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Biograf program.

Mången biografägare och antagligen de flesta 
b iografbesökare inbilla sig nog, att det är alls 
ingen konst att sätta ihop ett p rogram  för en 
biografteater. H ar man —  så resonerar nog 
mer än en —  bara ett tillräckligt antal bilder, 
så kan man placera dem nästan hur  som helst. 
Ja, naturligtvis kan  man göra det —  och det 
göres sorgligt nog rätt ofta —  men då pla
cerar sig också publiken snart nog hur som 
helst, d. v. s. utanför teatern. Ånej, det be- 
höfves allt en ganska duktig  portion om döm es
förm åga för att kunna göra upp ett verkligt 
lockande och bra  b iografprogram. Lika så 
litet som gästerna på en m iddag tycka om att 
få rätterna huller om buller eller bli serverade 
den ena soppan efter den andra, lika litet 
gilla biografbesökarna att få se ett program  i 
hvilket de olika bilderna kom m a utan någon 
inbördes o rdning  eller t. ex. den ena sport
bilden följer på den andra.

För att kunna åstadkomma ett verkligt godt 
och väl o rdnadt p rogram  fordras naturligtvis 
som villkor att hvarje däri ingående bild är 
af god kvalitet. De, som direkt köpa filmer 
till sina program , liksom uthyrningsfirmorna 
få därför, då  nya bilder afprofvas, noga vara 
på sin vakt och hålla »korkgluggarna på vid 
gafvel» för att inte någon mindre god film 
skall kom m a med i inköpen. Sedan man så
lunda har  ett tillräckligt antal bilder, så gäller 
det att få ihop ett icke blott lagom långt, utan 
framför allt tillräckligt omväxlande program. 
Härvid bör  man äfven taga i betraktande om 
den ifrågavarande biografteaterns publik huf- 
vudsakligen består af någon viss kategori män
niskor, det m å vara  arbetare, ungdom  eller 
andra, samt göra  program m et så tilltalande som 
möjligt för denna speciella publiks smak. Dock 
bör  man därvid icke förglömma, att där denna 
smak af någon orsak är dåligt utvecklad eller 
står på  en låg nivå, kan den genom verkligt 
goda b iografprogram  i betydlig grad påverkas 
och höjas.

Nå, hvad menas då med ett väl ordnadt,

omväxlande biografprogram ? Jo, det är gif- 
vetvis ett sådant som icke blott är sammansatt 
af olika slags bilder, utan ock låta dessa komma 
i en viss ordning  så att de dels icke störa 
hvarandra, dels kunna till fullo uppskattas af 
åskådarna. Placeras nämligen två liknande 
filmer efter hvarandra, så kommer ingen af 
dem till sin fulla rätt. H ar man t. ex. sett 
en längre naturbild, så är det icke blott ens 
ögon som tröttas, om man därefter får skåda 
en annan naturbild, utan äfven hela ens humör 
och sinne lida betänkligt däraf. Biografbesö
karna nu för tiden äro minsann ganska »kräs- 
magade», särskildt på större platser, där nöjes- 
tillfällena äro flera, och det är  därför hvarje 
biografägares oafvisliga plikt såväl mot sig 
själf som den goda nöjesgren han represen
terar, att noga tillse, att hvarje bild kommer 
på sin rätta plats i programmet, så att den 
kan »göra sig» så fördelaktigt som möjligt.

Att få lämplig variation i p rogram m en torde 
ock numera ej ställa sig svårt, då det ju är 
ett stort antal nya bilder af olika slag, som 
hvarje vecka utbjudas i marknaden. Bland 
den mångfald bilder med olika motiv, som 
sålunda kunna användas vid programmets ord
nande finnas bl. a. följande: Natur- och folk- 
lifsbilder, filmer från industriens-, handelns- och 
landtbrukets områden, vidare sport- och mili
tärbilder, äfvensom dramatiska- och trolleri
filmer samt de icke minst viktiga komiska och 
aktuella bildserierna. Man kan alltså inte klaga 
öfver att man har för litet att välja på, men 
konsten är, som sagdt, att välja rätt och att 
o rdna det valda på allra bästa sätt. Följande, 
här skisserade biografprogram, som för ett 
par år sedan fanns att beskåda på en mindre 
biograf tillåta vi oss rädda undan  glömskan 
för att tjäna som »afskräckande exempel».

1. Unge Jonas som golfbonare.
Urkomisk.

2. Amatörcyklisten.
Mycket lustig.

3. Senaste cykeltäflingen.
4. Musik.
5. Italienskt kavalleri.
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6. Tro lls tugan .
Handkolorerad.

7. Musik.
8. Amerikanskt åkerbruk.
9. Hos professorn.

Skrattnummer.
10. Musik.
För en något erfaren biografman framstår 

säkerligen detta program som mycket afskräc- 
kande, och vi antaga, att arrangören af det
samma snart nog kom underfund med att det
äfven verkade afskräckande på publiken. Ett 
af de många stora felen i detta program  var 
naturligtvis att ej låta det börja med ett num 
mer på pianot. Det sistnämnda var visserligen 
i detta fall mycket ledsamt att höra, men det 
som därpå åstadkoms torde nog ändå af de 
flesta närvarande ha uppfattats som musik. 
Genom att inleda föreställningen med musik 
få de sist anländande en liten påstötning att
skynda sig in, och publiken kommer från bör
jan i en viss god stämning och kastas ej b u r
dus in i lifvet och företeelserna på biograf
duken. Skall föreställningen följas af en ny 
sådan bör man däremot af praktiska skäl al
drig efter sista bilden hafva någon musik —  
mer än möjligen några afslutande, välljudande 
accord, om pianisten är mäktig åstadkomma några 
sådana. Det anförda programmet hade nog 
varit ganska bra, bara bilderna hade kommit 
—  —  i ungefär omvänd ordning. O nödigt är 
det alltid att inleda föreställningen med en skratt
bild och rent oförsvarligt blir detta, om såsom
1 detta fall därtill tages den mest skrattretande 
af programmets komiska bilder. Denna borde 
naturligtvis i stället tagits till slutnummer, ty 
»är slutet godt så är allting godt». Filmen N:o
2 var äfven i sig själf rätt rolig, men då den 
betydligt öfvertrumfades af föregående »ur
komiska» bild, försvagades helt naturligt in
trycket af densamma. Se vi så p å  program 
mets 3:e nummer, kunna vi finna två fel: dels 
att den placerats efter en parodi på cykelåkning 
i stället för före denna, dels att denna aktua- 
litetsfilm insatts i programmets början och ej, 
som sig bort, spardes till framemot dess slut. 
Af utrymmesskäl kunna vi ej i detalj fullfölja 
en kritik af det omnämnda, planlöst samman
satta programmet. Näm nas bör  kanske dock, 
att detta var just ett fall, då biografägaren bort 
ganska lätt kunnat utfundera, att det var en 
bildsort, som icke finge saknas på  hans pro
gram. Det mest »anslående» på denna publik, 
som så godt som uteslutande bestod af den 
lilla stadens gummor, arbetare samt landtbor,

skulle varit en lättfattlig och väl arrangerad 
dramatisk bildserie. Äfven med de utvalda 
b ilderna skulle dock ett betydligt bättre intryck 
åstadkommits blott genom att låta b ildordningen 
blifva följande:

Musik. —  Amer. åkerbruk. —  Hos profes
sorn. —  Musik. —  Italienskt kavalleri. — Se
naste cykeltäflingen. —  Musik. —  Amatörcyk
listen. —  Trollsjön. —  Jonas som golfbonare.

Att nu uppställa några  allena saliggörande 
mönster för biografprogram  är naturligtvis lika 
omöjligt som att lära en »priffespelare» hur 
han i hvarje fall skall begagna sina 13 kort, 
ty allt efter b ildernas olika slag, längd och in
tresse kunna program m en  variera i det oänd
liga. Vi kunna således ej stå till tjänst med 
att säga, hur Ni i hvarje fa l l  skall placera Edra 
films för att få den största effekten af dem, 
men vi ha härmed velat fästa uppm ärksam he
ten på den stora vikten af att väl b ruka sitt 
s. 'k. bondförstånd, då man sätter ihop sitt 
b iografprogram . Såsom ett litet prof i detta 
afseende vilja vi anföra följande såsom ett 
typiskt välordnadt p rog ram ;

1. Musik.
2. Natur- eller folkiifsbild.
3. Humoristisk film.
4. Musik.
5. Industribild.
6. Förvandlingsbild  (kolorerad)
7. Komisk.
8. Musik.
9. Drama.

10. Sport-  eller aktualitetsfilm.
11. Mycket komisk bild.

Hvarifrån Komma biograf
films?

De films, som dagligen passera revy på 
våra biografteatrar, gå genom åtskilliga händer, 
innan de till slut nå de al lmänna förevisnings- 
lokalerna.

Först tillverkas å särskilda fabriker, hvad man 
kallar råfilms. Dessa bestå af celluloidband, som 
på ena sidan bestrukits med en b landn ing  af 
bromsilfver och gelatin. Tätt ihoprullade och 
packade i bleckaskar afyttras de sedan till fa
briker, där själfva b ilderna tagas och iordnings- 
ställas. Fotograferingen sker förmedelst en sär
skild kamera, som är försedd med automatisk 
slutare och en apparat,  hvilken matar fram
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filmen. Frånsedt dessa olikheter sker foto
grafering af lefvande bilder på  alldeles samma 
sätt som vanlig fotografering. Sålunda fås 
först negativ film. Genom  kontakt med dénna 
fås i en särskild kopieringsapparat, vanligen 
med tillhjälp af en elektrisk glödlampa, den 
positiva filmen, eller den, som användes å bio
grafteatrarna.

De större f ilmfabrikanterna ha särskilda stu- 
dierum, där planer för bilderna utarbetas. 
Därjämte ha de byggnader med scener och 
därtill hörande arrangem anger  för il lumination 
etc. äfvensom från dessa skilda verkstäder för 
t il lverkning af positiva kopior. Alla dessa an
läggningar ligga vanligtvis i ytterkanten af 
någon större stad, medan hufvudkontoret jämte 
expeditionslokaler etc. är förlagdt till stadens 
centrum.

Filmlagren förvaras vanligen i stålskåp. 
Som en fabrikant i allmänhet ej levererar fär
d iga films, utan att de beställts någon tid i 
förväg, har han vanligen ej några  större par
tier sådana på lager. Å en del fabriker finnas 
dock stora partier gamla, utnötta films, hvars 
värde endast består i det metalliska silfver, de 
innehålla. Negativfilmen förvaras ytterst om 
sorgsfullt, i synnerhet emedan man sällan har 
m er än ett negativ af hvarje bildserie. Me
delst detta negativ kan emellertid fabriceras 
huru  m ånga positiva filmkopior som helst.

Filmfabrikanter försälja vanligtvis sina films 
till f ilmuthyrningsfirmor, hvilka å sin sida föra 
större partier films på lager för att på  en viss 
tid, vanligtvis en vecka, uthyra films till b io
grafägarna. Alldeles nya films betinga natur
ligtvis högre hyra än begagnade, och skill
naden är oftast högst väsentlig.

Hvarje gång  en uthyrd film returnerats, un- 
dersökes den omsorgsfullt.  Skulle något parti 
vara skadadt, klippes detta ut, hvarpå de båda 
ändarna  fästas tillsammans förmedelst film
cement; detta förutsätter dock att det skadade 
partiet ej är af afsevärd längd, i hvilket fall 
filmen naturligtvis måste helt och hållet för
kastas.

F ilmuthyrare måste oftast föra betydliga par
tier films på lager och det är af största vikt, 
att de förvara dessa på lämpligt sätt. F ram 
för allt måste m an göra  allt för att förebygga 
eldfara, något som skulle kunna få ytterst 
ödesdigra följder genom de hopade, läftan- 
tändliga filmmassorna. Stålfack göra faran 
betydligt mindre, än om sådana af trä be
gagnas. Isynnerhet kan rökning  lätt föranleda

eldsvåda och bör  därför ej tillåtas i dylika 
lagerlokaler.

En förståndig filmuthyrare sätter i de skåp, 
där films förvaras, en skål med vatten och 
glycerin, för att hålla luften fuktig. Härige
nom blir filmen smidig och lätthandterlig.

Endast en r inga bråkdel af de films, som 
för närvarande visas å svenska biografteatrar, 
tillverkas här i landet. Som det är af stor 
vikt, att program bli så .omväxlande som möj
ligt, uppköpas de från snart sagdt alla delar 
af världen.

Äfven om »spelade» films kunna köpas för
delaktigare i ett land ån i • ett annat,  så är 
likväl karaktären och »spelsättet» ofta väsent
ligt olika i skilda delar af världen. Genom 
den mångsidighet som härigenom uppnås, 
blifva bilderna betydligt mera omväxlande, läro
rika och underhållande, än hvad fallet blefve, 
om de alla härstammade från samma land.

Film-priset.

I den engelska kinematograf-verlden samlar 
sig för närvarande allt intresse om det försök, 
som göres att reducera filmpriset till 3 pence 
pr  fot. I facklitteraturen har med skärpa fram
hållits, att detta är en sak om hvilken det ej borde 
råda mer än en mening. Att frågan är af 
synnerligen stor vikt är själfklart, ty den ifråga
satta sänkningen af priset måste i många fall 
betyda fullständig ruin för fabrikanten. I film
fabrikationen liksom i hvarje annanfabriksgrenför  
närvarande gå kostnaderna för råmaterial, hyror, 
skatter, aflöningar alltjämt i höjden, och att tala om 
att reducera priset på den färdiga artikeln, när 
produktionskostnaden är i stigande skulle vara 
som ett själfmordsförsök af denna industri, hvil
ket otvifvelaktigt skulle visa sig ödesdigert.  
Äfven om ett dylikt steg, som för närvarande 
öfverväges af några fabrikanter, vore tänkbart, 
skulle det då vara klokt att taga det? På detta 
spörsmål svaras det i allmänhet inom fack
kretsar nekande. Så fort en sänkning af för
säljningspriset på film komme till stånd, skulle 
gifvetvis alla häraf indirekt berörda infinna sig 
och vilja ha sin andel af bytet. F ilmhyrande 
kunna naturligtvis ej tänkas vara villiga att 
fortsätta att betala det pris, som filmsuthyrnings
firm orna nu debitera dem, och dessa måste då 
i sin tur göra en prisreduktion för sina kunder. 
H uruvida hyresfirmorna skulle vara i stånd att 
häri tillfredsställa sina kunder, och ändock själf- 
va få en tillräcklig profit, vilja vi ej försöka
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afgöra, men säkert är, att deras totalinkomst 
skulle minskas och i motsvarande grad äfven 
nettoförtjänsten. Fabrikanterna skulle, hvad be
träffar ett stort antal filmer, icke kunna erhålla 
någon som helst förtjänst därpå. I genomsnitt 
närmar sig den verkliga produktionskostnaden 
på en ytterst liten bråkdel när det föreslagna 
salupriset, och i hvarje fall kommer tillverk
ningskostnaden alldeles för nära detta pris för 
att tillåta en tillräcklig profit att uppstå.

Hvad som många gånger förut från skilda 
håll framhållits nämligen att filmpriset redan 
nu är alldeles fö r  lågt håller fortfarande streck. 
Det som i själfva verket mest behöfves, är just 
ett höjande och utjämnande i olika riktningar 
inom branschen såväl hvad som står i sam
band med filmpriset som med entréafgifterna 
vid en del biografer. Fabrikanten skulle här
igenom kunna få godtgörelse för de stora ut
gifter han måste göra för att framställa först
klassiga bilder under det att f ilmhyraren och 
teaterägaren skulle kunna mer äh väl hålla sig 
skadelös för åsamkade extra utgifter för köp 
eller hyrande af fina bilder genom en mindre 
höjning af biljettpriserna och genom den större 
dragningskraft, som i allo verkligt goda bilder 
alltid skulle utföra.

Att bestämma ett fast standardpris —  det må 
vara 3, 4 eller 6 pence eller t. o. m. 1 shilling 
per fot skulle vara icke blott en stor dumhet, 
utan är en faktisk omöjlighet. En biograf-film 
är ju ett stycke konstverk, och dess värde kan 
omöjligen bestämmas lika enkelt och på samma 
sätt som en meter bomullsband eller dylikt. 
Produktionskostnaden varierar nämligen allt 
efter det ämne, bilderna behandla. Då det är 
fråga om en lokal >ute-bild» blir kostnaderna 
t. ex. betydligt lägre än vid en »inomhus» tagen 
bild, i hvilket senare fall man har att särskildt 
anordna hela sceneriet och ofta måste använda 
30 å 40 ganska dyra artister. Att nu påstå, 
att i båda dessa fall 3 pence pr fot borde be
talas och skulle vara nog för att lämna fabri
kanten skälig vinst vore gifvetvis löjligt. En 
god films verkliga värde beror helt och hållet 
på hur mycket den kan inbringa för dem, som 
använda den. Detta åter är beroende på det 
konstnärliga i utförandet af filmen, dennas ut
märkta egenskaper i öfrigt och dess »dragkraft» 
på publiken. På grund af det på vissa håll 
existerande »strypningssystemet» i filmpriset 
utsläppas tyvärr i marknaden många bilder, 
som äro så underhaltiga, såväl hvad utförande 
som motiv beträffar, att de skulle vara öfver- 
betalda med 25 öre pr meter, ty deras inkomst

bringande förmåga är lika med noll. Å andra 
sidan skulle m ånga af de verkligt u tmärkta 
bildserierna kunna anses billiga för ett pris af 
exempelvis 3 : —  kr. pr meter, då de förmå 
fylla en biografsalong vecka efter vecka. ■—  
Vissa allmänna prislägen skulle möjligen kunna 
antagas, men att fastslå att all film skall kosta 
så och så mycket pr fot eller meter, hvarken 
mer eller mindre, skulle säkerligen snart be
finnas hvarken klokt eller praktiskt. Äfven det 
nu för engelska fabrikat gängse priset 4 pence 
pr  fot höjes eller sänkes ofta och detta på 
mycket goda grunder.  Dessa försök att ås tad
kom m a ett enhetligt pris på films smaka väl 
mycket af trustväsende och »film-konsortium». 
En öfverenskommelse om sänkning af f ilmpri
set till 3 pence pr  fot, kan i så fall mycket 
lätt efter någon tid följas af en höjning  till 1 
shilling och 3 pence —  och hur  skall då b io
graf-ägaren reda sig? Denne, som kanske 
redan förut genom en osund konkurrens fått 
det. svårt att få debet och kredit att gå ihop, —  
äfven vid en billig filmhyra —  han kommer 
då att »pressas» af den nya sam m anslutningen 
och dess påbud, så att han antingen har att 
hålla tillgodo med filmen till det oskäligt höga 
priset eller ock försvinna från den »biografiska» 
skådebanan.

Det mest förnuftiga, man kan gö ra  i denna 
så omdebatterade fråga, torde vara att öfver- 
lämna åt hvarje fabrikant att själf bes täm m a 
sitt pris allt efter det slag af bilder, han offe- 
rerar. Sedan han sålunda en gång  fixeradt sitt 
pris måste han dock fasthålla vid detsam ma 
och vara  beredd att stå eller falla med kvali
teten af sitt fabrikat. Såväl köpare och hyrande 
som åskådarna önska endast goda bilder och 
kunna de blott erhålla dem, skola de säkerligen 
ej knorra vid betalandet af ett moderat, skäligt 
pris, om de därvid få hvad de önska. En 
fabrikant har nyligen uppgifvit, att han äm nar 
återgå till den för några  år sedan b rukade pris
noteringen, näm ligen 6 pence pr  fot för ny
hetsfilms och 4 pence för äldre bilder, hvilket 
system ju äfven kan väl motiveras.

Det torde i detta sam band kunna  påpekas, 
hurusom två sådana stora firm or som Pathé 
och Lubin förklarat, att de funnit  deras affärer 
genom att ingå i ett syndikat hafva lidit väsent
lig skada och att deras försäljningar därigenom 
minskats, hvarför de nu åter kom m a att arbeta 
själfständigt. Försöket att fastslå ett enhetspris 
af 3 pence för engelska films är nog  ett försök 
att åstadkomma en »film-ring» i m indre  skala
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och om »trustmännen» nu lyckas få ett finger 
med i spelet, hvar månne det sluta?

Vi hoppas lifligt, att affärsmännen inom film
världen skola afböja att gå med på något för
slag som det ifrågavarande och sålunda fria 
sig från de utsträckta sugarm arna på denna 
»Trustens Bläckfisk», som annars.lä tt kan hota 
hela denna framåtgående industris existens.

Världlens största, biograf- 
teater»

Den 16 sistlidne september öppnades i Mel
bourne, staten Victorias hufvudstad, världens 
största och Australiens praktfullaste biografsa
long. Skaparen och ägaren till densamma är 
banbrytaren på kinematografiens fält i denna 
vår »yngsta» världsdel mr. T. j. West, som 
i närvarande stund äger biografteatrar i alla de 
australiska staternas hufvudstäder.

Den ståtliga byggnaden, som är uppförd af 
tegel, har med inredning kostat nära 180,000 
kr. Salongen, som har 10 utgångar, är 50 
meter i längd och c:a 26 mtr i bredd samt 
har sittplatser för icke mindre än 4,000 per
soner. Den eleganta läktaren är mattbelagd 
och har 400 sittplatser. Bakom densamma 
finnes en smakfullt dekorerad, fullt modern 
foyer. —  Vintertiden kommer byggnaden att 
uppvärmas medelst centraluppvärmning, och om 
sommaren kan det stora taket fullständigt skju
tas ifrån, så att det faktiskt blir en frilufts
teater.

Apparatrummet är beläget utom hufvudbygg- 
naden och fullkomligt isoleradt, så att all eld
fara uteslutes. Bildens bredd är nära 15 meter, 
hvilket ju är en storlek, som man inte får se 
hvarje dag. —  För musiken sörjer en orkester 
af 25 utvalda musiker.

Som synes kunna australiensarna med skäl 
vara stolta öfver denna sin nya biograf-teater.

(  Amerikanska n y h e t e r ) .

Åter ett förlorad.t tillfälle.
Mr A. R. Dugmore, som torde få räknas 

för Amerikas skickligaste man på djurfotogra- 
fiens område, har nyligen återkommit från en 
flera månaders vistelse i Öst-Afrika, hvars till

största delen mycket sällsynta vilddjur han 
fotograferat, några af hans intressanta foto
grafier ha redan varit synliga i tidskrifter och 
ådragit sig berättigad uppmärksamhet. 1 New- 
Yorkstidningarna ha på sista tiden flera inter- 
viewer med Mr Dugmore stått att läsa, men 
vi kunna däri, tyvärr, icke upptäcka något 
meddelande om att den framstående fotografen 
begagnat sig af en kamera för tagande af 
rörliga bilder. Det är synnerligen beklagligt, 
att en så intelligent och skicklig fackman skall 
hafva brustit i detta afseende. Mr D. är emel
lertid icke ensam i sin oförmåga att ej inse 
det faktum, att den stora allmänhetens åstun- 
dan att få se kinematografbilder från naturens, 
och särskildt djurens rike mer och mer ökas. 
Vi erinra oss flera som göra och hafva gjort 
storverk inom hvad vi vilja kalla forsknings- 
fotografien. Så hafva vi t. ex. den bland in
dianerna verksamme Mr Monsen. Han äger 
en mycket fin kollektion af fotografier öfver 
indianska urinvånare i Arizona och annor
städes. Så hafva vi vidare de senaste tidernas 
polarforskare i sin speciella forskningsgren, 
hvarifrån de hemfört en mångfald intressanta 
bilder, för att nu ej nämna vår egen, store 
Asie-forskare, dr Sven Hedin, som ock är 
särdeles skicklig som fotograf.

Städse synes emellertid den resande for
skaren besynnerligt nog hafva förbisett kine- 
matograf-kamerans väl grundade anspråk på 
en plats i utrustningen. Vi kunna icke för
klara detta, såvida man icke får söka orsaken 
däruti, att desSa personer, som framställa van
liga fotografier, ej äro medvetna om det 
enorma intresse, hvarmed en fin kinematograf- 
film, visande sällsynta naturscenerier eller folk- 
lifsbilder alltid omfattas af allmänheten, nu är 
det naturligtvis betydligt svårare att handskas 
med en kinematografkamera än med en vanlig 
ögonblicksapparat, men svårigheterna äro icke 
större än de kunna öfvervinnas.

Det kan icke för mycket betonas, hurusom 
intresset för rörliga bilder alltjämt stegras un
der det att intresset för stillastående (skioptikon-) 
bilder med få undantag har minskats väsent
ligt. Hela världen har också nu varit ganska 
väl representerad på skioptikonbilder. Publi
ken önskar nu se lif och rörelse, hvilket bl. a. 
bevisas af den sensation, som nyligen fram
kallades af flygmaskins-filmer, Hudson— Fulton- 
bilderna på Amerikas biografteatrar o. s. v.

Närhelst en vetenskaplig eller geografisk ex
pedition skall företagas, skulle vi därför vilja 
göra anspråk på medräknande af en kinema-
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tografisk kam era i utrustn ingen, ty denna är 
ej fullständig utan en sådan. Shackleton, som 
på sin forskningsfärd kom nära sydpolen, var 
en klok man af sin tid, och hans rö rliga bil
der af de antarktiska isfälten äro nu förem ål 
för stor uppm ärksam het i hela Europa, icke 
minst i vårt land. D et är icke kändt h u ru 
vida en kam era för kinem atografbilders tagande 
ingår i ex-president Roosevelts u trustn ing  för 
den stora jakt-färd, som han fö r närvarande 
företager i Afrika. Men vi hoppas, så är 
fallet och att resultaten kom m a att visas för 
allm änheten. De olika film fabricerande fir
m orna äro alltid redo med sin kinem atograf- 
kam era i sina företag. Det återstår nu för 
den enskilde individen, den långväga resande 
fotografen, upptäcksresanden, forskaren och 
dylika att aldrig  företaga sina resor utan en 
apparat för tagande af rö rliga bilder, ty han 
kan alltid vara säker om att finna m arknad 
för sina bilder, hvilka högeligen in tressera en 
betydande del af den stora allm änheten.

Den obrännbara filmen 
dålig?

I New York sam m anträdde nyligen ett stort 
antal film fabrikanter till möte, hvarvid den 
»obrännbara» filmen lifligt diskuterades. D et 
konstaterades, att kunderna g jort åtskilliga klago
mål mot densamm a, och flera förklarade med 
bestäm dhet, att den nya film sorten icke var 
så hållbar, som den föru t begagnade. F rån  en 
del håll anfördes särskildt, att de nya film ernas 
perforering mycket fort blef utnött. D et all
m änna om döm et om den obrännbara filmen, 
som för öfrigt lär kosta fabrikanterna något 
m era än den vanliga, var att den icke är lika 
stark och hållbar som den sistnäm nda.

Ny användning för biograf- 
apparaten.

Miss Duprez, en bekant M usic-Hall-artist, 
har funnit på ett nytt bruk för kinem atografen. 
Då hennes första num m er är slut, blifva åskå
darna omedelbart i tillfälle att följa henne till
k lä d lo g e n ---------------på biografduken. Man ser
henne där i all hast byta om dräkt och »på- 
klädarna» i liflig verksam het. Om  en liten 
stund synes så »roparepojken», som har att 
kalla artisterna ut till scenen, sticka in hufvudet 
i klädlogen, hvarpå Miss D uprez skyndar ut

och —  —  —  biografduken går i höjden, och 
där står konstnärinnan åter inför sitt audito rium  
i en ny m agnifik dräkt, färd ig  att glädja åskå
darna med ett nytt num m er.

Det ameriKansKa mysteriet.

Vi m åste tillstå, att am erikanarna synes vara 
ypperliga m ästare i ett »sitt eget system» fö r 
kontrollen af den europeiska film im porten  dit. 
D et uppgifves, att »The Film  Im port and T ra- 
d ing  Co.» har ensam rätten fö r 24 europafirm or, 
men så dem entera några  af dessa detta m edde
lande. —  D råplig t! F rågan  synes em ellertid 
nu blifva k larg jord  genom  en stor annonsnotis 
i de am erikanska tidn ingarne. »Betydelsefullt 
m eddelande för m arknaden,»  m en hvarför resa 
direk törerna för de ifrågavarande firm orna  den 
ena efter den and ra  till F ören ta S taterna? M an 
ställde nyligen denna sista fråga till en af dessa 
chefer just som han tog  farväl af sin personal, 
men han var lika tystlåten angående det arbete, 
han åtagit sig, som hans undero rdnade  voro  
ovissa beträffande hvad en af dem  kallade 
»K urerandet af den am erikanska im portsjukan».

Betydelsefullt ombyte af 
agenter.

Ett viktigt m eddelande g jo rdes fö r ett par 
veckor sedan inom  b iografvärlden  i A m erika, 
då »The Im port and T rad ing  C om pany» till- 
kännagaf, att det blifvit rep resen tan t fö r den 
stora P ariserfirm an R aleigh&  R obert. Sin stora 
vikt får detta m eddelande därigenom , att denna 
firm a i sin tu r är generalagent för ett stort 
antal europeiska film fabrikanter. Sagda am eri
kanska firm a m eddelar, att Raleigh och R obert 
represen tera öfver 30 utländska fabrikat.

Ända till , för ett par veckor sedan g jorde 
»The International P ro jecting  and P roducing  
C om pany», Chicago, anspråk på att vara re
presentanter fö r tillverkarna af ofvan sagda 
film er.

Alla u tländska bilder kom m a i A m erika att 
utsläppas i m arknaden på sam m a dagar som 
detta sker i Europa. F ilm erna kom m a endast 
att säljas mot fasta o rder.

Förutom  de u tländska nyheterna skall The 
Film Im port Co. fortfara m ed att regelbundet 
hvarje vecka u tsända i m arknaden en ru lle  
am erikanska bilder.
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Par is e r -N y  het er

En berättigad varning.
Mycket få filmfabrikanter bry  sig om att 

betala ett tillräckligt pris för sina bild-motiv, 
och m ånga af dem tro sig ännu utan vidare 
kunna tillägna sig för eget bruk de störste nu 
lefvande eller, ändå hellre afsomnade författares 
verk. Helt nyligen framkastades från ett par 
håll i en utländsk tidskrift, att man borde an 
vända sig af H ugos och Dandets arbeten för 
kinematografien. Svaret blef, att »Société Cine- 
m atographique des Auteurs et Gens de Lettres» 
hade äganderätten till dessa arbeten. Emellertid 
har varn ingen  till fabrikanterna ökats i styrka 
genom ett i dessa dagar  inträffat fall. En firma, 
som till källa användt »De tre musketörerna» 
och »La dame de Montsoreu», åtalades af 
ägarne till D um as verk »Le Film d 'art», och 
hade att betala den lilla nätta summ an af 27,000 
francs, ett vite som, då man medräknar kost
naderna för de vidlyftiga scenerierna, gör dessa 
filmer ganska dyrbara. Att respektera författares 
rättigheter är tydligen den bästa politiken.

Skämt-Spalten

Bidrag till vidstående skämtspalt, mottages med tacksamhet.
Red.

Gratisäskädare. De ansträngningar, som en del per
soner göra, för att få se saker för ingenting, äro under
stundom ganska roande att iakttaga.

Häromdagen hedrades en biografteater med besök af 
en ärevördig dam, som åtföljdes af en stor, bastant pojke. 
Hon köpte biljett för sig själf, men låtsade inte alls om 
pojken, förrän biljettförsäljaren anhöll om half entré för 
honom. Men se då tycktes damen blifva mäkta förvånad, 
talade och sade: »Hva'p Jag har ju aldrig betalt något
för honom förut,» — »Jaså,» sade då biljettförsäljaren,» 
men hur många gånger har Ni då varit här?» — »Tre 
gånger förut.» — »Ja,» kom det lugnt från mannen, »då 
är Ni skyldig mig 75 öre,» och — — — den »svåråt
komliga» tolfskillingen kom fram med detsamma.

När censuren är framme. 1 Kristiania har man ny
ligen haft mycket roligt åt ett censurförbud. På en där- 
varande biografteater visades bl. a. en vacker bildserie 
från de storartade festspel, som detta år firats i Tyrolen 
till minne af tyrolarnes frihetskrig 1809. Helt naturligt 
återgifves på filmen äfven spelens slutscen: Arkebuseringen 
af Andreas Hofer. Detta fann emellertid censorn-polis- 
mannen alltför barbariskt, hvarför han förbjöd slutbildens 
förevisande. Biografägaren hade naturligtvis endast att 
lyda, men ansåg sig böra på lämpligt sätt bekantgöra 
polisens milda och känsliga sinne. När man därför kom 
till det ställe i bildserien, där man ser soldaterna lägga 
an och sikta, tog bilden plötsligt slut och i stället lästes 
på biografduken: »Verkställandet af dödsdomen öfver
Andreas Hofer är genom Kristianiapolisens förbud om- 
intetgjordt.» ----------

SOCIETA

IME.5

Cl  NES
ROM

N:o 321. Sardinisk ära............ . 206 meter
Spännande Drama.

» 322. Brefbäraren ............ 126 »
Begär

dessa bilder från Edra Filmsleverantörer.
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Adressförteckning
öfver

Svenska Biografteatrar.

Lidköping:
Lidköping-Biografen. Inneh. Bokhandlare Alb.

A ndersson och Hamnbefälhafvare A. H. Ohlsson.

Fotograf J. Bergqvist. Riks 358.

Innehafves af bolag. Direktör

Linköping:
Elektro Biografen.

M alm ö:
Biorama. Inneh. Nordiska Biografkompaniet. Te- 

legrafadr. Biorama. Rikstelefon 3 44.
Stora Biografen. Inneh. Frans Lundberg.

Motala:
Stora Biografen.

Riks 146.
Inneh. Fotograf J. W allgren.

Inneh. A. Eriksson och E. O.

Alingsås:
Alingsås Biograf.

Anders Rahm.
Arvika: .

Arvika Biograf teater. Inneh. Arvika Bryggeri A.-B.
Arvika Biografen (innehafves af bolag) Direktör 

Otto Fridlund.
B o d e n : .

Bodens Nya Biograf. Inneh. Urmakare Joh. Lmne.
Bollnäs:

Bollnäs Biografteater. Inneh. Urmakare Axel Palmer.
Borlänge:

Biografteatern. Inneh. Paul Melin.
Dye:

Biografteatern. Inneh. Värmländska Biograf A.-B.
Eskilstuna:

Stora Biografen. Inneh. K. K- Ek.
Eskilstuna Biografteater. Inneh. Fru Aman.
Svenska Biografteatern. Inneh. A. B. Svenska 

Biografteatern, Kristianstad.
Falkenberg:

Stora Stjärnbiografen. Inneh. Fru Elfrida Finländer.

F a lu n :
Falu Biografteater. Inneh. S. Bergström.

F il ip sta d :
Teaterbiografen. Inneh. Robert Lindén.

Forshaga:
Biografteatern. Inneh. Värmländska Biograf A.-B.

G efle:
Phroso-Biografen. Inneh. Axel Karlstrand.
Biografen Olympia. Inneh. E. Flammar.

G öteborg:
Appollo-Biografen. Torggatan 19. Inneh. Karl G.

Ohlson.
Haga-Biografen. Södra Allégatan 5. Inneh. Otto 

Montgomery. Kontor: Ö stra Skansgatan 2. Rikstel.
70 88.

Cosmorama. Inneh. Flusberg & Reuterberg. Tele
grafadress Cosmorama. Rikstel. 93 95.
H e s s le h o lm :

Hessleholms B  io gr a f teater. Inneh. A. B. Nilsson.
H elsingborg:

Folkets H us’ Kinematograf. Förest. Olof Andersson 
Stora Biografen. Inneh. A. Hessing.

Hudiksvall:
Hudiksvalls-Biografen. Inneh. Skandinaviska Bio

graf A.-B., Hudiksvall.
Jönköping:

Biografteatern Sirius. Ö stra Storgatan 15. Ägare:
Banktjänsteman Sven Busch, Grosshandl. Fr. Collin 
och apotekare C. G. Roos af Hjälmsäter.
Karlstad:

Biografteatern. Inneh. Fru Mathilda Andersson.
Telegramadress: Béäff.
Karlskrona:

Scala & Karlskrona Biografteater. Innehafvare C.
A. Friberg. Riks 32.

Sirius. Inneh. A. B. Svenska Biografteatern.
Kil:

Biografteatern. Inneh. Värmländska Biograf A.-B.

Herrar Biografägare, insänd nam net å E der b iograf och innehafvarens namn 
och adresserna blifva intagna i  denna adressförteckning.

N orrtelge:
Pathé-Biografen.

O. Edström.
O s k a r s h a m n :

Oskarshamns Biograf teater. Inneh. Tom as H ansen.
Sala:

Biografteatern. Inneh. L. Sörling.
S k öfde:

Sköfde-Biografen. Inneh. Arvid Sandberg. 
S to c k h o lm :

Orientaliska Teatern, Götiska, London, Kosmorama 
och Berlin. D irektion: N. P. & Axel N ilsson. Kon
to r: Beridarebansg. 23 B.

Elite-Teatern. G refthuregatan 24 B. . 
Blanch-Biografen. Föreståndare: J. Östman. 
Karla-Teatern. Inneh. A utom at & A. B. Karla. 
Tip-Top. Innehafvare J. Bergendal. 
Edison-Biografen. J. Bergendal.

S u ndsvall:
Olympia-Teatern. Inneh. Kamrer Karl D egerholm  
Svea-Biografen. Inneh. P. W ehlin.
Thule-Biografen. Inneh. Biograf A. B. Thule.

S ö d er te lg e :
Pariser-Biografen. Inneh. Ingeniör V. Bergström , 

Stockholm.
Södertelge Biograf-teater. Inneh. Albin Ljung, St. 

Badstugatan 58, Stockholm.
U ppsala:

Uppsala-Biografen. D rottninggatan 14.
Gahn.

Rullans Biograf. Inneh. A. Rydin. 
London-Biografen. Inneh. J. Zetterlund, Stockholm. 

Varberg:
Varbergs-Biografen. Inneh. Skandinaviska Biograf- 

A. B., Hudiksvall.
V im m e r b y :

Pathé-Biografen. Inneh.
Visby:

Visby Biograf teater. Inneh. A. B. Svenska Bio- 
grafteatern.
V ästerås:

Västerås B  io gr a f  teater. 
grafteatern, Kristianstad.
Ö r e b r o :

Svenska Biografteatern 
grafteatern, Kristianstad.
Ö s te r s u n d :

A. B. Östersunds B  io gr a f  teater. Verkst. direktör 
och delägare K- M. Månson. Postadress: Ö stersund. 
Telegrafadress: Biografteatern.

Inneh. F.

Inneh. A. B. Svenska Bio-

Inneh. A. B. Svenska Bio- 
Förest. j. Edstam.



Den 8 No», utkomma:
Den heliga jungfruns 

halsband. 185 mtr
Drama

9 ?

Bland Atlasbergens 
klippor. 166 mtr

Härliga Naturscenerier Begär beskrifningar öfver dessa bilder. 
De böra iinnas på hvarje godt program.

Generalagent i  Skandinavien

Films Co:y 
Globe

STOCKHOLM, MALMÖ

mÉmml

Den 16 No», utkomma:
Koffert-Mysteriet 

205 mtr
Säsongens mest spännande 

detektivfilm

Skolofskoloni i Paris 
112 mtr

Films

N yh e te r:

Se t i l l  a t t  M i  a l D  

t i d  e r h å l l e r

L.ux Films

d e  ä r o  a l l t i d  bäst.

Sista visan - - - - -
E n  v a c k e r  b i l d  u r  l i f v e t .

273 mtr

Den vansinniga svärmodern
M y c k e t  k o m is k .

118

Revolution i slaKteributiKen 154

------

I i fe ii i •-1 K 1 B i iill » I .:' ̂ -

tim



I t a l a - M a s U  i n
S o m  ett  m ä s te rv e rk  i p rec is io n  g a r a n t e r a  vi

Itala-Maskin
Nyaste och mest fullständiga 
Biografmaskin i marknaden

P r i s  för den kompletta appara ten

Mekanism med au tom atisk  
uppru lla re

1 objektiv och b ländare  

Lampa, elektr. eller kalkljus 

Lamphus m ed sam lin g s l in sa r

2 Filmshjul

—  600 Kr. —
Netto Kassa.

Skynda att beställa
Motor med motstånd, T ransfo rm a

torer, Omformare 

Elektriska båglampor, Engelska,Fran
ska och Italienska 

Upprullare och Filmmätare.

Alla slags reparationer utföras snabbt och 
billigt.

TELEFONER 
Riks 86 70 - Allm. 86 70

Kan endast erhållas genom

F ' i i m  s
Drottninggatan 66 - STOCKHOLM Stora Nygatan 27 - MALMÖ



¥  

v

v
V
V
V

Original OÖison Films
t r a d i

éswtomcub I
T R A D E  M A R K

N y h e t e r :

N:o 6466. Sandmannen.
V acker Saga. 210 m tr.

N:o 6431. Professor Lur Lurad.
K om isk. 105 m tr.

(XSdlSoru
N y h e t e r :

N:o 6463. Bröder i Vapen.
S pännande k rig sd ram a. 300 m tr.

N:o 6470. Köpet af Manhattan.
H isto risk  Ind ianb ild . 110 m tr.

Ensamförsäljare

F^ilm® C o : y Globe
St. Nygatan 27 

MALMÖ
Drottninggatan 66 

STOCKHOLM

A

i
i
A

&

Ledig Annonsplats.
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Denna veckas nyketer m
Cines. Rom. mtr. PatKé Fréres.

m tr.

Sardinsk ä r a .....................................  206
Brefbäraren .....................................  126
Den sköna F lorindo.......................  183
En moders seger ............................ 274
Sardinfiske .........    136
En kritisk g u b b e ............................  155

Comerio Tu.rii».

Gladiatoren .....................................  280

Corxtirvental.

Oskyldigt m iss tä n k t.......................  197
Förspillt Lif .....................................  155
Bergens b a n a n ................................  150

Edison Mfg Co.

S andm annen ...................................... 210
B arn ad rö m m ar................................. 130
Professor Lur Lurad ..................  105

Éclair.

Den heliga Jungfruns h a lsband ... 185 
Atlasbergens k ly fto r .......................  166

Hepworth Mfg Co.

Drinkarens s o n ................................. 191
N orth W ales.....................................  99
Stulna kläder.....................................  99

Caumont Co.

Ett blad u r lifvets b o k .................. 179

Djäfvulen i H ä rb e rg e t..................  241
G nid in kraftig t hvarje tim m e ... 105
Konung Cambyses död .............  144
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