremdrage d en 

Slags Forskelligheder, kan vi jo passende lage nogle 

andre m ed. 

Ved en Fi lm spremiere hører man aldrig Souflø

ren. hvad man næslen altid gør i "de riglige Teatre. 

fordi ingen af Skuespillerne kan d Ord af deres 

Holler. Prem.iereuheld kender man heller ikke n o

gel" til. Film .er Fi lm og lige god i begge Ender. 

Skol'spillerne n ægter aldrig at spilll'. fordi de 

ikke h:u fa ·ae l Gage, og Teaterkalien komme'r ikke 

pludseligt ind. 

l Amerika maa del desuden være en s tor Ting. 

al man ikke behøver at formene Publikum den 

Fornøjelse al skyde paa de Optrædende, m edens 

Forbude t mod al skyde paa Pianisten stadigt s laar 

ved Magt. 

Et Gode for nervøse Folk er det ogsaa , at man 

' il<ke kan være saa uheldig at faa Billeller under 

Lysekronen , af den gode Grund , al der ingen 

Scenebrand kan der hell e r ikke opslaa , og 

kan ikke gaa ned midt i 3die Akt. 

Af a ndre Fordele er der den , al man 

smide Blomster op Iil de optrædende, 

mange Penge spares . 

Som man ser. er næslen a ll e Fordele 

graftea lerpremieren. og naar dertil kommer, at 

e r den billigste, og at der ikke kan komme 

Plakat. ford i den eller den af Skuespi ll erne 

fa aet For fa Id , forsla~u man, al de h liver 

m e re søgt. 

Den kendte Komiker M:n Linder ska l ifølge 
itali ensk Kinoblad i disse Dage have und ers 
Kontrakt med el stort. fransk Firma. 

J-Ians Engagement lyder paa 3 Aar. 
delte Tidsrum er lige 1 Million Francs . 

- Hvis del ikke er en And. 

Adskillige Filmskompagnier ejer . Scener. 
langt større end dem , rle størs te Teatre kan 
vise. 

Ligeledes er deres Ganlerqber langt slørn'. 
som Eksempel kan n æv nes , al »Selig·« Ko 
Chicago ejer over 7,000 1\ost,umer fra alle Lande 
Tidsaldere. 

I Tyskl;~nd er vedlagl'l en Lov , ifølge h 
Børn under seks Aar helt og holdent er 
Adgang til Biograflea lrem•. Endvidere er clel 
budt Bøm und er 16 Aar al gaa Iil andre 
lea lerforestil.linger end de Forestillinger, som 
li g er afpasset for dem. For Overtrædelse af 
ven vil saavel Biograficalre t som den 
bliV!' idømt en Bøde hver paa Marie 60. 
Teatren e vi l va:~ r e i Stand Iil at hedømme 
1vfennesker s .·\lder. meddeler Loven 
intet om. 
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k 
. kolen i B_ erlin har taget Kinogra-

l ·ær CIS · 
fln:tn< ' "' te id et Lærerne gennem levende , · [] enes , · . . 

(t•ll • ' 111 . · FJeverne bek endt m ed de forsk elli ge 
Bilh'd••r go• J 

lhUIIH]yfe rk . 

D a kund e man over Berlin se lo 
F rieden a., 0 . 1 t efter hinanden flyve hen over Byen. 

\l'ropi:HJCII æ ·ne Janelede og Politiet indfandt s ig, 
l) \t•rop ane! . . 

a · ig, al Passagerern e var F Jimssku es.pil lere, 
,j h' del Berlin havd e op laget en Flugt med 
l) ul de overl l . d . 

· hvilk en Scene sku le e ægges m 1 
Hpt•nJa kmr, 
til Fi]Dl. 

Dt•u tyske Krigsminisl er har ~ylig uusen~l e n 

Il l l e al '•føJae Ordre fr.a Ke Jseren maa mgen 
lt~ «t' e> . ' · " · . · 
li t ,. medvirke ved Fllmsoptagelse. Ansvarha-

~ (u t l . . 
"'n«h' Officerer kan imidlertid lillade Optag~lse af 
Troppl'r under Øvelse, dog. und er Forudsælnmg a~ , 
al dt•r ikke røbes H r mmeh gheder med Hensyn hl 

11 ndt•l' Forsvar. 

. llt•r ligge r vi og drukner ganske alene midi 
lklt· • Ort'WIHI , og det kund e vi ha Y e fa a e l over t 00 
Krmlt'r for hos en Filmsfal)rik. 

~-

3000 
LYS 

Kinematograflys 

i alle mindre Byer 
faas ved · at benytte vor 

Triplexbrænder. 
Uafhængig af 

Gas- og. elektriske Ledninger. 

Anerkendt Konkurrent 
til Buelampe. 

Katalog K gratis og franko. 

Driigerwerk o 
Lilbeck, Tyskland 

1 Internat. 
lichtbild-Kopier-6esellschaft 

m. b. H. 

B E R L I N S. 6t, Bergmannstr. 68. 
Telegram-Adresse; LICHTI<OP!E. 

Ydelsesdygtigste Fabrik for Kopiering 

_l 

og Fremkaldelse af Film. 

TUTEIN & KOCH 
REPRODUKTIONSANSTALT & CLICHEFABRIK 

FARVERGADE 8 o TELF. CEN. 8747 
@'.§)Efter /~Jan. 1913 @'.§) 
Telefoner: Cen.4740~47oa 

@'.§) 

ONCEPRIS.ER: Paa Bagsiden og Siden f'ør og cf'ler Teksten 20 Øre pr. mm. Paa andre Sider 16 Øre. For en 
Ira/u Stde 30 Kr. pr. Gang. Rabat fot · 13 Gange 10 pCt., fot· 26 Gange 20 pCt. Spaltebredde 85 mm. 

BO NEMENTSPRIS: Indland: 4 Kr. om Anret - Udland: 8 Kr. om Aaret. - Enlielte Numre 15 Øre. 
REDAKTION. , . • . 

· h edenksberggade 25 København. Tlf. 760(; - 7626. 
PED ' 

ITION OG ANNONCEAFDELING: 1Til/telm Priors kgl. Hof-Boghandel, Købmagergade !i2, 1\øbenhavn. 

Udkommer den L -og l !i. i hvet· Maaned . 

Udgivet af A fS Kinografen. - Redigeret af .Tens Locher. 



r~ts KINOGRAFEN 
TELEFON 7606-7626. 

FREDERIKSBERGGADE 25 • KØBENHAVN 

Salg og Udlejning af Films 
Egne Optagelser. Monopol Films. 

Af de fremkomne Films fremhæves: 

PIGEN UDEN F ÆD HELAND Længde ca . 1035 Mtr. 

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

SKOVSØENS DATTER Længde c. 760 Mtr. 

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

NAAR MASKEN F ALDER Længde c. 990 Mtr. 

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

EN KVINDES ÆRE Længde ca. 825 Mtr. 

Drama i l Forspil og 2 Akter. 
I Hovedrollen: Fru EDITH PSILANDER og EINAR ZANGENBERG. 

GENERALENS BØRN Længde c. 1030 Mtr. 

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

MARCONITELEGRAFISTEN Længde c. 810 Mtr. 

Drama i 3 Akter. I .Hovedrollen: HOLGER REENBERG. 

EN LETSINDIG HUSTRU. . Længde c. 785 Mtr. 

Drama. I Hovedrollen: Fru DAGMAR HANSEN-HEINEMANN. 

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

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

Brugte ~llms sælges fra 5 Øre pr. Meter. 

•t:===============================ææ~• 

Dansk Kinograf Films 
Afs Kinografen, , ~øbenhavn1• 
Hovedkontor: Optagelsesteater ; 

25, Frederiksberggape 25: ~ Strandparksvej H:ellerup. 
Telefon 7606- 7626. Tlf • . Hellerup 1283\ 1336. 

Optagelse-øg-fabrikatiOn af films 
Til Dato er udkommen: 

" l 

Den sorte P~nter, Drama. ·Længde c~i. 982 Mtr;" 

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

Storstadsvildt, Drama: , Længde ~a. &so Mtr. 

Marconit~legrafist~n, Drama:. Længde ca. 810 Mtr. 

Skovsøens Datter, Drama. Længde ca. 760 Mtr. 

Kvindehjærter, Drama~ Længde ca. 610 Mtr. 

Trofast Kærlighed, Drama~ Længde ca. 615 M tr. 

Clounens 
Kærlighed. 

Skæbnens Veje, Drama. Længde ca. 725 Mtr. 

' En K vindes Ær~, Drama. 'Længde 825 M tr. 

Udkommer om kort Tid: 
l 

· Chaunørens 
Hemmelighed. 
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_Nord-Europas største Biograf Teater. 
Intet andet Biograf Teater i Verden kan byde sit Publikum saa enestaaende tlek:vernmelil!hedi 

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

Solister: Violin, Herr Marius Hansen. Harpe, Frk. Kjelf;lskov. , 

\ 

r ' , 

\' 

* ' 
l 

' .. 
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. PALI\DSTBI\TRBTS FILPIS 
y • ! ~ \ 

" t 

l 
\ 

UDLEJES AF 
'l' 

1\fs KINOGRAFEN · · FREDERIKSBERGGADE 25 

TELEFON 7606-7626 • KØBENHAVN 

\\ ' " 
'r l 

Trykt hos J . Jørgensen & Co. (M. A. Hnnnover) København. 
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