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Biograf-Aktiebolaget Victoria
I n n e l ^ a u a r c  au:

BrunkeDergstcatert i  samt B i o g r a f  Victoria
U  Brunkeb«rgstorg 14 59 Hornsgatan 59

Uthyrning och försäljning av 

OBSJ Våra specialkinograferingar

Kontor: Brunkebergstora R   ...........
Riks-Celefon 1 3 5  te legrafadress: Victoriabio ffllm. telefon 89 95

E^disons Riaetofon
som ej får förväxlas med andra 
apparater, som t. ex. Messters och 
Gaumonts s. k. talande filmer, har 
med ensamrätt för Stockholm för- 
värfvats af direktören för Brunke- 
bergsteatern

Lars Bergström.
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Avtryck av "B iografens”  a rtik la r utan angivande av källan förbjudes.

Trädet vid vägen.

T)är stod e tt f la m m a n d e  t rä d  v id  m in  s trå t, 

en m orgon isande k la r .

T e t g lä n s te  i  sk ira s te  daggens g rå t.

T n  h ö s tlig  g r y n in g  det v a r ;  

och l ju v l ig t  a t t  be trak ta , 

h u r  b laden d a lade  sakta .

J a g  d rö jde  v id  g lödande  k ronan s  stam , 

lä t  daggen sm eka m in  k in d ,  

och tä n k te  fö r  m ig :  ”T e t ä r  ingen skam  

a t t  å ld ra s  i  sol och v in d ;  

se, b laden som sm ycken f a l la  

t i l l  jo rd e n s  ba rm , den k a l la ! ”  —

—  ” Q, f in g e  i  senaste höst ja g  s tå

m ed tå ra r ,  g lödande  än,

och v a ra  å t dem, fö rb i m ig  gå,

en sku g g ig t sva lkande  v ä n !  —

J J u r lä t t  m å  b laden d a la

fö r  dödens v in d f lä k t  sva la .”  —

G ustaf Ullman.



IN ö j  e  s  k: ut 11 u  n .
Av Ellen Key.

I.

För hela vårt folk vore nöjeskultur behövlig. Men framför allt är den av vikt för de 
skaror, som på sina fanor satt det berättigade kravet på åtta timmars vila bredvid det på 
åtta timmars arbete och åtta timmars sömn. Ty när denna vilotid vunnits, kommer den ju  
att brakas ej endast för familjebv och för politiskt-sociala värv utan även för självbildning 
och för nöjen. Och det blir då av än större betydelse än nu/m rw nöjesbehovet tillgodoses. 
A tt nöjet får en riklig del av fritiden är av vikt ej endast för den enskildes hälsa och 
glädje utan även för arbetets värde. Vetenskapen har bevisat haltlösheten i det ännu hörda 
talet om »omväxling» i arbete såsom den bästa vilan och bekräftat sanningen i ett gam
malt engelskt rim, som i fri översättning lyder:

»Ständigt slit och ingen fröjd 
gör pojken slö och likanöjd.»

Men även nöjet kan göra människan slö och likanöjd. Ej endast de nöjen, man allt 
mer enas om ått kalla de dåliga, nej, även de, som anses oskyldiga, skada ifall de brukas 
utan återhåll. Men framför allt skada de om de äro sådana att de varken medföra en 
andlig eller kroppslig nyskapelse, som just är vad det ypperligt betecknande ordet rekreation 
innebär.

Endast de i detta avseende produktiva nöjena äro, i  ordets djupaste mening, ädla nöjen.
Nöjeskultur innebär i främsta rummet odling av förmågan att urskilja bland de olika 

slags nöjena och därnäst viljan att välja de produktiva men förkasta de improduktiva och 
de skadliga. En nu död, dansk tänkare har med en från sitt yrke — ingenjörsvetenskapen 
— hämtad bild väl klargjort skillnaden mellan produktiva och improduktiva själstillstånd 
överhuvud. H an jämför själslivet med en maskin, till vilken i någon form kraft strömmar, 
en kraft, som oavlåtligt övervinner motstånd och utför arbete, ifall ny kraft tillföres. Men



om kraften utlöses utan ständigt ny tillförsel eller om- omvänt tillförseln pågår utan att 
kraften utlöses, inträder i själslivet -samma verkningar som i maskinen. M. a. o.: endast 
när krafttillförsel och kraftutlösning stå i riktigt förhållande, är själslivet öppet, rörligt, 
mottagligt, produktivt. Men om däremot det rätta förhållandet rubbas — vare sig genom 
otillräcklig tillförsel eller otillräcklig utlösning av kraft — blir själslivet tomt eller trögt: i 
ena fallet rör det sig i ett improduktivt kretslopp, i andra fallet är det stängt och stilla
stående. *

X å m e i s  I c u l t u r a d e l .

H an satt avklädd i sängen och betraktade 
sina tår.

H an satt djupt sjunken i tankar, kom sig 
inte för att dra över sig täcket och sträcka 
ut sig. Han satt med knäna uppdragna 
till hakan, arm arna i kors kring underbenen 
och betraktade stirrande sina tår.

H an reste stortån rakt upp, vinkelrätt 
mot de andra, krökte den, rätade den -igen, 
lade den över pektån. Han försökte utföra 
samma manöver med de andra. Han visste 
ju  att det var omöjligt, men ändå blef han 
intresserad av leken och smått överraskad. 
H an lyckades föra den krokiga lilltån ett 
stycke ut åt sidan, till vänster på den vänstra 
och till höger på den högra foten, men det 
var också allt. Att röra någon av de tre 
mellersta var för sig, det var stört omöjligt. 
Han kunde resa dem uppåt och åter lägga 
dem ned, kröka dem och räta dem igen, 
men då följdes alla tre troget åt. Blankt 
ogörligt att få en av dem att göra den obe
tydligaste rörelse oberoende av de andra.

Det var löjligt, rent löjligt.
H an var stolt över sina tår liksom över 

hela sin smärta, välbildade figur. H an hade 
inte låtit dem vanställas av för trånga skor, 
de voro ej krökta, hopträngda, pressade över 
varann, som så ofta är fallet, utan raka, 
parallella, väl skillda. Det var något nobelt, 
friboret och kultiverat hos dem. Men något 
skäligen löjligt på samma gång, det kunde 
inte nekas. Bleka ädlingar, stela och hög
tidliga, med naglarna som ansikten utan 
markerade drag. Rätt obegåvade och odug
liga — degenererade.

Där hade han det: just typiskt degene
rerade verkade de alla. Vansläktade från 
kraftiga, verksamma, arbetsglada förfäder.

Av deras kraft fanns ännu något kvar hos 
stortån. H an påminde om en gammal ro
bust och stadig pensionerad major — hans 
anor hade ju  också varit släktens friskaste 
och driftigaste gren, hans stamfar hade varit 
en verklig tumme, som ensam kunde sätta 
sig emot alla de andra bakhandsfingrarna. 
Det var ännu något brutalt skrytsamt och 
föraktfullt hos honom, när han rätade i yggen 
och reste sig eller när han vräkte sig åt 
sidan över den oansenliga grannen. Men 
det var något smått generat på samma 
gång, som om han väl visste hur onyttig 
och överflödig också han numera faktiskt 
var, och som om han förgäves sökte dölja 
det för sig själv och andra.

Hos de tre mellantårna var urartningen 
längre hunnen. De hade ingen självstän
dighet kvar, ingen egen kraft. Tennsoldater, 
tre Ajaxer, fullkomliga operettfigurer. Rak- 
ryggade, med hållning och air, men stelnade 
i den nedärvda mil i tär i ska diciplinen. Man 
kunde nästan vänta att de skulle börja tala 
husar-skånska med idel w i stället för r.

Lilltån hade också sin egen prägel. Den 
satt för sig själv, var en karaktär liksom 
stortån, kunde åtminstone företa sig någon 
liten småsak på egen hand. Men också bara 
en småsak. H ur sjukligt förkrympt och knäckt 
och puckelryggigeVerkade den inte! Ingen 
liktorn — hade' aldrig funnits och skulle 
aldrig komma att finnas, var lugn för det. 
Men ändå. Det var som om näring och 
virke inte räckt till för att göra något helt 
och fullmåligt av detta sista arma skott på 
stamträdet.

Hans blick gled från fotterna till hän
derna. Och han blev sittande i stum be- 
skådan av fingrarna liksom förut av tårna.

* Se Ludvig Feilbergs idérika bok: Om storste Udbytte av Sjcelsevnen. Som införande i dess tanke
gång kan tjän a  en uppsats i Ord och B ild  1913, V häftet.
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Fingrarna — de voro individer varenda 
en, livfulla, intelligenta, arbetsivriga — per
sonligheter, var med sitt utpräglade lynne 
och sin bestämda uppgift. Konstnärer, 
ingeniörer — ett muntert arbetslag, en skam 
verksamma tomtar i kroppens gamla gård. 
Tummetott var lagets bas och förman, Slicke- 
pott var den skarpsynte, som alltid fann på 
nytt ocb visste vad som borde göras, Långe
man var den som högg i och drog, en 
kraftig jätte, huvudet högre ån de andra , 
Gullebrand var den sköne ynglingen med 
tur hos jäntorna — och lille Vicke på ändan 
var kvickhuvudet och sällskapets rolighets- 
minister.

Om man nu med dem jämförde fotens 
stackars utväxter! De hade dock en gång 
varit levande besjälade varelser, även de 
— kamrater i ett starkt och friskt yrkeslag, 
muskulösa klor på en rörlig kraftfull gripfot 
och klätterfot. Och nu — _ bleka, tröga 
maskar liknade de mest, orörliga, i ett stän
digt mörker inburade larver, som aldrig skulle 
bli fjärilar . . .

Oanvändbara rudiment, dömda att för
svinna.

Det underliga var att de inte redan blivit 
alldeles förkrympta och vuxit bort. Livets 
rytm  är largo — largissimo. Men den har 
ökats under senare tider. Den är redan 
allegro, den blir med tiden presto.

Han visste det, ty han var själv bilist, 
motorcyklare och aviatiker.

När man kommit därhän — om några 
år — att man stiger direkt från aeroplanet 
på motorcykeln och tvärtom — eller ännu 
hellre, när aeroplanet ögonblickligen vid be
hov kan förvandlas icke blott till hydro- 
plan, utan ock till terroplan — kan använ
das lika suveränt i vilket element och på 
vilket underlag som helst — när mänsklig
heten alltså inte längre behöver gå, behöver 
röra en lem för a tt snabbare än orkanen 
förflytta sig från en plats till en annan 
vart skall det då ta vägen med ben och 
fötter och tår — med de gamla överflödiga 
arbetslösa ädlingarna?

Rudiment — förtorkade — försvunna!
Karl-Erik Forsslund.

HT r e  s u c c e » f i l m e r .
Tre obestridliga och i alla avseenden välförtjänta filmsuccéser har under de senaste 

veckorna beskärts oss stockholmare. Det är väl lämphgast att med några ord och bilder 
presentera dem i kronologisk ordning.

P o m p e jis  s is ta  d ag a r, filmdramatiseringen av lord Lytton Bulwers gamla välbekanta 
och liknämnda roman, upprullade på det skimrande bandet än vekt stämningsfulla, än 
genom bildernas och naturens utbrott skräckfyllda bilder från antikens glansdagar, en smula 
mildrade av den kuttrande duvoromantik, som sammanföll med författarens och våra äldre 
farmödrars ungdomstid. För många av dem, som sågo den fotografiskt så utm ärkta Ambrosio- 
filmen upprullas på Röda Kvarn och Odéon, för, om möjligt, än flera, som framdeles ocb 
annorstädes komma att se den, bli ej få av dess levande bilder förvandlade i sköna ocb 
varaktiga minnesbilder.



Steget är långt från denna romantiserade antik till skildringen af den moderna livs
kampen, sådan den avspeglar sig i Zolås berömda roman, sådan den också kom till synes 
i filmen Germinal. Men som konstfilm betraktad uppnår nog detta Pathéverk i fullkom- 
ning vad som över huvud taget till dato kan nås, och icke minst intressant var det att 
med erfarenheten från den ståtliga filmens första uppförande i Vinterpalatset konstatera hur 
oändligt dumt det talet är, att ett litterärt verk nödvändigtvis måste lida av att filmas. 
Ordets konst är ordets och filmens filmens, men den gripande Germinalfilmen visade oss 
bäst hur likvärdigt den kan leva i båda dessa former, endast den med lika styrka besjälas 
av författarens idé. Och tack vare utm ärkt skådespelarekonst och storartad regie blev Zola 
sannerligen icke här till sin estetiska verkan lidande på att förstummas.

»Var är Coletti?» Det var nog icke den gången bara den påhittiga och envisa rekla
men, som fann anledning att framställa den frågan. Efter den tacksamma begynnelsen pa 
Reginateatern kommer nog nyfikenheten att följa den oförargligt lustiga, filmen, evart den 
går Om den vare för övrigt nog sagt, att den är en filmfars sådan den bör vara, rolig 
och rörlig och på alla sätt enkom a v p a s s a d  f ö r  kinematografiens rika och egenartade resurser.



Er» religiös bildserie.

Jao; gick — uppriktigt sagt — väpnad med kritik och nästan med förutfattad mening 
till den kinematografiska föreställning i Victoria-salen, som visade firman Kalem Gompanys 
biografbilder från Palestina: »Från krubban till korset». Visserligen har jag alltid upp
skattat kinematografien som en utomordentlig, epokgörande uppfinning, men det syntes 
mig svårt att tro, att ens den mest diskreta framställning av Kristi liv skulle annat än pro
fanera det heliga och ur denna synpunkt vanskliga ämnet. Och man har skäl till kritik, 
när man sett en del alltför rafflande sensationella gcener på biograf duken. Men jag erkän
ner, att jag gick besegrad från denna föreställning; i sin helhet visade den resultat av en 
utomordentligt pietetsfull instudering och den mest diskreta uppfattning.

Blott på ett par punkter brast det. Den mörka Judasgestalten, i sig själv ytterst väl 
framställd, framhävdes väl mycket. Det var nära, att han blev den professionelle »styckets

bov» i stället för den de
moniske förrädare, som 
då och då skymtar fram  
i lärjungakretsen. Den 
översteprästerliga konsel
jen, som underhandlar 
med Judas, framvisade 
också — vilket m an av 
det föregående icke skulle 
velat tro — en eller ett 
par rena maskfigurer. 
Kristi via dolorosa blev 
också väl drastiskt fram 
ställd med vidriga pöbels- 
cener, dock endast i ett 
par, tre bilder av de 
många. Även passions- 
historien faller i sin hel
het under totalomdömet: 
en hjärtegripande verkan.

U tm ärkt väl inspe
lade äro redan de första 
scenerna. »Bebåd elsen»
visar en ung kvinnas hela 
skälvande aning om det 
underbara, som möter 
henne. Vi följa med de

vv

De vise mannens

vise männen på deras nattliga stråt i stjärnans sken, varvid man har en omedelbar uppfattning 
av det palestinensiska landskapets sterila skaplynne och taggiga linjer, men på samma gång 
av en charme, som betager på grund av den orientaliska stämningens drömmande ro. 
»Flykten till Egypten» låter oss se Josef, Maria och barnet i skuggan av sfinxen med pyra
miderna i bakgrunden, Josef i synnerhet är en fromhetstyp av diskret och ypperlig verkan. 
Det mellanting -mellan gata, skjul och prång, som utgjorde platsen för Betlehemskrubban, 
var helt enkelt överlägset valt.

Med spänd nyfikenhet avvaktade man framträdandet av Kristusgestalten som full
mogen man, och en rad scener ur hans liv följa: hur han kallar lärjungarne vid Genesarets 
sjö, botar sjuka, förrättar undret i Kana, Nain o. s. v. Vare det genast sagt: all tanke j)å 
något otillbörligt i att en skådespelare inspelar en sådan roll på själva de heliga platserna 
försvann. Man fick i stället en omedelbar, gripande bild av den levande Kristus, liksom



utstigen ur bibelns och uppbyggelselärdomarnas ram  och handlande, helande, läkande, 
talande med livets egna direkta uttrycksmedel och språk. Häpnadsväckande fint utfördes 
undren i Kana, Nain och 
B etania; Lazari uppväc
kelse t. ex. med en rea
lism, som nästan verkade 
pinsam t trogen.

Apropos Kristusfram- 
ställningen, medgiver jag 
t. o. m. att denna films
framställning — hur fjär
ran den än är från alla 
klassiska och hävdvunna 
uttrycksmedel — tillagt 
ett nytt, betydelsefullt mo
ment i Kristusframställ- 
ningarnas långa rad: det 
ljusa, öppna, fina leendet, 
oskiljaktigt från god
hetens och ädelhetens 
väsen.

Det kom fram, detta 
soliga leende, såsom något 
helt naturligt, efter mötet 
och samtalet med alla 
dessa skröpliga, förkom
na, förvirrade, barnsligt 
lättrogna och vidskepliga, 
men alltid i djupare mening hungrande och törstande individer, med vilka Kristus hade att 
göra. E tt litet lätt stänk av helig ironi kom stundom med, men mest av överströmmande

mildhet och tålamod, lik
som ville han säga till 
alla, som mottagit krop
pens eller själens läke
dom: »Sade jag dig
icke, att om du trodde, 
skulle du få se Guds här
lighet!»

#  &
*

Använd på detta sätt 
kan kinematografiens. 

konst bliva till ovärderlig 
etisk nytta och sönder
mala till stoft förskämda 
böjelser, som syfta åt 
låga, sensationella motiv. 
I  all synnerhet är pas- 
sionstiden under kyrko- 
året ägnad att å en del 
biografer bereda plats åt 
det stora lidandesdrama, 

som aldrig skall upphöra att predika för mänskligheten om kärlekens seger över självvisk- 
heten och rättfärdighetens slutliga triumf över den brutala fanatismen.

Bengt Äurelius.

Lärjuögarnes kallande.

■V;

. -

Flykten från Egypten.
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Vår utmärkta biografför
ordning!

Ett inlägg i revisionsfrågan av
L a rs  B e rg s trö m .

Biograf säsong liar åter börjat, och genast 
äro stridigheterna på biografområdet i full 
gång. Naturligtvis är det vår bedrövliga 
biografförordning och dess tillämpande i 
praktiken, som är orsak härtill, och det är 
denna förordnings skapare och försvarare, 
d:r Fevrell, som öppnat kampanjen.

En biograf har nämligen av d:r Fevrell 
blivit åtalad, därför att den i sin vestibul 
hade ett anslag om att barn icke ägde till
träde, ehuru det program som gavs icke av 
censuren var förbjudet för barn.

Varje biograf är nämligen enligt biograf- 
förordningen skyldig att vid ingången ha 
något av anslagen »Tillträde för barn», 
eller »Barn äga icke tillträde». Redan från 
första stund hade emellertid från biograf
ägarnas sida uttalats farhågor för att just 
anslaget »Barn äga icke tillträde» skulle 
komma att verka, och även användas, i sensa- 
tionssyfte, vilket senare ock bekräftats.

Förordningen om de båda anslagen kom 
dock till stånd. Sedermera måste dock en 
av censorerna' i en intervju medgiva, att be
stämmelsen ej verkade så som man tänkt 
sig den böra göra, utan verkade på sådant 
sätt som biografägarna från början befarat. 
Sålunda händer snart sagt dagligen, att film
försäljare hos censuren begära att få en bild 
gul, d. v. s. förbjuden för barn, oaktat 
censuren eventuellt kunde med mer eller 
mindre klipp gjort bilden röd, d. v. s. tillå
ten för såväl barn som vuxna.

Man må gärna erkänna d:r Fevrells syn
punkt, att ett anslag om, att barn icke äga 
tillträde, när annars censuren icke därför 
lägger hinder i vägen, ger en oriktig och 
eggande föreställning om vad man har att 
visa. Men att hindra en biografägare, att 
när denne behagar, utestänga barn från 
föreställningarna, ligger dock utom censurens 
befogenhet. Ty det ligger ofta i en bio
grafägares intresse att, om han för övrigt 
har kassaprogram, så få platser som möjligt 
upptagas av barn, vilka ju  betala en betyd
ligt lägre avgift. En biografägare kan myc
ket väl sätta upp stora plakat med t. ex. 
följande text: »Detta program är av cen
suren tillåtet att visas även för barn, men 
vi sälja i alla fall inga barnbiljetter». In
gen lag och ingen censur i världen kan 
hindra detta. Och att en' dylik konflikt

kan uppstå mellan de moraliska och ekono
miska intressena visar bäst, huru  olämplig 
och opraktisk den nu gällande bestämmel
sen är, samt att biograf ägarnas från början 
hysta m ening i praktiken visat sig vara 
den rätta, en mening som nu också biträtts 
av laglig domstol, där d:r Fevrells åtal helt 
och hållet ogillades.

I Norge får man det bättre ställt, när 
dess biografförordning kommer. Ty i denna 
talas endast om »förbjudna» och »tillåtna» 
bilder. Och detta är den enda riktiga indel
ningen ur censurell synpunkt. Och när 
man i Norge i m ångt och mycket följt den 
svenska biografförordningen, varför har man 
icke även följt den i denna kardinalpunkt? 
Säkert har man sina goda skäl. Föräldrar 
ha nog lika mycket ansvar, omsorg och 
omtanke om sina egna barn, vad de böra 
få se eller icke se, som någonsin censuren. 
Men dessa vanvårdade barn, barn med dålig 
tillsyn, med dåliga föräldrar? Javäl, förbjud 
ensamma barn, barn utan äldre personers 
sällskap, att besöka biografen. Icke ens 
på den bästa biograf böra barnen springa 
på egen hand och okontrollerat. Dela så 
in bilderna i förbjudna och tillåtna — och 
icke såsom nu hos oss i helt och hållet fö r
bjudna, tillåtna endast fö r  vuxna och tillåtna 
fö r  både vuxna och barn — och låt barnens 
biografbesök bli en föräldrarnas och måls
männens sak, såsom den bör vara.

I  skolstadgan finnes t. ex. en så lydande 
paragraf: »Allt vistande på värdshus, krogar, 
källare eller biljarder vare lärjunge förbju
det, såvitt det ej sker i föräldrars eller måls
mäns sällskap» — lägg gärna till biografer 
och man är ifrån alla dessa skriverier och 
bekymmer om barnens biografbesök! — men 
ingen skolstadga i världen kan hindra en 
far eller mor att ta sitt barn med sig på 
en restaurant, om så skulle påfordras. Men 
om far och mor sedan ville besöka en bio
graf, då få de ej ta sitt barn med in, ifall 
där gives en bild, som ej fått nåd inför 
censurens ögon.

Föräldrar stå med ett ord under förmyn- 
derskap av censuren. För att undvika denna 
förargelseklippa, vore det som sagt bättre 
att bilderna uppdelades i rätt och slätt för
bjudna eller tillåtna och att ensamma barn 
icke finge besöka biografen. Föräldrarna 
skulle snart ta reda på, vilken biograf de 
ville ta sina barn med på eller ej, och 
faran kan ju  icke anses alltför stor, då i 
varje fall censuren sörjt för att icke allt för 
olämpliga saker få visas. Det finnes intet 
förbud att ta med sig sitt barn på, låt oss 
säga, Novilla, men ingen klok m änniska gör



det. På samma sätt här. Man skulle snart 
komma under fund med biografernas valör, 
det synes m insann i regel på utanskriften. 
Lagar och förordningar böra sannerligen 
icke vara dikterade så, att de väcka förar
gelse och kränka de enklaste oeh naturli
gaste rättigheter.

Det är ju  också ett beaktansvärt faktum, 
att dåvarande civilministern, greve tiamilton, 
vid föredragandet av biografförordningen 
inför Kungl. Maj:t vid flere viktiga punkter 
yttrade sina betänkligheter, så bl. a. ifråga 
om biografförordningens intrång på för- 
äldr amy n digheten.

I  åtskiliga läroverksstäder i Norrland 
med riksdagsmannen rektor Sehlin i Öster
sund i spetsen har man helt enkelt enats 
om att rycka in biografer i ovan citerade 
skolparagraf och detta har visat sig vara 
en mycket praktisk och lycklig lösning. 
Rektorerna ha nämligen helt enkelt förbju
dit läroverksungdomen att besöka biografer 
annat än i sällskap med vederbörande måls
män.

Under sådana förhållanden finns det ingen 
orsak att dela upp bilderna annorlunda än

helt enkelt förbjudna och tillåtna. För 
övrigt utgöra barnen icke num era biogra
fernas huvudsakliga publik, än mindre ha 
deras besök någon nämnvärd betydelse för 
biografernas ekonomi. Om Norrlandsläro- 
verkens exempel följdes, hade man säkert 
funnit en lycklig lösning och kommit ifrån 
de nuvarande tillkrånglade och till dagliga 
trakasserier ledande förhållandena.

A tt det är något på tok med vår nuva
rande biografförordning visas bäst av de 
stridigheter och olika meningar, som stän
digt framkomma. Men att få någon rät
telse till stånd är väl hos oss — där a 
priori en biografmans synpunkt alltid är 
oriktig — så gott som omöjligt. I Dan
mark, där nästa 1 januari en biografför
ordning skall träda i kraft, går m an emel
lertid tillväga på helt annat och mera prak
tiskt sätt än här för att få sakerna på till
fredsställande sätt ordnade.* Där ha bio
grafägarna uppvaktat vederbörande minister, 
och denne har helt enkelt bemyndigat dem 
att underhandla med de utsedda censorerna 
för att få till stånd en överenskommelse, 
som han sedan gärna skall stadfästa. Så 
enkelt och behändigt går det till i Danmark.

»Varför klaga ni inte?» — fick underteck
nad en gång till svar från civildepartementet, 
då biograffrågor voro på tal. »När så jäm 
förelsevis få klagomål höras av, måste det 
icke vara så farligt ställt», resonnerade man, 
och icke utan fog, i departementet. Och

när man vänder sig till föreståndaren för 
statens biografbyrå, d:r Fevrell, hänvisar 
han gärna och med förkärlek till klagovägen.

Varför klagar man då inte? Jo, helt en
kelt därför, ått ett överklagande i alla de 
fall, man kunde ha anledning därtill, är så 
gott som praktiskt omöjligt. Agenterna i 
film äro att jämställa med resandena i an
dra handelsvaror. Agenten kommer i dag 
med ett provlager, av vilket köparen ser 
ut vad han vill ha. Provbilderna cirkulera 
sedan till nästa köpare o. s. v. jorden runt. 
De av. köparna utvalda bilderna komma 
sedan om några veckor eller någon månad 
köparna tillhanda på en bestämd dag.

Jag skall söka belysa med ett exempel 
från september. Då blev t. ex. en bild jag 
utvalt ur Gaumontresandens program »gul», 
d. v. s. förbjuden att visas för barn. Po- 
nera, att jag b rydde. mig om att överklaga 
detta beslut och sökte få bilden »röd», d. v. s. 
tillåten för barn, så måste överklagelseakten 
åtföljas av filmen. Men ingen annan film 
finnes för ögonblicket än provfilmen- och 
den måste vandra vidare till nästa köpare. 
Jag kunde då skriva till huvudfirman och 
anhålla om en kopia av samma film — 
överklagandet måste ske inom 30 dagar — 
men antagligen nekade firman att leverera 
den under hänvisning till att bilden icke 
utlämnas förrän det bestämda utgivnings- 
datot — i detta fall 13 okt. — men antag 
att jag under vissa förutsättningar verk
ligen kunde få bilden, så vad vunnes där
med? Före den 13 okt. bleve intet utslag 
— möjligen före 13 okt. nästa år — och 
efter den 13 okt. i år vore bilden värdelös, 
då naturligtvis ingenting hindrar, att »gula» 
biografer körde bilden under tiden, tills 
överklagelsebeslutet bleve fastställt, och detta 
är minsann ingen rask procedur. Dessutom '  
äro films en dyrbar historia, och det skulle 
fordra stora kapital 'a tt gång på gång över
klaga och samtidigt bifoga och hopa dyr
bara filmer i departementet, tills domslut i 
varje fall skett. Samma blir förhållandet 
ifråga om »vita» bilder, d. v. s. helt och 
hållet förbjudna. Där behövde man visser
ligen icke riskera, att filmen »kördes» under 
tiden ärendet behandlades, men hela över- 
klagelseproceduren är sannerligen såbesvärlig, 
så långsam och framförallt så dyrbar, att 
detta mer än väl förklarar att överklaganden 
icke så ofta förekomma. Man föredrar att 
tiga och lida. Man resignerar hellre, men 
skäl till överklagande av film kunde säkert 
finnas varje vecka.

Det bästa av allt vore dock att hela bio
grafförordningen reviderades. Framför allt
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borde formen för ett överklagande göras 
modernt och praktiskt, så att ett överkla
gande med åtföljande beslut kunde ske snart 
sagt på stående fot. Man kunde ju  ex
empelvis tänka sig en stående skiljedoms- 
jury, tillsatt av censuren och av biograf
män, till vilken jury en film ögonblickligen 
kunde hänskjutas. Juryn kunde omedel
bart se filmen och avgiva sitt domslut, ett 
domslut, som icke skulle kunna överklagas, 
utan vara oryggligt. Detta vore det enda 
riktiga och rätta, och så har man det också 
mångenstädes. Genom en sådan jury bleve 
ju  såväl censurens som biografmännens 
synpunkter tillgodosedda, och civildeparte
mentet och k. m:t sluppo att befatta sig 
med saker, som lika bra och bättre kunde 
ombesörjas på annat sätt.

Tre nyinredda Stockholms- 
biografer.

Biografsäsongen är i full gång och nå
gon inskränkning i verksamheten, varom det 
länge siats, har åtminstone ännu inte hörts 
av. Konkurrensen har visserligen blivit allt 
skarpare och de smärre biograferna bli nog 
hårt klämda, men intet synes avskräcka från

Uppgång till läktaren.

startandet ay nya företag. Den samm an
slutning av filmsuthyrarne i Stockholm, vil
ken har till ändamål att bl. a. stävja osund 
konkurrens i olika former, skall ock, hoppas 
man, hjälpa till att föra in verksamheten 
på i allo sunda linjer till gagn för olika 
parter.

Uppgång till parkett.

Stockholm, som nu kan räkna omkring 
*ett 60-tal större och mindre lilmsscener, har 
i höst fått två nya, stora biografer, varjämte 
Brunkebergsteatern  under sommaren un
dergått en genomgripande utvidgning och mo
dernisering. Härigenom har denna välskötta 
biograf ytterligare fått en dragningskraft.



Att börja med har entréen genom bortta
gandet av det gamla stadsbudskontoret vun
nit betydligt i utrymme och trevnad. Man 
kommer först in i en yttre förhall och där
efter i en intimare vestibul med bord och 
soffor samt väggarne prydda av framstående 
manliga och kvinnliga biografartister hos 
de stora utländska filmsfirmorna. Denna 
inre entrée gör ett synnerligen behagligt in
tryck, dragfri och väl upplyst som den är 
— publiken finner det riktigt angenämt att 
stå i kö här!

Salongen har också fiffats upp, själva 
»scenen» har förstorats, belysnings- och luft- 
växlingsanordningarne äro av allra moder
naste och mest praktiska art. Teaterns stora 
publik har givetvis med glädje och tack
samhet hälsat dessa anordningar för dess 
trevnad — de ha också kostat bortåt 12,000 
kr. Säsongen har ingått under de bästa 
auspicier och särskilt ha bilderna från Bar
nens dag slagit an, i det de åtminstone för
sta veckan t. o. m. överträffade fjolårets 
rekordbild Panamakanalen.

Odéonsalen.

Odéon i Hantverksföreningens nya kom
plex vid Brunkebergsgatan har för säsongen 
hyrts af dir. H. Liljegren med prolongations- 
rätt för honom om han önskar behålla den
samma för kommande år. Som bekant togs 
Odéon i våras i anspråk för framförandet 
av den storslagna Cines-filmen »Quo Vadis?», 
men detta mera tillfälligtvis.

Det uppgavs då i pressen att Borgar
skolan för sina förevisningar med beled
sagande text för denna Säsong tillförsäkrat 
sig Odéon, men härav blev nu intet. Den 
stora elegant utstyrda salen är den präk
tigaste biografteater man gärna kan önska. 
Entréen och garderoberna äro rymligt till
tagna och salongens runda form gör ett be
hagligt intryck av verklig teatersalong.

mm

Dir. Liljegren lägger sig vinn om att 
framföra värdefulla program, blandade av 
naturbilder, lustspel och dramer. Hans mång
åriga verksamhet i branschen är också en 
god borgen för att Odéon skall skötas på ett 
lokalen fullt värdigt sätt. Den stora, synner
ligen väl sammansatta orkestern är ett av 
bevisen härpå. Utan tvivel går Odéon en 
inbringande säsong till "mötes.

Vinterpalatset.

Uppe i Birger Jarlsgatan 39 har i höst 
öppnats en ny större biograf teater Vinter
palatset innehavare A.-B. Nöjen. Teatern, 
som rymmer omkring 500 personer, är mycket 
komfortabelt och hemtrevligt inredd, med 
smakfullt dekorerad salong och en rad.

Vinterpalatset.

Vinterpalatset inledde, sin säsong med 
Pathés storartade film av Zolas »Germinal», 
kallad »Den stora gruvstrejken», en alldeles 
enastående skickligt åstadkommen bild såväl 
i fråga om iscensättning som utförandet av 
de resp. rollerna. Det är sällan man ser 
något så alltigenom djupt gripande på duken.

Håller direktionen programmen uppe på 
sådan nivå är teatern och publiken att 
gratulera. j -



”Röda Kvarn”
i Stockholm, huvudstadens hittills största 
och elegantaste biografteater, hade den 00 
september sin sista afton — åtminstone i 
sin hittillsvarande lokal Sveasalen, som nu 
iämte etablissemanget i dess helhet är under 
rivning för att ge plats för Nord. Kompa
niet. Var och näV den nya Röda Kvarn 
skall uppstå har Svenska Biografteatern ännu 
icke velat avslöja, men man kan vara över
tygad om att firman icke längre ̂  än absolut 
nödvändigt skall vila på de många redan 
yunna lagrarne, med vilka för resten icke 
så litet guld varit förenade.

När byggmästare Lundberg 1888 för- 
vandlade gamla Enkhuset till Sveasalen hade 
väl knappt ens Edison drömt om biografen 
och dess moderna utveckling.' Telefonen 
och grammofonen voro då de nya sensa
tioner, som höllo på att allt mera fullkom
nas. Det var Andreas Hallén, som inledde 
Sveasalens aera med musik af en stor och 
god orkester. Men det glada Stockholm 
fann detta alltför fint och torrt, och först 
när salen förvandlats till varieté fick eta
blissemanget det utseende och den drag
ningskraft, som både ägaren och allmän
heten längtat efter.

Det blev ställets första och största varieté- 
period, som nu tog sin början med en rad 
av den lätt uppskörtade musans döttrar och 
söner, vilkas namn nu i stockholmarnes 
öron klinga som ljuva ekon av en tid, som 
aldrig vänder åter . . . »Det var en tju 
sande idyll ifrån antikens flydda dar!» Sedan 
blev lokalen danssalong, men dansflugan var 
då ännu i sin linda och med undantag af 
de s. k. Geishakarnevalema firade Therp- 
sichore aldrig några större triumfer här. 
Så kom, trots varietéukasen med dess punsch
förbud, varietén åter under olika direktioner 
med olika öden.

Emellertid kom Svenska Biografteatern på 
den lysande idén att här inrätta en först
klassigt utstyrd biograf, på vars duk man 
främst ville ge premiärer av Biografbolagets 
egna stycken, som filmats in dels på ateliern 
på Lidingön, dels litet varstans ute i världen. 
»Kvarnen» visade" sig, så fort vingarna bör
jade gå i slutet av januari 1912, genast 
mala en god mäld. Den storartade lokalen 
och den präktiga orkestern på 16 man, 
under ledning av kapellmästare Herbst, 
gjorde att börja med ett imponerande intryck. 
Det var annat än de svarta »källarbiogra- 
ferna» med ett ostämt piano eller ett par 
handklaver! Röda Kvarn blev också i hast 
populär och har genom sin verksamhet i

hög grad bidragit till filmscenens höjande i 
mer än ett avseende.

De program, som visats, ha i regeln hört till 
det bästa, som kunnat fås. Av bolagets egna 
films minnas vi »Första älskarinnan», dra
matiseringen efter Blanches bok, »De svarta 
maskerna», »En moder» med Hilda Borg
ström i huvudrollen. Asta Nielsen har firat 
stora triumfer här — i »Generalens barn», 
»Spanskt blod», »Fädernas missgärningar» 
  och likaså bl. a. den vackra tyska films
divan Henny Porten. »Kvarnens» allra 
största och bästa num m er voro »Samhällets 
olycksbarn», »Dubbelgångaren» med Basser- 
mann i huvudrollen, »Fadern» med den 
berömda italienaren Zacconi i huvudrollen 
— och last h it not least teaterns allra sista 
program »Pompejis sista dagar», vilken film 
blev dess största kassapjäs och samtidigt en 
konstnärligt sett värdig afslutning på verk
samheten här. Den sistnämnda bilden har 
sedan med stor fram gång flyttats till 
»Odéon» vid Brunkebergsgatan och sedan 
till Biografpalatset till Söder.

Just som vår tidning är färdig att gå i 
press meddelas oss från Svenska Biograf
teatern att Röda Kvarns verksamhet från 
och med den 20 oktober provisoriskt fort- 
sättes påReginabiografen, Drottninggatan 71, 
tills bolaget hunnit få sin nya stora teater 
färdig. Premiärprogrammet upptager årets 
andra stora nyhet »Blodets röst» med Ragna 
W ettergren och Victor Sjöström i de främsta 
rollerna. D etta. 4-aktsdrama beskrives som 
det i alla avseenden främ sta av de bilder, 
som inspelats av Svenska Biograf teatern.

En »witz».

— Wer ist der reichste Graf?_ ?
— Der Kinematograf.
— W arum?
— Weil er ein Wander-Bild ist.

Den fyndige biografdirektören.
Varför har du den skylten ute: »Endast 

ståplatser kvar?» frågade bioägarens in- 
time vän. »Jag trodde inte du hade något 
folk alls.»

»Joo», svarade den tillfrågade med ett 
sötsurt leende, »utmätningsmännen togo 
sätena i morse.»



Edisons kinetofon.
D et färdiga resultatet av den geniale uppfinna

rens mångåriga strävanden och. förarbeten repre
senterar enligt många insiktsfulla fackmäns om
döme den lösning av det svåra problemet om syn- 
och hörselintryckens samtidiga reproduktion, som 
hittills kommit idealet närmast. Uppfinningens 
europeiska premiär i Wien, av vilken i »Bios» 
följande häfte referat skall följa, lär nämligen ha 
ådagalagt a tt den fonografiska apparat, som utgör 
kinetofonens ena bestämmande faktor, nu tangerar 
den fullkomning, som gör den reproducerade ton
bilden till en hart när illusorisk återgivning av 
den naturliga. Och, om så är, ha vi ju  inte långt 
fram till det mål, vars uppnående skulle göra den 
nya uppfinningen fullständigt revolutionerande och 
skapa en ny kinematografisk sfär, där andra syn
punkter och lagar bli gällande än dem, som vi nu 
tillämpa på den filmkonst, som vi redan lärt oss 
se och älska.

In te t under om vi med all rä tt äro nyfikna på 
detta nyaste nya, vars redan vunna triumfer vi 
ha hört ryk tet utbasuna och sett den utländska 
pressen vitsorda.

Nu är denna vår nyfikenhet på väg a tt bli stil
lad, och tack vare framsynte och företagsamme 
svenske mäns energi kunna vi ej klaga över a tt 
få vänta för länge. Kontraktsmässigt är kineto- 
fonen redan i december i Stockholm, och en gång 
där kommer den väl ej många dagar a tt bevara 
s itt inkognito. Till en början med sitt främmande 
tungomål närmast e tt föremål för vår undrande 
häpnad med intresset rik tat på den epokgörande 
uppfinningen som sådan, blir det sedan dess egen 
sak a tt på ren svenska visa vad den kan som upp- 
repare ej blott av det rika och mångfaldiga, som 
vi själva äro i tillfälle a tt ute i livet förnimma, 
men också av det som av andra och annorstädes 
blir hört och sett.

Nu några ord om kinetofonens resa till Sverige, 
en lustfärd, som av vissa tecken a tt döma, ej 
varit utan sina spännande moment av intressen, 
nöjen, äventyr och rövarromantik.

Sedan till Wien nedresta herrar från Stock
holm och Köpenhamn, Malmö m. fl. städer, över
tygat sig om kinetofonens möjligheter, gällde det 
a tt försäkra sig om exploateringen för Skandina
vien. Buden voro många och konkurrensen hård, 
både mellan svenskar och danskar och mellan de 
senare inbördes. Till slut avslöts emellertid affä
ren så, a tt e tt svenskt-danskt konsortium, där 
bl. a. bankdirektörerna Gerhard Magnusson och 
Aschberg samt dir. Max Sachs äro intressenter 
och ingenjör Thomsen företrätt den danska kon
tingenten, övertog monopolet för Skandinavien.

Endast 15 procent av aktiekapitalet ligger emel
lertid på icke-svenska händer. Det är därför na
turligt, a tt bolagets ledning under sådana förhål
landen kommer a tt förläggas till Stockholm och 
icke till Köpenhamn och a tt den första kinetofon- 
ateljén skall byggas i den svenska huvudstaden. 
De första föreställningarna med den Edisonska 
kinetofonen torde redan om ett pär veckor givas 
samtidigt i Stockholm, Köpenhamn och Kristiania.

Såväl i  kontraktet mellan Edison (företrädd av 
sin generalagent Graaf) och konsortiet som mellan 
detta och de svenska köparna har stipulerats én 
licenstid på 2 år, efter vars förlopp licensinne
havarna hava optionsrätt. Moderbolagen resp. 
Edison och konsortiet ha även förbehållit sig rätten 
a tt inträda i dotterbolagen med en viss procent 
av aktierna, och oberoende härav ha de tillför
säkrat sig en viss royalty.

För Stockholm, hela Stockholm, har Brunke- 
bergsteaterns chef, Lars Bergström, försäkrat sig 
om ensamrätten, medan dir. Edv. Kock få tt landet 
utom huvudstaden till sin disposition. Vad herr 
Bergström på sin expressresa till Wien lö r t  och 
sett fyller honom med en så smittande entusiasm, 
a tt vi gärna redan nu tro på hans victoria. Om 
någon, så bör han med sin sakkunskap och fack
liga erfarenhet vara mannen a tt bedöma den nya 
uppfinningens bärvidd.

Men annars ha vi naturligtvis även på detta 
område ingen hrist på skeptici, liksom själva kine
tofonen till sin idé redan nu ej är konkurrenslös. 
Messter och Gaumont, vilken senare firmas apparat 
i herr O. Bergström för A.-B. Nöjen och herr Gutter- 
mann lär ha få tt sina svenska monopolinnehavare, 
har redan en tid  haft sina »talande filmer», och en 
vaken morgontidning har funnit en fullt själv
ständig svensk uppfinnare på området, vilken det 
är vår patriotiska plikt a tt tillönska all framgång.

Men som sagt: snart få vi ju  själva se och höra, 
bedöma och jämföra.

Han kpnnmer ändå i »Bio».

För någon tid. sedan skulle i Stockholm 
en skoluppvisning i simning äga rum. För 
hoppen uttogs en särskild elittrupp, och 
denna skulle kinematograferas under upp
visningen. En av de minsta pysarna gjorde 
envisa försök att bli medtagen i denna trupp.

— Men du kan ju  inte simma, du drunk- 
n a r !

— Det gör ingenting, jag kommer ändå 
på bio.

— När du har drunknat, kan du ju  inte 
se på dig själv på bio heller.

— Nej, men morsan får.



b i o g r a f e n

Hemifrån.

Biografägaren M eijerhielm hade i jun i 1912 hos 
kronofogden i Hedemora fögderi anhållit om till
stånd a tt inom fögderiet uti för ändam ålet till
gängliga lokaler förevisa biografbilder. Krono
fogden förklarade, a tt han ej ansåg sig kunna 
meddela sådant generellt tillstånd. Meijerhielm 
yrkade nu hos k. bfhde, a tt kronofogden m atte 
förständigas meddela tillståndet. K. bfhde resol
verade a t t  ansökningen icke föranledde nägon å t
gärd, men M. besvärade sig hos k. m:t. K. m:t 
har visserligen icke funnit skäl göra ändring i 
k. bfhdes öfverklagade resolution, men utslaget 
motiveras på e tt sätt, som gör det vägledande till 
förmån för det syfte, som föresväfvat klaganden. 
Å fslaget har nämligen sin grund däri, a t t  »det 
m åste anses hava ålegat klaganden a t t  vid ansök
ningen om tillstånd a t t  offentligen förevisa bio
grafbilder hos polismyndigheten uppgiva de lo
kaler, som avsetts för föreställningarnas hållande», 
men a tt »klaganden ej, så v itt visats, läm nat så
dana uppgifter». Redan pluralformen de lokaler 
som etc. anvisar, a t t  generella tillstånd må kunna 
utfärdas och pretenderas, när vederbörliga lokal- 
uppgifter ha lämnats, då icke särskilda skäl ur 
ordnings- eller andra säkerhetssynpunkter föran
leda till inskränkning.

*

Mellan flygbaron Carl Cederström och norske 
sydpolsfararen Amundsen ha underhandlingar förts 
om a tt frih. C. skulle filma den planerade Fram- 
espeditionen till Nordpolen. Då . det em ellertid 
kan hända a tt resan kräver hela sju år har baron 
dragit sig tillbaka och nu ämnar Amundsen flyga 
och filma själv.

*

Svenska B iografteatern har bl. a. i sommar i 
Visby med omgivningar spelat in en bearbetning 
av Zolas »Miraklet» med danskarne hr och fru 
W ieth i huvudrollerna och Victor Sjöström som 
regissör.

Inalles har denna firma i sommar spelat in 25 
stycken dels på Lidingön, dels på andra ställen. 
Svenska b iografteatern har även lyckats förvärva 
inspelningsrätten till Ibsens pjäser. Under den 
tid, när man ej har nog ljus a tt spela i Sverge 
skall man i Egypten inspela de scener av Peer 
Gynt, som äro förlagda till detta  land.

*

Svenska filmskompaniet har vid bolagsstämma 
till-styrelse valt konsul M. P. Dreschen och advo
katerna G. L indgren och S. W idegren. D irektör 
J. Ek avgick för a tt ägna sig å t annan verk
samhet.

*

Stockholms stads konsistorium har vänt sig med 
en ny skrivelse till justitiekanslärsäm betet om för- 
bud för biografföreställningar långfredagen och 
påskdagen. D et synes konsistoriet uppenbart a tt 
dessa ju s t äro av den folknöjeskaraktär, som man 
efter par. 13 av ordningsstadgan för rikets städer 
den 24 mars 1868 ju s t velat ha avlägsnad från 
kyrkans stora högtidsdagar.

■Jr-

En b iografägare kan icke av domstol ådömas 
straff, om han sä tte r upp e t t  anslag m ed orden 
»Barn äga ej tillträde» på en film, som censuren 
tillå tit visas även för barn. I  de t mål om denna 
sak, som på anm älan av statens censurbyrås före
ståndare anhängiggjorts i polisdom stolen m ot Re- 
ginabiografens dåvarande innehavare, d irek tö r J. 
Ek, avkunnade dom stolen utslag, som blev frikän 
nande u tan  någon m otivering.

Stadsfiskal Svensson y rkade ansvar en lig t bio
grafförordningens § 3 mom. 2, som stadgar a t t  de 
genom tydliga anslag skall anges om barn äga 
tillträde till biograflokal eller icke. H an ansåg 
uppenbart a t t  den tillta lade sa tt upp e t t  anslag, 
som föranledde till den uppfattn ingen  a t t  del vore 
fråga om en film, som av censuren blivit förbjuden 
för barn, v ilket vore vilseledande och en förvansk
ning av granskningsm annens officiella beslut. Dom
stolen kunde em ellertid  icke fästa  avseende vid 
denna argum entering. Dess u tslag  h ar em ellertid  
nu överklagats inför närm aste högre forum, hov
rätten.

*

P athé Frferes’ filial har nu in re tt s it t  nya kon
to r i N:o 7 K ungsgatan, 1 tr. En rond genom 
lokalerna giver genast vid handen, a t t  a llting  in 
re tts  på e tt p rak tisk t och bekväm t sä tt. F yra 
avdelningar ligga i fil ä t K ungsgatan, näm ligen 
chefens rum, correspondance-, bokförings- och ex- 
peditionsavdelningarne. Dessutom  finnes u ts tä ll
ningslokal för projek tionsapparater, lager- och 
uppackningsrum jä m te  e t t  speciellt in re tt rum för 
granskning av filmer. Hela kon to ret är lju st och 
rym ligt och giver intryck av a t t  vara o rdnat med 
omsorg och noggrannhet.

Utifrån.

Filmcensurens lokaler i Berlin stå  f. n. under 
ombyggnad och ny större förevisningssal för filmer 
skall nu läggas till de två, som föru t v a rit i an
vändning. H ur pass nödvändig denna polisbio
grafens utvidgning är, kan man förstå, dä man 
vet a t t  h ittills två p ro jek tionsapparater mellan 
10 f. m. till -4 e. m. varit i dag lig t arbete och lå tit 
sex till sju kilom eter film dagligen passera revy 
in fp r'd e  sex censorernas granskande blickar.

På statens biografbyrå i Stockholm är en 3—4 
kilom eter film en rä t t  norm al daglig  filmranson. 

*

D et spörjs om film fabrikskrascher u tifrån . F ilm 
fabriken Heimdal i Köpenhamn har försvunnit och 
Danske Skuespilleres Filmkompani har också upp
hört a tt existera. D etta  sällskap s ta rtad e  m ed e tt 
aktiekapital på 12,000 kr., som strök m ed vid den 
första filmen, som inbragte endast 8,000 Ur. Senast 
kom den första stora kraschen. Copenhagen Film 
Co._ D etta  startade i maj med e t t  kap ita l på ’/4 
m iljon kr. och har nu, sedan det inspelt sju osälj
bara films, stoppat efter fem m ånaders arbete. 
Aktiebolaget Dansk Film sfabrik i Aarhus, som s ta r
tades i mars med 160,000 kronors kapital, är emel
le rtid  det allra senaste falliseinentet. D et har 
dunstat u t a t t  det stora tyska bolaget Union även 
dras med penningbekymmer.



Ur Svensk-Amerikanska 
tidningen ”Oklahoma- 

Monitoren”.

Högfärd strafFar sig, det sade redan den vise 
Salomon. En farmare i Carlton tog en inteckning 
på sin farm och köpte sin hustru en diamantring. 
Hustrun började a tt ta  emot tvä tt för a tt  betala 
inteckningen, men tappade ringen i såplöddret. 
Då blev hon så förtvivlad, a tt hon ville ta  livet 
av sig och satte upp en snara i ladugården över 
en 150 dollars Yerseyko. Repet sprack, gumman 
föll ned och bröt ryggen av kon. Mannen måste 
förstås skjuta kräket — kon, förstås — bössan 
exploderade, han fick krutet i ansiktet och blev 
blind. Då blev frun ännu mera förtvivlad och rymde 
x väg med en åskledaragent och banken tog farmen 
och ägaren är på dårhuset. Där ser man huru det 
går med högfärd.

Kvinnan är nyfiken sedan världens skapande. 
Henry Lagerman är poliskonstapel här i staden 
och han tog hem ett par handklovar åt sin pojke 
a tt leka med. Hustrun ville prova dom och den 
älskade mannen putta’ dom på hennes handleder. 
Men han hade ingen nyckel. Nu var hon fast och 
han måste gå till polisstationen för a tt låsa upp 
gumman.

Hvad skulle det tjäna till? Han hade haft bättre 
a tt låta’na vara fängslad alldeles som den romersk
katolske guden Promotus.

D et v a r  so rg  i spårvagnskonduktör Hagborgs 
hus. Han och hans äkta hälft voro så ensamma. 
Ingenting fanns a tt förljuva deras tillvaro. »Det 
kommer snart, Hagborg, sa’ hon och Hagborg 
blev så glad för han hade inte haft en aning. 
En na tt hörde han i bäddrummet »Kuku». »Hva’ 
ä’ de’?» sa’ Hagborg. — »Ah», sa’ gumman, »det 
är min överraskning!» Under nattens tysta timmar 
hade hon smugit sig till a tt skänka sin man en 
gökklocka. Och nu är hemmet ljust och lyckligt. 
In tet hem är ljust och lyckligt utan en gökklocka. 
Chas Berglund, den glade urmakaren, levererar 
sådana till billigt pris.

Ett egendom ligt naturfenom en eller till
dragelse inträffade här i söndags då det regnade. 
Det iakttogs allmänt, a tt det häftiga störtregnet 
föll alldeles snett, som om det inte kommit från 
himmelen utan från sidan genom en sprutslang. 
Annars brukar ju  regnet falla rakt ner. Veten
skapsmännen anse a tt fenomenet beror på a tt jord
axeln blivit ansvälld av senaste värmen, så att 
jorden inte kan följa med månen, vilken som 
bekant alstrar regnandet och nu för tillfället be
finner sig på sidan om jordklotet.

När ni behöver träben, så glöm inte timmer
man Jöns Ström, som tillverkar sådana till mo
derat pris. Obs.! Särskilt stiliga fruntimmersben, 
som inte behöver kopplas av om natten.

Kongserten i söndags var vällyckad. Dock 
måste vi i sanningens intresse göra några opp- 
servationer. Om Chas Olzon gått fram på tri- 
bunen och hälsat de närvarande välkomna och 
sedan gått sin väg, hade det varit bra, men nu 
tuggade han om och om igen, så a tt man fick 
kväljningar. Bennix kvartett var bristande i har
monien och nog kunde B. ha begripit a tt inte två 
flickor kunde harmonera med två män. Kvartetten 
borde ha haft hara tre, en man mot de båda mis
serna, då hade allt varit bra Glanspunkten på 
programmet var Gus Dahlberg med sina komiska 
sånger. Han brölade som en oxe, gnäggade som 
ett får, kacklade som en gris och grymtade som 
en häst och så naturligt, a tt man tyckte sig vara 
i e tt fähus. A tt publiken kände sig hemmastadd, 
oppserverades på de intensitiva applåderna.

En hem sk olyeka var nära a tt inträffa här
om dagen. En elektrisk spårvagn kom körande på 
tredje avenyen. Om vagnen hade kört fortare än 
den gjorde och om den inte hunnit stoppas samt 
om något litet oskyldigt barn varit i vägen, hade 
vår stad säkerligen blivit vittne till någonting 
förskräckligt. Nu inträffade dess bättre ingenting, 
men det skedda utgör alltid en varning till för
siktighet. Herbert.

F ilm a re n  (i bakgrunden): »Vad sjutton tar 
Ni Er till, människa? Ni ska inte dö i den här 
scenen!»

B io g ra f  a k t ö r e n : »Fort hit med en konserv
öppnare, det är en geting instängd i rustningen!»



b i o g r a f e n

H ötorgsfilm .

R ä ttv is a n :  Nu sjunger frun på sista
versen med sina skinkor här på torget.

S tå n d  s fru n : Ja, ä de rättvist, vafalls? 
Yarför kunde di inte göra den där Central
hallen till biograf i stället för att köra in 
oss, där vi inget får sälja, vafalls?

R ä t tv is a n :  Hygienen, festår frun, dä
hygienen som göre’t,

S tå n d s fru n : Jag  gör en konst i deras
hygien, men tycker inte konstapeln de ä 
okristligt att ta bort kötthandeln från Hötorge, 
dä står ju i skräften att allt kött är hö, å 
då så . . .

R ä ttv is a n : ? ! ?

Statens Biografbyrås filmslista.

DEN 8 OKTOBER.

9228. Den svartsjuke makens misstag. Pathé. 250 mtr.
Kom. Röd.

9229. Insektlarver. Pathé. 153 mtr. Kult. Röd.
9230. Tebes ruiner. Pathé. 105 mtr. Geogr. Röd.
9231. Den elektriska Stina. Pathé. 143 mtr. Förv. Röd.
9232. Passadvindar v id  Kinas kust. Pathé. 95 mtr.

Kult. Röd.

DEN 9 OKTOBER.
9233. Petter och negerkonungen. Pathé. 575 mtr. Kom. 

Gul.
9234. Dansösen. Nordisk film. 1192 mtr. Dram. Gul.
9235. /  detta tecken skall du segra. Savoia. 1803 mtr. 

Dram. Gul.

DEN 10 OKTOBER.
9236. Bohus regementes avskedsfest med minnesstenavtäck- 

ning f å  Backamo lägerplats. Sv. Biografteatern. 145 mtr. 
Akt. Röd.

9237. Hong Kong och Canton. Eclair. 133 mtr. Geogr. 
Röd.

9238. Bengt Lidforss' begravning. Okänd. 50 mtr. Akt, 
Röd.

9239. Anton och hans barndomsvän. 189 mtr. Kom. Vit.
9240. Kathleen Mavourneen. Edison. 607 mtr. Dram. 

Röd.
9241. Den lilla stenografen. Vitagraph. 310 mtr. Dram. 

Röd.
9242. Columbines hämnd. Vitagraph. 270 mtr. Kom. Röd.
9243. Förlovade utan att veta det. Vitagraph. 171 mtr. 

Kom. Röd.
9244. U pfofrande kärlek. Vitagraph. 307 mtr. Dram. 

Röd.
9245. Lejonets älskade. Vitagraph. 278 mtr. Dram. Gul.
9246. E n misslyckad list. Vitagraph. 309 mtr. Dram. Gul.
9247. Brott genom annans hand. 1083 mtr. Dram. Vit.

DEN 11 OKTOBER.
9248. Diamantmysteriet. Vitagraph. 634 mtr. Äventyr. 

Gul.
9249. Jorden run t f å  80  dagar. K. W. 2007 mtr. 

Äventyr. Röd.
9250. Försonade. Pathé. 650 mtr. Dram. Gul.
9251. N ä r tvätterskan strejkar. Edison. 226 mtr. Kom. 

Röd.
9252. Lärare och lärjunge. Edison. 315 mtr. Dram. 

Röd.
9253. Den skepfsbrutne. Edison. 310 mtr. Dram. Röd.
9254. E n  maskinarbetares liv. Edison. 325 mtr. Kult. 

Röd.
9255. Bilder fr å n  Delhi i Indien. Edison. 115 mtr.

Geogr. Röd.

DEN 13 OKTOBER.

9256. August har förlorat sin hund. Pathé. 104 mtr. 
Kom. Röd.

9257. Den gåtfu lla  telegraftråden. Pathé. 230 mtr.
Kom. Röd.

9258. Tvenne skickelser. Pathé. 287 mtr. Dram. Gul.
9259. M ax f å  sommarresa. Pathé. 374 mtr. Kom. Röd.
9260. Pathé Vecko-Blad n:r 240. Pathé. 230 mtr. Akt. 

Röd.
9261. E n barberarehistoria. Pathé. 218 mtr. Kom. Röd.
9262. Saltsjöbad i hemmet. Pathé. 150 mtr. Kom. Röd.
9263. Gaumont Veckorevy n:r 41. Gaumont. 180 mtr. 

Akt. Röd.
9264. An akrobatisk fr ilu ftsu ffv isn in g .  Pathé. 110 mtr. 

Idrott. Röd.
9265. E n afrikansk negerprinsessas förm älning. Pathé. 

75 mtr. Kult. Röd.
9266. Våra gråsparvar. Pathé. 122 mtr. Kult. Röd.
9267. Bakom kulisserna. Vitascope. 742 mtr. Dram. Gul.
9268. Fältskjutningen i Höör den 14 Sept. 1913. Okänd. 

135 mtr. Idrott. Röd.
9269. Människor och masker. 760 mtr. Äventyr. Vit.
9270. Mack vill magra. Vitagraph. 312 mtr. Kom. Röd.

Stockholm  1913, Jacob Bagges S öners A.-B.



AKTIEBOLAGET

SVENSKA FILMS COMPANIET
STORA VATTUGATÅN 7, STOCKHOLM

M onopolinnehavare av fö ljande 
världsa ttraktioner:

]lar är Oo le t t  i?  
Pestens offer

m. ii ,  m. fl.

| Inom närmaste framtiden väntas följande monopolfilmer: Jj

|  Htlantis, Betty Kansen-serien m. m.
Ixasänd rekvis itioss i  t id !  ^

L

H.-B, Svenska Films Oompamet

levererar program till

Record-Teatern London-B iografen
Götgatan 14 Bryggaregatan 2

Nytorgs-Teatern Vanadis-Biografen
N ytorget Vanadisvägen intill N ortullsgatan

A



B IO S rB Ä F U lT S
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12

ljus pr paket

ljus pr paket

ljus pr paket, m e d  
och u t a n  glaskopp

S P E C I A L N Y H E T :

“BIO-TIOR"
passan de till

reservlyktor av olika typer

FABftlKSMAfUE

L I L J E H O L M E N S  S T E A R I N F A B R I K S  AKTIEBOLAG
STOCKHOLM

KU N C L .  H O V L E V E R A N T Ö R

NYHET!

billigast å transportabelt själv
spelande piano utan klaviatur.

Tillskriv O. G . G . OAF^LrY, Strömstad.
I k __________________________________ ^

C illcrkänd  1 :s ta  p r is  oici Siskcr1= 
u ts tä lln in g e n  i V ax tjo lm  1912. JHIm. t e l e f o n  284 1 9

Vaxbolms-Rökeriet
37 i n a l m s k i l l n a d s a a t a n  37 
Innehavare: P. M. W O H L IN  

Dagligen nyrökt sill och böckling.

B io g ra f till  sa lu
av en tillfällighet. Belägen vid huvud
gata, giver god och säker inkomst. Nu 
i bästa säsongen en utmärkt affär.

Svar märkt denna tidnings expedition: 
” Biograf N:o 2”.

Rikstel. 17 47, 10310 
Allm. Tel. 11 88, 21819

Advokatfirm an

Nordin & Stenström

BILJETTER,

Stora Nygatan 36- 
- S tock h o lm  -

Juridiska uppdrag 
Rättegångar

t*\, N I L S S ON  - B O K B I N D A R E  AI1 slags rörst-
klassigt och till billiga priser.

(IPPELBERGSGiTrflN 48  STOCKHOLM ALLA. TELEFON 2 8 0  42 Order mottagas fr. landsorten. 

S P E C I A L I T É :  K O N T O R S B O K S T I L L V E R K N I N G
LÖ Bindning av 25-öres boken . a -----------------------

V a ck ra , s ta r k a  k lo tb a n d  1 a l la  fä rg e r , m e d  t i t e l tr y c k  1 g u ld  & r y g g en , In b in d a s.

F ör 3 böeker i  e tt b and  K r. 1: F ö r 4 böcker i e tt  band  Kr. 1: 25
OBS.! B öckerna em ottagas i den affär, där de äro köpta.



Stfac

RiKstelefon tS 54  - 15 61 Telegrafadress: Pathéfilms, StocKhölm RIKstelefön
StbcKholmstel. 7 8 0 3  „  „  Aalm ö Aalm ö 411>

FILIAL
5. PO PERT

STOCKHOLM
7 Kungsgatan 7

MALMÖ
69  Gustav Adolfs torg 69

PATME-APPAKflTER
BÄST - - -

Aro

B IL L IG A S T -------
BEGAGNAS M E S T

KOSTNfiDSFÖRSLflG.

Pathéapparat, fransk Pathéapparat, engelsk
modell 1913. modell 1913.

Apparat Pathé med automatisK Apparat Pathé, aut. brandlucKa ... 328 80
brandlucKa .............................. 828 80 AutomatisK filmupprullare, utan

AutomatisK filmupprullare, utan filmhjul ...................................... 24 —
filmhjul ...................................... 21 — Lamphus med Kondensator, 6 0

Lamphus.Kondensator, liten mod. 54 — amp............................................... 120 —
Filmupprullare, dubbel, m. sKiva 26 40 Båglampa, 6 0  amp........................ 120 —
Fllmhjul (patent), 3 st. 4 0 0  mtrs 16 20 Filmupprullare, dubbel, m. sKiva 26 40
Järnbord .............................. 120 _ Pilmhjul, 3  st., 4 0 0  mtrs........... 16 20
Aotstånd, 7 0  volt 6 0  amp. ... 120 — Järnbord .......................................... 120 —
ObjeKtiv, extra IjusstarKt .......... 40 — LiKströmsmotor med motstånd,
Båglampa, 3 5  amp. (liten modell) 72 — 2 2 0  volt .................................. 90

LIKströmsmotor med motstånd, ObjeKtiv, extra IjusstarKt .......... 40 --
2 2 0  volt .................................. 90 — Aotstånd 4 0  amp. 2 2 0  v o lt ... 150 --

Kronor 891 40 Kronor 1,035 40



AKTIEBOLAGET
SVENSKA BIOGRAF  

T E A T E R N
STOCKHOLM MALMÖ KÖPENHAMN
O R O T T N IN Q Q A T A N  6 3  S Ö D R A  T U L L Q A T A N  6  V /M M E L .S K A F T E T  3 6

K R I S T I A N I A
a k e r s q a d e n  b

S K A N D I N A V I E N S  S T Ö R S T A  
-  A F F Ä R  /  B R A N S C H E N  -

INKÖPER CIRKA 20 ,000  METER F ILM SN YH ETE R  I VECKAN

LEVERANTÖR AV FILMS T ILL  DE STÖRSTA BIOGRAF- 
T E A T R A R N E  I S K A N D I N A V I E N

Uthyr och försäljer films från världens förnämsta fabriker.
Genom förbindelser med utlandets främsta fabriker äro 

vi i  tillfä lle kunna förskaffa monopolrätten fö r 
Skandinavien fö r de allra yppersta i  världs

marknaden utkommande filmerna, såsom 
Asta Nielsen-filmerna, de främsta 

danska m. fl.

EGEN INSPELNING AV DRAMATISKA OEM KOMISKA BILDER,
VAR! KÄNDA SVENSKA SKÅDESPELARE 

KREERA HUVUDROLLERNA

F I L M S F A B R I K  
K I N E M A T O G R A F F A B R I K

Försäljer alla fö r än kinematografteater nödiga attiraljer. 
Apparater från PATHÉ, ERNEMANN, GAUMONT m.. fl. 
Reparationer utföras fort, vä! och b illig t å egna verkstäder.

T E L E F O N E R :  R IK B . A LLM .
F IL M  3  BY  R Å N ......................................................
F IL M S F A B R IK E N .......................................
LA B O R A T O R IU M  A VER KSTAD  • 
IN S P E L N IN G S A T E L JE R . L ID IN G Ö  
VERKST. D IR E K TÖ R E N . B O S T A D  
D IR . F Ö R  F IL M S B Y R Å N .

02 SS. 77 20 70 »A
02 33 22 32
77 27  —

2 3 2  ta

33  3 2  2 3 0  aa
130 73  2 3 0  4 7

k   ................. .................................................... .......

STOCKHOLM 1913. JACOB BAGGES SÖNERS A .-B .


