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LEON GAUMONT 

D en sidste Dansk-Kinograf-Film 
===blev ogsaa en Sukces! === 

----------~Det er 

3 Akter. 

GLORIA 
KVINDEN-. DERSVEG 

af Thomas P. Kragh. 3 Akter. 

l Hovedrollen: Kgl. Skuespillerinde Fru Karen Lund! 

== Enstemmig rost i_ Pressen. == 

Af "Gloria« 

Uddrag, f. Eks. 

(Vort[ Land) . .. udover det sædvanlige, smukt 
iscenesat. . . nydelig Udførelse . . . 

(Social Dem.) ... en Samling meget gode Bille
der, tildels fra Storbyens Bærme 
. .. fremstillet virkningsfuldt . .. 

(Hovedstaden) ... Fortrinlige Billeder . .. Dygtig 
Udførelse. 

( København) . . . F ilmen interesserer i høj 
Grad Publikum . 

Det er første Gang dette, den berømte 
Digters sidste Værk bliver publiceret. 

Om kort Tid udkommer .næste Dansk-Kinograf-Film : 

LOTTE VIL PAA LANDET 
Lystspil i 3 Akter 

tB fB fB med Charlotte Wiehe-Bereny i Hovedrollen fB fB fB 
løvrigt kendte danske Skuespillere! 

== En n~orson1 Filn1 alle vil scH == 

Husk løvrigt vore mange »Trækkere«! - Hver Uge to ny ! 

---====·=====---

f s K l N O G R A F E N' København og Bergen. 
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BIORAM A 
ØSTERBROGADE 33. KØB EN HAVN Ø. 

Telegr.-Adr.: Biorama. Telefon 7047. 

Vitagraf Brodway Star Kunstfilm 

jV/r. BARJVES 
fra 

JVEW YORK 
Cinema-Roman i 4 Akter, 80 Afdelinger 

efter Archibald Clavering Gunters berømte Roman af samme Navn. 

I Hovedrollen Maurice Costello. 

Stort Reklamemateriale. r:::s:J Ca. 1300 Meter. 

..- En Kæmpesukces i Viktoria Teatret. ·...-
Monopolretten for Danm.a.rk tilhører Biorama. 

Archibald Clavering Gunther, engelsk Romanforfatter, vil være Publikum 
bekendt fra en Række farverige Romaner af spænrlende Indhold, hvori Spænding 
og raske Karakterskildringer afløser hverandre - i en original Sammensætning og 
yderst velkombineret - Af hans Produktion skal nævnes : Mr. Corington fra 
Kentuck y, :\1 r. Calter fra Texas, Ballyhobey eller Kvindens Magt, Mr. Tempie fra 
Kuba eller i Spaniernes Volrl, Mr. Barnes fra New York, Billy Hamilton fra 
Maryland o. s. v., o. s. v. 

Filial f oP Norge: 

BIORAMA, AKERSGADEN 20, KRISTIANIA. 
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[!] 

r[ 
EMIGRANTEN 
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I Hovedrollen: Ermete Zacconi. 

,,Gudernes Vrede'' 
Enestaaende! Pragtfuldt! Fremmedartet! 

Paladsteatrets store japanske Sukces 1 

T h S •t '' Guldgraverne 1 Alaska. 

'' 
e pot ers Største amerikanske Sukces, 

2500 Meter. 

K e K e En Film. uden Lige. æ m p e r n s o n g Største italienske Sukces, 
ca. 2000 Meter. 

Film. der fylder ethvert Teater. 

ASTA ltiBLSErt PlbiYIBftE Jg15-16 
Af disse er allerede udkommet ))Landevejens Pige« og to sikre 
Sukcesser ))Den falske Asta Nielsen« og ))Den lille Engels 

Bryllup« følger snart. 

"Svenska Biografteatern s" Serie 1915--16 
ca. 20 store 3 Akts Film der ikke behøver nogen Anbefaling. 

Vore udenlandske Detektiv Film Serier 
er prima prima og uden Konkurrence. 

"Danmark" Serien 1915-16. 
Det betaler sig at opføre vore Films. 

===~=== 

01\ftSK SVBftSK fJbiYJS 8/s VINK~~~~'!rv~E~.36' 
~ !TELEFON: CENTRAL 6433. TELEGRAM-ADRESSE: DANAFILM. l eJJJ 



- FILMENS ADRESSER 
Udlejnings(orretninger. 

AJS Fotm·ama Vimmelskaftet 47. Tlf. 93. 
AJS Dansk sv~nsk Films, Vimmelskaftet 36. Tlf. 6436. 
A/S Kinografen, Frederiksberggade 25. (Tillige Fabrik) . Tlf. 7606 og 7626. 
A/S Biorama, Østerbrogade 33. Tlf. 7047. 

Filmsalg. 
Scandinavian Film Agency, Kongens Nytorv 8, Tlf. 10.240. 
Transatlantic Film Co. (A. E . Gee), Farvergade 2. Tlf. 11.212. 
A/S de Giglio Itala , Vestervoldgade 10. Tlf. 2858. 
Ove Davidsen (Messter), Hambrosgade 4. Tlf. 4411. 
John Olsen & Co., Gl. Strand 40. Tlf. 572 & 1691. 
Rothenborg, Hambrosgade 4, Vitagraph . 
L 'Herbier Islands Brygge 19. Gaumont. Tlf. Amg. 1128. 
Pathe fre;es (dansk-fra nsk A/S) Frederiksberg Alle 40. Tlf. 3803. 
Arnerieau Film Agency, Ltd . (Arno Christensen), Mikkelbryggersgade 18. 

M. P. Sales Agency Ltd. (J . Christby), Vimmelskaftet 41. 

Fllmtitler. 
Baltic Film C o ., A/S, Husumgade l. Tlf. 11.323. 

Tlf. Byen 4746. 
Tlf. 10909. 

Record Film Co. (Harald Obel), Lille Strand\·ejs Sidevej 4. Tlf. Helrup 440 .. 
Kopiering, Optagelser, Titler. 

Maskiner. 
Pathe f re res (dansk-fransk A/S), Frederiksberg Alle 40. Tlf. 3803. 
Ernemann, Kinoscandia, Frederiksberggade 17 . Tlf. 8012. 
Dansk Kinematograffabrik. Reparation af Maskiner. Vesterfælledvej 6. 

- Tlf. 1636. Telegr.-Adresse: Maskinperfect. 
Baggrunde. 

A/S Jacobsens Krystalvæg (spar33-500fo Lysforbrug),Vesterbrogade 3. Tlf. 9186. 

Bogtrykkerier. 
Emil Kristensen, Nørregade 30. Tlf. 4345 . 

Kopiering. 
Baltic Film C o., A/S, Husum gade l. Tlf. 11.323. 

Billetter. 
Ferslev & Co. , St. Kongensgade 24. Tlf. 470. Specialfabrik for 

·r 

t Foreninger. 
~ Biografejerforeningen for Provinsen, Formand 

Billetter, Ruller og Blokke. ~ 

Chr. Sørensen, Svendborg. t 
~ 

c::~:10 ~r:. :2 

FINSKf\ FILM f\GENTUREN 
Indehaver: R. S. GRUNER. 

HELSINGFORS, FINLAND-. 

Eneste Special-Firma i Finland for Salg af Film og kine
matografisk Tilbehør. 

~ 
FILMEN 

~ 

MEDLEMSBLAD FOR 

FORENINGEN AF BIOGRAFTEATEREJERE I KØBENHAVN 
OG OMEGN 

··· ······:·· ················································\··········· 
8 • TIRSDAG DEN l. FEBRUAR 1916 •• 4 AARGANG N R. • 'V . ... ..... \ ...•.............•............•............•.•• ~ .. ~ .......••.. 

Strejke? 

Der har i den sidste Tid i kobenhavnske 
Film ~ k red se gaaet Rygler om , at de al Opera
torern e, der stod und er E lektrikerforhund et , 
vild e st rejke, men indtil nu er en sanda n Strejke 
ikk e komm en i Stand , og man lwr manske Lov 
til at tro, a t den heller nidrig vil h live til Vir
kel i~; h ed . 

Men kommer den nlligrvcl, h li ver det en 
ar de mærkeligste Strejker, vi har set h er Lil 
Land s! 

Der dannedes som bekendt i sin Tid en 
Forening a r Operatorer og Funk li onwrer w d 
de k11henhan1s ke Biografteatre, og denne 
111eldlc sig ind i Sot:i:tldemokrntiels sto re Sam
men slu tnin g. Til Modvægt mod denne For
ening, h vori der kun fa ndtes d Fantal Opera 
l~l r cr , dann edes saa >> Opcr:~tørklubben "' , hvis 
\l cdl emm er erkl ærede, :~t de ikke onskede a l 
komme und er Socia ld emokrati et,- ikk e Øllskede 
mu_Jig Strejke, og i det h ele taget n ærmest l1<1vd c 
dann et Kluhben til K~mp mol den a ll er ede dnn
ned e sociald emokratiske Forelling. 

Saa gik der nogen Tid, Biografejerne fik 
Pn Ordning med den soc i a ld emokriltisl~e For
Pnin g, med faste Løntakster, og san gik Opera
IHrkluhhen ogsaa h en og m eldte sig ind lilHi er 
Socialdemokra ti et, skønt Klubben var dannet 
li ge for det modsatte, og dens Medlemmer blev 
optaget i El ektrikerforbundet 

Og saa kom der altsan en Dag, h vor Klub
bens ~fecllemmer tænkte paa at strejke rr •r nt 
opnna faste Minimumstakster for sine ?\1e<llem
mer, og det i dansk Arbejderhistorie ret ene
stanende sker nllsaa (forud sa t at Strejken virkc
lig bliver til n oget), at Socialdemokrntiet kom
mer til at stan mod Socialdemokratiet, m edens 
Arbejdsherrerne i Ro og Mag kan a fvente Re
sultatet af denn e Kamp. Thi medens de Ope
ratører , der slaar und er E lektrik erforlmnd et, 
strejker og holel er sammen, h ar Operatørerne i 
Funktionærforeningen, der har · sin Overens
komst i den sk ønn es te Orden, ingen Gr und iil 
ikke at tage de Chan cer, som der h er byder sig 
til at faa en fast og vellønnet Plads ved de stør re 
T eatre og saa ledes gaa Medlem m erne af Ope
ratørldubben i Bedene og hjælpe m ed til '1t 
odelægge deres Strejk~. 

Sandelig mærkelige Forhold, und er hvilke 
det ikke man være vid ere lysteligt at begynde 
paa en problematisk økonomisk Krig! 

Biografejerne og Udlejerne. 

Der er i di sse Dage i Køhenhavn ført For

hane! linger mellem Bestyrelsen for Biografejer

foreningen for Provinsen O<-( Je 4 Ud lejere o ni 

·en fremtidig fa st Ol'dning af Ud lcjningsspørgs

maalet i Lighed m ed den opsagte Overens

.komst. Endnu da dette skrives, er et endeligt 

Resultat dog ikke naaet. 
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Filmen og lir. "Pen''. 

i.~; Der fremkommer ofte i Dagspressen m er 
e;lter mindre taabelige Artikler, der paa en le t
k.Øbt Maad e slaar sig til Ridder paa Filmen og 
!Jvad EiJnrens er, og som Hegel faar disse Lov 
ti):' a t gaa upaatalt h en , F ihnens Folk er prak
tiske Mænd, der ikke har Tid til a t s laas m ed 
en ca userei1d e J ourna list. . . 

[ »Berlingske Tidende« er der i den senere 
Tid frems taaet en H erre; d er skriver und er 
.Vfæ rket »Pen «, under h vilket Mærke en yn gre 
Overre tssagfører , der ikke h ar for m eget at 
gø re, skj·ul er sig, og bemeldte Herr e har mt i 
Anledning a f, at Direktør Ole Olsen har øn sk et 
en Del af Bourgeoisiets Damer til at gøre Staf
rage ljen este ved Filmsoptagelser, udgydt sig paa 
følgende saare naive Vis: 

Nu f<Jrlælles del , a t Filmens Folk har faaet en 
ny Ide. E n Ide som skal r edde Filmens Fremtid. 

Nu knibe·r det nemlig m ed a t faa Sku espiller
inde r. l England vi l de ikkP se tyske Skuespill er
i ll cl et. I Ty~kkmd ikke en g.el sk~ <;>g fransk e. Og 
dan ske er der ikke nok af. Og nu - ~taar jo den lyse 
Tid for Døren. F otografedngen skal begynde. Fil
men skal rulle. Men h vad kan det ny lle at rulle, 
l1 vis man ing·en Ting ha r at rune med og ingen 
~ l eder ·ha r al rulle h en? 

.Saa kommer Ideen. Stedet for Slwespillerin-
clcr v.il man søge Bourg.eo isiels Damer. Man vil bede 
disse Damer fllm e. Saa er .Sagen ld.ar-el. Er det 
ikk e 'udm ærket? Sag-en er n c:m!ig den, a t der vc n
lrr saa m·a nge belydelige Dr::unaer paa al blive ind
s piJ],ede. 

Allsaa søger m an n<Jglc Damer. Man søger 
ll ær merc S·agl Damer, der har et godt Udseende og 
form aa r al føre s ig. E ndnu nærm ere sagt, m an 
s0ger Dam er Jllled el Ansigt, der lage r sig ud paa 
1-'oto·grafi , s:ann l cl harm onisk Legeme. Men Skue
s pi ll crlal enl ? Forlanges ikk e! Bare Kopi erin gsev ne 
da? Forlanges ikke! Nej, del smukke Ansigt, de t 
0r del enes te. Og saa Legemel naturligvi s. Det ha r
mo ni ske Legeme. Saa er Sagen i Or.den. 

J\tfl'gcl vel. Det er ikke andel , end hvad der i 
Aa rcv is er sag l om Filmen - m en so m Filmens Folk 
lige sna læng'c har tilbagevist. med lnclignalion . Det 
var Forfølgelse, Mangel paa Forslaaelse, a l s ige den 
S l ag:~. ' J-Iver ·Gang Filmen dundr.ede op, og Trom-

· mi'-.- nc- gik: li e r kommer Fi lm ens Duse, og h er kom 
nwr F ilmens Sarah Bcrnharcll, saa ha vde .vi andre 
b.a r c a l l i e s i i Il e. H vis vi ikke kunde se, ' a l denn e 
Sjæl, som film ede, var en Duscs Sjæl, saa var del·, 

fo rdi vi overhove del var ud e af Sta nd til a l se. Hvis 
vi røbede vor Tvivl o m, a t der i del heie taget var 
en Sjæl med i Spille! , saa var det, fordi vi sav nede 
Begreb om Kunsl. Thi FHm var Kun sl. Og nu li ge 
med et - s•aa er Filmen kun et Ans igt. 

Ne top nu s.kuld e del ske. Ne top nu , hvcir de 
»store Dramer « ska l indspill es . Ogsaa det har ·vi 
andre maaske sagl. Der staar jo ingcn lin g i rle Pa
pirer ! Det er Kejserens nye Kl æder . Men hvad sva
rede saa i,kke di sse F ilm ens Kejsere? Del er vo r 
Sj æ l, sagde de, Poes.i. Tror De, vi skriv er Films! 

E r del ikke skammeligt ? Her har nogle af de 
mes t omlalt-c Psyk•ologer i god Tro n ccllagl i de t 
mindste noget af deres Sjæl - og nu er rl cl akk nral 
del sa mm e, so m hvi s de bare havde neellagt en Sild . 
Nu da Manuskriplcls Sjæl ska l fotogra feres, sa a Ida
res Sagen m erl el Ansigt, som lager sig ud paa Fo
logr~fi. Saml cl harmonisk Lt·ge mc. Hele Sag<'n 
kan ordnes· ·mecl '' ct Pos tkm·C- ., 

Pen . 

Ved at læse ovenstnaende faar mnn un æg
telig stæ rk Lyst til at tage d en Pen fra den 
Overretssagfør er eller a t tage Bes tallingen f ra 
den Pen , thi han er virke lig m ere naiv , end del 
er m orso rnt hos en Jollrnalist e ller rart hos en 
Overretss.agfører. 

])et, Ol-e O lsen har Brug for , og som h nn 
virkelig ogsaa har faaet, er ikk e Hovedfrem 
stillerinder til de b etyde lige Roller - natur li g
vis -, m en kultiverede, velklædte, smukk e Sta 
tis ter , d er k an illuder e i en Selskabsscene og 
g ive bedre Baggrllnd for Hovcdpcrsoncme C!Hl 

de almindelige Statister; sku lde der blandt dem, 
der m eld er sig, være et stort Geni, vil Fabrik 
k en n aturligvis drage sig delle Lil Ny tle pun nn
den Maade. 

At I-Jerr »Pen « ikke har kunn et s ige sig srlv 
d ette, er maaske ikk e sna m æ rk eligt, nna r mnn 
ved, at han altid har væ rel en fannlisk F jl' nd(• 
nf Filmens Kunst, men at h an fanr s iL Vrovl 
optaget i e t h edrc Blad , er r et uforslna cl igt, thi 
F il mens Mission h er i Verden er for h elyde lig 
til at tj en e en skrive lys ten O ,·errelssag førcr Iil 
lclvun<l et Siof for lircifrenlige og uhcgn vecl e Be
tragtn in ger. 

~------------------------------~· 
' ""' TH E ._ • r -- ~ 

TRANS-ATLANTICFI LM Co. A/s:-

NYHEDER 
Ridgeway af Montana. 

Spændende Western Drama. 900 Meter. · 

~' Tragedie i Badeanstalten; 
~~ L-Ko. AJ~ 
~~ (Hank Man.) 600 Mete~~ 

, - . 

------------·------------------------------------~ 

Rengøring~konen. 
( .- .. 

(Alice Howel.) 300 M et er'/. 

;.- Et Program med T.-A. Film betyder fuldt Hus . ...,.. 

Forlang dissø Films hos Døres Udløjørø .. 

THE TRANS-A TLANTICFILM Co~ A/s 
Telefon 

CENTRAL 11,212 

DIREKTØR A. J. G E E 
F ARVERGADE 2" 

Telegr.-Adr. : 
TRANSCOFILM 

~~,-------------------------------~~ 



EL.FELT 
H OFFO T OGA F 

ØST E RGADE 2 4 

TELEF O N 425 

rr=-c. P. LAURITZEN & Co. 
VESTERBROGADE 30. TLF. 2808. 

EnGELSK SKRIEDDERI. HERREEKVIPERinG. 
MODERATE PRISER. 

Il MODELLER UDSTIL LEDE I ST UEN OG PAA l. SAL. 1J 
~=-================= 
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Af Filmens Historie. 

Filmsind ustrien qu· ikk e r et m an ge A ar 
gam nwl , da den satte sig del s tolte Motto: a lt 
kan Jan·s pa a Fi im ! 

Den genial e Opfind else, hvis egentlige Fa
der Edison ve l nærm es t maa siges a t vær e, seh 

0111 Brodren e L up1ieres i Frankrig omtrent 
~ :untidig løste P roblem et p;1a an de n :Mande, har 
uchiklet sig med en gan ske enestan end e ll a st. 
Pna Udslilli ngen i Chikago i 1890 for evistes for 
for stc Gang E di son s »levend e Fotog rafi er << o f
fentligt, og de vakte en enorm Opsigt . 

' Apparatet var yderst primitivt. Det b est od 
af en elekt r isk Lampe, som et F ilmsbnand pa s
serede forb i i jævn F a r t. ForeYi snin gen vareeJe 
:\ Mi nuller , og m an s an et m eget u tydel igt, 
stærkt flimrend e Billede a f en San ger, der fo re
drog Siehels San g a f »F au st << , og det m ærkvæ r
dige Jaa i - so m P ublik u m ogsa a mege t rig li gt 
forstod - , a t m an saa San g-er en h evæge Mun 
den og slaa ud med Arm en e. 

Fra denn e ringe Begynd else har F ilm en 
11 dvi)det sig til det in te i·nationa le Baand , vi a ll e 
kender, og som lig en ancl en Mid ga a rdsorlil om 
~pæncler .Jorden . For T id en er Baand et gan sk e 
,·ist klippet over paa man ge Steder, m en na :u 
\ 'erdensl,rigen en Gan g er endt, vil den inlcr
llationale Fi lmsh and el sikkert vær e n oget a r det 
f'orste , der lim es sammen . . . 

Til at begynd e m ed var det kun gan ske 
enkl e Mot iver , der optoges p aa F il m ; man s;1a 
d Tog kom me, en Vogn k øre forh i og lignend e. 
Forst da F ranskm ænden e fandt p aa at optage 
sm an kon1isk e Stykker , k om der F ;llt i Fabri 
kati onen, og h era f nelvikl ede sig cl e fra nsk e 
F' ilm sfahri kker s Overlegenh ed , den de har h olcll 
in dti l for 2- 3 Anr sid en. . 

Fm·st da var m an ind e p aa ra tion el O p
lagclse nf Bill eder , og for st da b egyn dte man a l 
kn ytte Sk ues pi ll er e t il den n ye Tndu stri . 

Ved sa mm e T id omtrent fi k man Øjn ene 
op for a ll e de Hun dekun ster, m nn kun de lave 
paa Film, og i Løhet nf fna A:1r va r det de 
utroligste »T rick s <<, man fandt p aa. 

Film er det h erligs te T ask en spillerm a te
ri ale at have m ed at gør e, h vo rmed man k an 
narre Ti lsku ern e paa utal li ge Mand er. 

T in g, der pan Bil lederne saa h aa rrejsendr 
farli gt ud , 11d før tes ud en m ind s te R is ik o, og 
overn atur lige Fæno mener skab tes paa saarc 
d:1g ligdags Ma;1d e. Noge t a f det førsle, F ilm en 
fik P·uhlikum til a t gyse ved , var a t Jad e en 
Mand fa lde n ed fr a 5le Sal. Det log sig mcgd 
effektfuldt ud , og det lavedes meget nemi ved, 
nt m a n lod en D ukk e fa ld e ned , a fbrød Op
tage lsen og anhra gle Sku spill er en nede pa;1 
Jord en , hvorpaa m a n atter sa tte F ilmen i Be
vægelse. 

T akk et være F ilmsopta gelsens Deleli ghed 
kan de r fr emst ill es d e. utro ligste Tin g, og na a r 
h ertil kommer , at Optagelse rn e fra 2 Negali,·c r 
k an kopi eres over paa samm e P os iti v (Bill eder 
af Aand er , Syn er o. 1. ), saml ·det , at Fi lm en lige 
t-a a godt kan for ev ises bagfra som forfra (m a n 
se r da for E ksempel Maden far e ud af den sp i
send es Mund), li gesom Tem poet k;1n s~e lle s 

un nturl ig t op , og Perspektivet k an forfa lskes 
{man ser f . E k s. en Mand løbe op ad en Ilus
f:wade, Bill edet er da taget fr a Atclie rels Lo fl , 
medens »>-l uset << er ma let p aa Gul ve t), forstaa r 
man , at alt ,·irke li g er muli gt paa Fi lm. 

Da Fi lmsindu strien vok sede og fik P.ense 
li1 sin Ra<~ digh ed , hl ev endnu m er e n a turligv is 
nmlig t. 

Der grund edes stor e F i l ms kom p;1g11ier, 
der , særlig i Am erik a, grundl agde h ele Bye r, 
h vor all va r h es lemt til at tj en e F ilm en s· for
sk el lige Formaal. 

Den h er ømtes te af di sse er >> U n i vc rs:d 
Cily << , der for k orl T id siden er :.) ahn cl, og h Yo r 
der find es a lle mulige K varterer . Det gamle 
H.o m h ar sit med Templ er og priva te H11Se, der 
finel es el indi sk TZvarler , et kin es isk , cl it aliensk, 
et miclcl e lnlcl erli g t o. s. v. Byen har k oste t Mil 
li oner og atter Millioner at op før e, m en Tid er 
Penge, og nu k ;m man paa Stedet finde trovær
el ig Bagg rund for all e muli ge F ilm s nd en a t lw
h øYe a t rejse. 

E n særlig Teknik opstod , da F il men ogsa a 
spænd le de vild e Dyr_ for si)l Triumfvogn. 

Ma n begyndte meget h esk edenl med en lam 
Gri s, der ud sty ret med store H ugtænd er skuld e 
for estill e en ra send e Vild orn e, m en snart fo r
drede P ublikum ganske and er ledes E ffekter , og 
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de s tore amerikanske Filmsfnbrikker kn y llede 
da fa ste Menngerier til deres Selskab. 

Fra at være Narreværk al spille F ilm s
kolll ed ie, bl ev· det nu pludse li g Ah·or , og over 
10 :tm erikan.sk e Skuespillere og Skuespiller
ind er har sal Livet til for de vilde Dyrs Tæn
der , medens Optagerapparatet sn urrede og op
log deres Dødsscener, so m s k ulde væ re fin
gerede, men so m et Uheld gjorde til frygtelig 
Alvor. Følgen h eraf var, at de berømte Skue
:,pillere, der ikke havd e Lyst til at ende d eres 
Liv m ell em Tænderne paa en Løve, hvis Nat ur 
gik over Optugtelsen, b est emt nægtede at udføre 
d en Del af Rollerne, hvor d er var Fare for d e
res L iv, og der ops tod da en ejendomm elig 
Pl ads som de berømte Filmsheltes Stedfortnc
de re, naar det virkelig gik løs . Stedfortræderen 
bl ev saa kl ædt ud so m den Sku espill er , - d er 
spillede d en øvrige De l af Rollen, og for en me
get høj Betaling optog han Kampe11 med Dy
rene ell er udførte andre Vovestykker . 

Den n æste E ffekt , Filmen paa s in Vej h e
nyllecl e sig af, var i\!Jassev irknin gen . F0r s:w 
man kun enkeile Personer paa Filmen, nu for 
dredes der H undreder og samlielig steg Kr:wct 
Lil Udstyr. 

Meden s en Film for k1md e fremstilles for 
n og le faa Tusinde J{ron er , kund e der nu ga a 
l rundredtu sind er med. 

Her gik Italienerne i Spidsen, der i dere·; 
11 islori e ejed e sto rsiaaede Organer for d en ny e 
l~unstarl , og der fremkom da store F ilms som 
"Qu:1 VacliS <<, K leopatra « og >> Cabiria «, d er :die 
hanle kostet et uhyre Arhejde at skabe og som 
ll\·er især stod Fi lmskompagn ie t i en lill e ·Mil
li on Kron er pr. Stk. 

Karakteristisk for de h ecl s le Films, cl er nu 
laves i de store Fabrikker Verden oYer, er den 
Sinehen eft er Virke li ghed, som spores over:dl. 
Da Fi lm en begyndte for 20 Aa r s id en , snød man 
P ublikum , saa m eget som bare muli g t, nu gaar 
m a n den mod sa tte Vej, og søger at gøre se lv de 
mind ste Smaating saa virk e li ge, som man k :111 , 
h vorved r en e Ubetydelighed er , som Plthl ikum 
man ske s let ikk e lægger Mærke til, ofte har ko
ste t et uhvre Arbejd e og store Summer at fr em
still e Karakteristisk er fl e t snnlcdes, at (]a den 

fornævnte Fi im >> Cabiria «, som ogsaa har gaael 
paa >' Paladstealret « i Københnn1 , og som Ila
l ien s Na tiona ldig ler d 'Annunzio havd e skreve t, 
sku lde optages, skuld e man b ru ge en Mand med 
cl ualmind eligt l:1 ng t Haar, og i St.e<let for a l 
udstyr e en Skuespiller med en Paryk, som man 
uYægerli g før vild e have gjort, h elalle man e11 
:Mand for at lad e Hanret vokse i et Aar , og sa:1 
hlev H.esultatet en dda et sandanl, a t ma n havde 
haft m ere Fornøjelse af den ga ml e Fremgangs
maade. 

Der var en Ti d, hvor Ud trykk et: >> enten er 
det Løgn ell er Film -« var blevet lidt af cl 

Slagord h erhjemm e, men det ])!·uges ikke mere , 
og inlel vild e h ell er nere m ere uretfærdigt. Der 
smttes mt el Kæmpearhcjde ind paa at skalJe 
nye F ilm sværk er , hvori Smagen stedse hlive r 
h ed r e og bedre. 

De ofte utaal elige og ltSUtHle Sensalio ns
films er i Færd _mecl :tl lage af, og Logik, Skon
h ed og virkelig scenisk Kun st er ved al hliv<' 
Hove(!faktorer i den mod erne Film, der a llerede 
nu har en uh yre Betydning i Menneskenes :ti 
m ene Liv, og som .Jorden over tjener til i\d 
.~ preddse og Oplivelse for over 50 M illion er om 
Dagen. 

Bevillingen i Brønshøj. 

Afgøre lsen af, h vem der skal lw ve Biugr:lf
bevillingen i Brønshøj , er lige paa Trappeml'. 

Det s lor e Gr os af An søge re er skill fr a og 
kun de faa , so m der kan være Tale om , er ti l
hage, og disse Navn e har nu vær et forcl:tg l 
Filmcen suren , der har mllalt sin Mening om de 
paagældende. 

Der var fler e Tusind Ansøgere til Bene!. 
Blandt de, der s iges at v~ere m ed i s id ste O m
gang, og altsaa ga nsk e n ær ved Bevillingen, 
nævues Direktør Partsch (Pathe Freres) og Ope
ratør Hansen (Da nsk -Svensk). 

~~===================================0 

SCHHDINHUIHN FILM HHENCY 
KØBENHAVN K. KONGENS NYT.ORV 8 

TELEGR.·ADR.: nSCANDIAFILM « TELEFON: CENTRAL 10240 

Eneagentur for Skandinavien 

for 

- "B. a. G.'' Films, London -

- Celio Films, Roma -

Cines Film s, Roma 

Filma, Paris 

Hollandia Films, Haarlem 

- Pasquali & Co., Turino -

Savoia Films, Turino 

Se lig Polyscope Co., Chicago 

Thanhauser Films Ltd., New Roeballe 

m. m. 
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"Gloria" som Film. 

Dramaet »Gloria « er den afdøde norske Digter 

Thomas P. Krags sidste Værk. Det er det sidste Ar

b ejde, han skrev, inden Døden rev ham bort, og det 

er det eneste Arbejde af ham, som endnu ikk·e har 

været publicePet. 
Thomas P. Krag har i »Gloria « draget frem den 

.tunge. sandhedssYangre Lære, som har Y æret >> p ri-

Thomas P. Krag. 

mus motor « i saa .mange af hans Bøger -- Læren -

ikke om den straffende Gud - men om den store 
Nemesis. der nnnmer de Stakler, som forbryder sig 

mod dens Love. 

»Gloria • er en Kvinde - og >> Gloria « er et Skib. 
Skibet gaar til Bunds. fordi del s Ror er styret af 

urene Hænder, og Kvinden Gloria gaar til Bunds, 

svigtet, fordi hun har sveget! 
FHmen er m ed Dygtighed iscenesat af Laurids 

Skan<ls. 

Dansk Film i 1917 . 

Haparanda, 23. Februar 1969. 

Kære Ven! 

Jeg sidder heroppe i vor nordligste Millionby 
(IYigtut her efter den sidste Tælling endnu kun tre
kvart Million). J eg tog hjemme fra København
Ringsted i Morges for at inspicere Sollys-Anlægene 
h er , og jeg skal først vare tilbage i Morgen Efter
middag, saa jeg har god Tid. Jeg skriver derfor til 
Dem for det morsomme lalende Fotogra!1, De sendte 
os alie at se og høre. Det er fornøjeligt. at man nu 
kan have disse levende og talende Fane-Stereoskop
billedr, hvor Illu sionen er saa fuldkommen, at man 
synes at se og h øre selve det levende Menneske. 
Det er a lligevel m ægtigt, saa de tekniske Fremskridt 
gaa r hurtigt. Hvilken Forskel paa disse Billeder og 
de første stumme og ensfarv ede »levende Billeder «, 
so m vi den Gang syntes var saa storartede. Jeg 
kommer til at tænke paa de store >> Fihnaar« om
kring 1915- 20, og da jeg havde r et god Lejlighed 
til dengang at følge Begivenhedrne paa nært Hold, 
kan del maaske more Dem at høre lidt om det. Det 
var naturligvis >> Nordisk Film Co. «s Grundlægger 
O le Olsen, der var Mester for h ele Røret. De ken 
der ham nok, ialfa ld af Omtale, hans NaYn blev jo 
efted1aanden lige saa verdenskendt som nu for
længst glemte Folk som Rochefeller og CarnegiE( 
\·ar del i sin Tid. Forøvrigt lever han endnu i Kø
benhavn som en rask og r ørig Olding - han maa 
vis t være omkring de hundrede Aar nu. Hans E jen
dom i Hellerup, >> Heslehøj «, er en af ' Storbyens Se
værdigheder, den ligger endnu m ed sin Bygning paa 
e t Par Etager omgivet af en sto• Park midt inde 
mellem Forretningskvarterets Skyskrabere, som den 
laa for halvtreds Aar siden. Grundene har en mæg
tig Værdi - det h edder sig, at der i Fjor blev budt 
tre og en halv Milliard for den - men >> Ole «, som 
han stadig kaldes Mand og Mand imellem . vilde ikke 
sælge, og han behøver det jo h eller ikke. Men det 
\·a r del s tore >> Filmsrun «, vi kom fra. 

Dengang det begyndte i 1916- 17 , var Ole 
Olsen allerede eft er den Tids Begrebe·r en rig Mand 
og havde dreYel det af ham startede _Selskab op til 
t Omfang og en Betydning, der da blev anset for 
helt eventyrligt. Nu er der jo mange beskede !l ,, n e
ta illist «, der sidder lige saa godt i det, m en dengang 
regnede man nu det a t naa Millionærtitlen for noget 



Bemærk!! 

HmeriGan film HgenGy L td. 
(Arno Christensen) 

er flyttet 
til 

Nr. Skoubogade 
Hjørnet af Nygade. 

1, 

Telefon: Byen 4'746 TelegP.: Fil:rnaton 

Notice: 
Remember we keep the best Arnerikan sluff in stock, 

and il is some sluff 

• 

Nr. 8 o FILMEN o 77 

overordentligt. Men Ole Olsen indsaa, at det h ele 
ndnu kun var en ret beskeden Begyndelse, og han 
~avde ogsaa som under Begyndelsesaarene den rig
ii<>e Følese for , hvor Udviklingen bar hen. De fø•rstc 
.A~r havde Filmen arbejdet i ret intim Forbindelse 
med Teatrene. Man benyttede Dekorationer om
trent som Teatrenes, og man benyttede næsten ude
Jukkende Skuespillere og Skuespillerinder fra Te
atrene til at spille »Filmskuespillene «, som man den
aang kaldte det. For os, der er Yante til den mo
derne Tids høje Udvikling paa Filmfortællingens 
Omraade, lyder det underligt og latterligt, at man 
dengang, blot man skulde have udført en lille Bi
rolle, en Malersvend f. Eks., tog en Skuespillerele,·, 
der ikke havde Begreb om at holde paa en Pensel , 
og uglede ham ud med Skæg og Sminke og Arbejds
dragt i Stedet for ganske simpelt at leje en rigtig 
Malersvend til at medvirke. Ole Olsen var den før
ste, der indsaa, at her maatte Filmen helt bryde med 
Traditionerne, at hele Vægtei1 maatte lægges paa 
Instruktørernes Arbejde, og at ogsaa disse maatte 
befries fra »Teateraaget « og være praktiske Folk. 
der kendte det virkelige Liv til Bunds hver paa sit 
Felt. Han engagerede derfor en Række Arkitekter, 
Ingeniører, Journalister, Forretningsfolk, Universi
tetsprofessorer, Haandværksledere og lignende, der 
dels hv.er for sig, dels arbejdende sammen skulde 
arrangere Filmene. 

Forinden havde han dog i 1916 og 17 foretaget 
el indledende Skridt. Dengang yndede man særlig 
Film, hvis Hovedpersoner tilhørte de øvers te Sam
fundslag, især det, man dengang kaldte »Adel «, en 
nu længst forsvunden Klasse Mennesker, der mær
kelig nok. skønt de som oftest var degenererede og 
ude af Stand til al tage sig noget nyttigt eller for
nuftigt for, blev anset for særlig fine. blot fordi de 
havde Rede paa deres Slægtled r.et langt tilbacre 
i Tiden og takket væ.re de da gældende fuldstændi~e 
laahelige Arvelove havde Lov til at beholde ganske 
uforholdsmæssig store Jordegodser og Formuer, der 
ofte var komne i Slægtens Besiddelse langt tilhage 
i Tiden enten ved r ent Røveri elle r ved Junefulde 
Indfald af da regerende Konger. 

Rollerne i disse » Sk~espil « var hidtil udført af 
Skuespillere og Skuespillerinder, de saakaldte »Fri
kadeller «. Men nu tilbød Ole Olsen Adelen denne 
Opgave, og Forsøget lykkedes OYer Forventning. 
Mærkelig nok havde alle Mennesker næsten uden 
Undtagelse dengang en sygelig Lyst til at »være. med 
P.aa Film«, ja, man kunde se det Særsyn, at Rege
rmgsoverhoveder, Ministre, Generaler, Pengefyrster 
0~ mange andre, som man skulde tro var optagne 
af ga~ske anderledes alvorlige Ting, gladelig lod de 
alvorhge Ting passe sig selv og gav sig til at agere 
foran Apparatet, saa snart en ung Fyr kom sp rin
gende og stillede det op. Forsøget med Adelen 
havde derfor en stor Sukces. Efter et Aars Forløb 

raadede Ole Olsen over en Stab paa omtrent halv
andet Hundrede Grever, Baroner, Grevinder, Baro
nesser, Komtesser og »virkelige« Prinser og Prinses
ser, og selv den mindste Rolle i de adelige Skuespil 
udførtes af en ægte Adelsmand eller Adelsdame, lige
som hver Film naturligvis ledsagedes af Attester · og 
fotografiske Gengivelser af . Dokumenter, der godt
gjorde; at der leveredes »ægte Varer «. I de følgende 
Aar oversvømmedes Ma.rkedet med disse Film, og 
Konkurrenterne sejledes fuldstændig agterud, da de 
ikke kunde skaffe det nødvendige >> Raamateriale «, 
eftersom det meste af den øvrig·e europæiske Adel 
i Stedet for at filme havde været saa taabelig at 
lade sig slaa ihj el under den da rasende store Krig. 

At Ole Olsen saa gik videre efter samme Prin
cip og for Eks., naar han i en Film skulde benytte 
en Malkepige - K vinden, der den Gang foretog det 
Arbejde, der senere besørgedes af Maskinkraft inden 
den kunstige Mælkeproduktion begyndte - engage
rede en rigtig Malkepige, er kendt nok. Der paa
fulgte nu en mægtig U d vikling i dansk Filmsindustri. 
der efter faa Aars Forløb beskæftigede omtrent en 
Trediedel af Danmarks Indbyggerantal, og det var 
faktisk dette, der reddede Landet fra Ruin under den 
store Krise 1917-18, da Landbruget spillede fallit , 
efter at de kunslige Æg og den kunstige Mælk var 
opfundne. Vor Stolthed er endnu Filmkøbing i Syd
sjælland, der omfatte~· hele Egnen mellem de tid
ligere Smaabyer Vordingborg og Haslev med de der 
beliggende gamle Herregaarde Bregentved og Haslev, 
der nu altsammen udelukkende anvendes ved Films
optagelser. Her findes blandt andet den største og 
bedste Flok i Europa af det nu saa sjældne og kost
bare Dyr Hesten , der endnu af og til benyttes ved 
historiske Optagelser. Naa, men det hører jo Yor 
Tid til, saa det har De tit haft Lejlighed til at se i 
Deres ugentlige »Filmblads « Romaner og Fortællin
ger, naar De har ladet Historierne passere Revy i 
Deres Stueapparat 

Jeg slutter med venlig Hilsen 

3929. 
3930. 

3931. 

3932. 

3933. 

Deres K lever Kleversen . 
(•Storm•) 

CENSURLISTE. 

31. januar 1916. 

Elskovsbarnet. 970 m. Rød. Drama. 
Mabels Bjørn flygter. 276 m. Kaystone. 

Rød. Komik. 
Ved Elfkarlaø. 106 m. Schwedish. Rød. 

Naturb. 
Grisefamilien. 135 m. Schwedish. Rød. 

Naturb. 
Paa Rejse i Lapland. 159 m. Schwe

dish. Rød. Naturb. 
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-3934. Danserinden fra N atcafeen 1±1 5 m. 
Cæsar. Rød. Drama. 

3935. Kvindens 01;ermand. 587 m . Rød. 
Skuespil. 

-3936. Am erika-Ekspressen . 598 m . Kalim. 
Rød . Drama. 

3937. Fra Løbegrav til L øbegNw . 191 m. Rød. 
Naturb. 

-3938. Børsens Offer eller Police Nr. 1111 . 83,') 
m. Nordisk . Rød. Dra ma. 

-3939. Rørsens Offer eller Police N r. 1111 . 840 
m . Nordisk . Rød . Dra ma. 

Gen er aldirektør Ole Olsen er b leven u dnævnt til 
Ridder a f St . Stan islau sorden en for F ortjen ester af 
det ru ssisk e røde Kor s. Dret vides, at Ole Olsen h ar 
ydet det rø de Kors i de an dr e krigsfør ende Lan de 
'lignen de, ikk e uvæs·en tlig Støtte. 

Lokale og a~tuelle Film. s 
optages paa Bestilling ved faglær t Fotograf. 

Om.hyggelig U d førelse 
V. Blichfeldt, Viborg. 
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