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Altsaa: 4 (Fire) nye Pr,ogrammer :hver Uge! 
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julen v ar altid Stilhedens, Fredens og Glædens Tid, 

og over Europa tændtes derfor ingen ]ulestjærne i 

dette Aar . . .. 

Had og Krig hersker, og Julestjærnen gled hastigt 

hen over Himlen, skjult af sorte Uvejrsskyer. 

Dog - oppe imod Nord, over Europas yderste Lande, 

standsede den sin Flugt, thi 'den · saa at d e r var Fred 

og Enighed og at man længtes efter dens Komme. 

Den saa tre Nabolande, der glædede sig over hin

andens Trivsel, uden Misundelse, uden Had og uden 

gammelt Nag, og se!! - · da gled den smukkeste af · 

alle Stjærner frem fra Skyen og dens milde Straaler 

faldt velsignende over jorden. . .. 
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nyheder lra nordisk films Co. 
Uden Fædreland (Rita Sacchetto i Hovedrollen). 

For Lykke og Ære (Robert Dinesen og Cajus Brun). 

Nattens Gaade (Ellen Aggerholm i Hovedrollen). 

Et Læreaar (Valdemar Psilander i Hovedrollen). 

S p j Q n e n (Ebba Thomsen i Hovedrollen). 

Is te af Nordisk storsiaaede aktuelle Krigsfilms. 

Ovenstaaende Films er Nyheder der fremkommer i den 
nærmeste Tid og som alle er absolutte Slagnumre. Endvidere erindrer 
vi om vore smaa Lystspil med de yndede danske Komikere i Hoved
rollerne. 

"De Nygifte". 

Appetit og Kærlighed. 
"Suzanne i Badet". 

"En Helt''· 
,,Tre om Een". 

FOTORAMA 
KØBENHAVN • · • AARHUS 

"De besejrede rebersuende". 
"Flyttedagskvaler". 

"Alstrup som Soldat" 
"Amors Krogveje". 

"Ungkarl og Ægtemand". 

% Svenska Films C o. 
KRISTIANIA. STOCKHOLM. 

~~~~~~~~~~~~· 
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Dansk og svensk Film. 
Et Brev fra Censor Dr. Berg i Stockholm. 

M:tn iir ii lskvard nog a lt hedja mig skriva 

11 •1.,0 t - man vet icke vad . Som gammal 
't> 

journalist vore j,lg naturligtvis beredd att 

~ kriva iiver vilkel i.imnc som helst. Utan an

gi\'cl iimne ar det bclyclligt SV~trare. Fordrin

g:trn:t måste ncdsattas . . .. 

.Men alldeles ohegransat kan a mnet a ndå 

inle vara. Troligtvis vanter man n ågo t an

gnend c film , någonting om danska filmer och 

om svenska filmer - det ar egenHigen samma 

s:tk, ty i Sverige kommer den danska filmen 

r;enom »Svenslw Films « ·-- och kan ske i dessa 

det nordiska k ungmnotets begeistrade · dag ar 

nagol om den interskand im\viska filmententens 

cordialilet. 

For alt då borja i s1utet kan det slås fas t, 

alt fil men iir ett område, d ar "Det r øde Streg « 

mellan Danmark och Sverige a ldrig låter sig 

horlrcsonn eras. So m censor ar jag ju medveten 

om , all det latt kan ldippas, men också att det 

iir liiLL alt satta hop igen. Faktiskt ar, att Dan

mark ha ft ett stort fihninfly tande på Sverige, 

inle bara vad den kvantitativa inforseln angår. 

Det iir Danmark , som fore oss visat, hur det 

ga r Lill att spela for hela varlden. Danmark 

iir fiiregångslandet i fi lm , och det ar en elast 

lll ed censuren vi haft forsprång. Det finns 

dock elaka manniskor hiir hos oss, scm1 påstå , 

all vi ha Danmark att tacka for det också ' ... 

Alltnog, man såg har uppifrån, huru Dan-

ma rk vevade in millioner fr ån all Yarlden . Man 

hiird e, a tt filmakti ern a spdade våra »granga

res « roll på borsen. Att alla Danmarks smukke 

Piger blivit filmdivor. Oeh att delta levebrod 

var avsevart fetare an man skulle tro, da man 

såg Asta Ni elsen på duken. Nar m an såg och 

horde allt delta, och ehuru man visste, att de 

clanska filmbanden rullal ut sig over Mindre 

Asien , Nya Zeeland och Galapagosi1arna, tankte 

ma n har, att allt delta kunde vara vart att efter 

likna, och a tt vi svenskar, som aro upptackts

rcsande av natur och ohejdad vana, skulle mi:ij

ligen k unna hitta lam p liga fi lmintressesfar er 

hortom eller vid sid a n a v de danska. 

Det begav sig vid den tiden, att Herm an 

Bangs »Fire Djævle« gjort sina kon ststycken 

fo r en betmelrande v~irld. Andra h ans lands

man foljde utan h ans lwnstniirliga betingelser 

i spåren , och så holl det ett slag på att bli en 

otrevlig sannin g, a lt filmens dramatik in 

skrankte sig til en blandning av cirkus, mena 

geri och Nick Carter. Det var ungefa r vid den 

Liden , vi h ar i land et voro mogna fi:ir att låta 

spelet borjn - ock s{t finga vi censuren . Det 

iir således inte enbart elakhet a tt pås tå, att 

mina kolleger och jag i någon indirekt mån hn 

»Det rode Streg « - som till a ra for Danne

brogen andra fiirg också lwrsas av censurens 

»vi ta « -- att tacka for våra statsanstallningar. 

Givetvis trodde man i borjan har uppe, att 

det var nodvandigt att gå i de danska spåren 

for att hinnn samma m å l. For min r espekt

fulla vanskaps skull med cl e arade dansl•a och 



o FILMEN o 

norslw censurerna hoppas jag innerligt, att 

detta måtte i sin tur ha belorrlrat deras till

komst. Men liksom den danska filmkonsten 

visligt och med framgång inrattat sig aven och 

alltmera for hugre krav, så har också den sven

ska i denna delen foljt efter och rent av tagit 

jamna steg, faslan tilis vidare i mindre skala. 

Så ha vi fått >> røde Streg « från vårt håll åt 

både Damhark och Norge. I mån som dessa 

band just blivit i censurmening »roda «, h a de 

blivit allt mera agnade ickc b lott att samman 

Jmyta fi lmkretsar, inclusive censurerna, utan 

också i sin m ån att narma folken omsesidig 

forståe lse. 
Darmed aro vi åter i nårheten av dagspoli-

tiken, dar min talan upphor -- censurerna 

måste j u v ara så ytterst »neutrala « i dessa t i

der. Jag vill endast tillaggn, att nar de skandi

ilaviska Ianderna narma sig varandra så, som 

n u ar fallet , det borde bli ovcrflodigt att over

saHa varaudras filmtexter . Fi.1r att taga ett 

enda exempel bland Lusen vill jag namna, huru 

jag en gång hade oandlig moda att finna mig 

ti ll ratta med en fi lm. under ruhriken "Fastlags

bullarna «, innan ett lj us gick upp och jag rak

nade mig ti ll , att den måste ha passerat en 

dansk instans och darunder lytt namuet 

»Hvedebr ødsdagene « (d. v. s. "Smekm ånaden «) . 

I allmanhel ar det nog så , att vi sk ulle battre 

forstå varaudras texter utan oversaltning an 

med - jag forestaller m ig namligen att delta 

icke ar en blott svensk erfarenhel utan jamval 

en dansk. 
H uvudsaken ar emellertid, att vi inbordes 

så val forstå det språk, bilderna tala. Och från 

den forutsattn ingen ha vi alla skal att onska 

varandra: God jul! 

Derude, hvor der kæmpes -~ · 

1 et Julenummer - kan det der gaa an at tale 

0111 den evindelige Krig? Jeg tænker ?et ; ~et er 
nemlig ikke selve Verdenskatastrofen, Jeg ·Vll b e
skæftige mig med, det, er blot nogle af dens Spo.r 
paa et enkelt Omraade: de Virknin~er, d~t europæl
ske Opgør m ellem . .Stormagterne v1ser sl'g at ~ave 
paa et enkelt af Filmens faglige Presseorganer ~ de 
krigsførende Lande. . 

Foran mig ligger f. Eks. et af de sidste Numre 
af "Erste internationale Film-Zeitung « - det er 
næppe nogen Overdrivelse at sige, at hver og een 
af de 60 Sider, det ·omfatter, er præget .af Ufl·eden , 
h vert Blad larmer af Vaabenbrag, hvert Bogstav 
gløder af Krigens Brand. 

Lad ·os se lidt paa Enkelthederne. 
Paa Omslaget reklamerer Eiko med Billeder fra 

den tyrkiske Krigsskueplads, A! ontis~ bebu der et 
Par ny Kr igs-Films, og et Berlmer Fllmslms slaar 
paa Tromme for en 3-Akter, der handler om : n 
Lysk Flyver.officers Heltedaud under ?enne Kng; 
"Flyvningen til Vestgrænsen « hedder Filmen. Ogsaa 
andre Krigsstykker nævnes paa Omslaget: . ",Fædre
landet kalder!« - "Jeg kender ingen Partler mer« 
- det er e t Par af Titlerne. 

Lukker vi saa Hæftet op , myldrer Krigs-Styk
kerne frem for vore Øjne. Hør engang disse Titler : 
"J F jendens Land«, "Det trofaste· tyske Hjerte«, 
"Michels J ernnæve«, "Paa Ærens Mark « . . .. Fra 
»den tyske Kronprins' Arme foran Verdun « lover et 
Firma en Række interessante Optagelser - andr e 
skilter med "Franctireu·r-Krigen « og "o, du mein 
Oesterreich! « (der kaldes et »tidsmæssigt patriotisk 
Krigsdrama «); et andet Stykke hedder: »Adressaten 
savnes «, Krigsepisode fra Decemberdagene 1914. 

Derpaa begynder Bladets Tekst. 
Spidsartiklen hedder: "Krigs-Optagelserne endnu 

en Gang« og behandler Spørg·smaalet : ægte og u ægte 

Billeder. 
Efter en stor Annonce om en F ilm , der h edder 

"Et Gensyn i Fj endens Land «, kommer vi til en Om 
tale af et Andragende fra Biograf-Ejerne i Sch one
berg om Nedsættelse af ,Skatten under Krige~ _(i Pa
r entes bemærket: afslaaet). Atter nogle IøJnefal
dende Reklamer for Messters Aktualiteter. Derpaa 
4-5 Spalter Kino-Rundskue, hvoraf fremgaar, at 
det er Krigs- , Krigs- og atter Krigsprogrammer, det 
aaal' løs med i de allerfleste Teatre baade i Berlin 
b o 

O" andetsteds i Tyskland. Et Par S1der glor af Re-
klamer f.or "Michels Jul 1914 « (en patriotisk Alle
gori ), »Es braust cin Ruf wie Donnerhell «, »Tyske 
Helte« . . . -og midt derimellem en lille besk eden 
Notits 0~1 , at Operatør Karl Hellemer har faaet Jern
korset! 

"Ju leklokkeme 1914-« - s·om med Franz Ho fer 
s·om Iscenesætter og med Dorrit Weixler i Hoved-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~c~~~ 

t 
T o Livsbetingelser 

for Biografteatrene: 

Gode Film 
med interessante Titler! 

Godt og fyldigt Reklamemateriale! 

========~!==~==== 

Obs.! N edenstaaende Film, der enten lige er udkommen eller 
kommer i Sæsonens sidste Maaneder : 

Robinson Crusoe - Fort No. 17 - Oliver Tvist 

Arbejdet adler - Sorte Hætters Bande - Sexton Black 

Baskervilles Hund- Undervandshuset (Baskerville II) 

Manden med jernvillien - Onkel Lystigs Eventyr 

Kaptejn Grants Børn - Millionær for en Dag 

Guldkongen - Primadonnaen i Klemme 

De kære Nevøer 11 Sl d · o. s. v. - o. s . v. er a e agnumre, er 1 

Forbindelse med det enestaaende Reklamemateriale, som vi altid 

lader fremstille, maa have Interesse for Deres Teater. 

========~!======== 

Fotorama 
* 

"Is Svønska Films Co. 
København, Aarhus, Kristiania. Stockholm. 
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rollen - tegner til at blive en kolossal Succes, og
saa i den neutrale Verden - bliver man præsenle
ret for gennem en stor 2 Siders Annonce ... . saa 
Yender man Bladet, og ens Øje falder paa en lille 
Meddelelse om to unge Mænd, der ikke skal h øre 
disse Klokker ringe: Operatørerne Paul ·weber og 
H.ichard Thurow har fundet Heltedøden for Fædre-
landet! , 

Ogsaa det komiske Element har maatlet trække 
i Feltuni~ormen: >> Hvordan Max fik Jernkorset«, 
»Mobilisering i Køkkenet« er et Par af disse Krigs
humoresker . 

. . . Og saadan kan vi blive ved. Side efter Side 
genlyder af Krigens Helvedeslarm - om det saa er 
levende Krigskar.rikaturer, reklameres der for den 
Vare (bl. a. m ed et ondskabsfuldt Billede, hv·or man 
ser en Kænguru skyde en engelsk Soldat lige i 
PygmaJi.on). 

-g - d. 

Psilander i rgrs. 

>> Nordisk « og Psilander - to Navne, der 
har taget hinanden i Haanden og er vandret ud 
i d~n vide V er den, h vor man har mod taget dem 
med Glæde og Begejstring. 

Den internationale Film har gjort V er den 
mindre og klaret Begreberne. Før vidste man 
for Eksempel i Italien meget lidt om Danmark. 
Nogle kendte København og troede den var Ho
vedstaden i Tivoli, andre havde hørt om »Ska
gen« og antog, at det var Yor Kongestammes 
Slægtsnavn, men udover saadanne faa og gode"" 
Positiviteter havde de fleste Sydboere ikke 
Anelse om vor Tilværelse. 

Da Frimærkesamleriet greb om sig lærte saa 
og saa mange, hvordan vore J{onger saa ud, 
men det var alligevel først Filmen, der spredte 
Kendskaben til vort Land og Psilander, der 
gjorde sig berømt som den Dansker, alle Lan
des Beboere kendte og skattede. 

I en Mængde Films har Psilander spillet 
med, og for straks at herolige vore Læsere og 
faa det til at staa klart for dem, at dette ikke 
under nogen Form er en Nekrolog, skal vi gøre 
opmærksom paa, at »Nordisk Films Co.« og-

Valdemar Psilander. 

saa har sildet sig sin h erømte Førsteelsker for 

kuet 1915. 
At dette ikke har været nogen h elt billig 

Spøg siger sig selv - det siges, at Psilander skal 
have 100,000 Kroner for 6 Manneder - thi der 
er Filmskompagnier nok i Verden, der har den 
største L yst til at indlemme vor berømte Lands
mand i sit Personale. 

Men Psilander bliver hjemme, og det bør 
rmm takke ham for, thi vi har ikl;;e for mange 
der forstaar at henlede Verdens Opmærksom
lred paa vort lille Land . 

W"' 1 
lg SÆSONENS SMUKKESTE FILM 

00 

BARNET 
FRA HOFFET 
D,RAMA I 4 AKTER. roo AFDELINGER 

Der var en Tid, da man talte om den enorme Sukces, som 

BARNET FRA PARIS 
havde. Men man var neppe kommet sig af sin Beundring 

over dette vidunderlige Filmsdrama, førend 

SKIBS-DRENGEN 
fremkom og' overalt vakte en kolossal Beundring og gjorde 
en enestaaende Lykke. Endnu en Gang har samme Firma 
forbavset Verden med en fænomenal Kunstydelse, nemlig: 

BARNET FRA HOFFET 
Denne Film er paa ~lle Punkter noget usædvanligt. Iscene

sættelse, Spil, Handling og Fotografi, alt udgør et 
bedaarende Hele. 

MONOPOL FOR SKANDINAVIEN: 

FOTORAM A & · A/B SVENSK FILMS Co. so 

~ g8 88 a8If 



ET BAHNEHJERTE . 

§Ml 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 U U IIIIIIIIIII 11 IIIIIIIIIIIIIII U Ul 1111111111111111 U 111111111111111111 ~ 
= = === == 
§§ En Bog, som enhver Filmsmand bør eje: ~ 
~ ~ ... == ... ___ = ---- -

Et gribende Skuespil i 4 Akter, 70 Afdelinger. ~ == 
~ CARL MUUSMANNS ~ 
--= == 

Smukkere kan en Film ikke være! 
- -=--- == 
5.::: == 
l FILMENS i _- = 
l DATTER.~ - -- -- -- -

En rørende og spændende aktuel Fortælling om »Den 
= -= lille Rose «, der filmede i »Barnehjertet« og fik hele -
== == Verden til a t græde. 

- -= = = ···················································: :··················································: == - -- -- -
§§ ~ 230 Sider. ~ ~ Pris 2 Kroner. ~ § - : : = - : :--. . . . = - .................................................... .................................................... ~ - ~ - = - ~ - -
~ Bogen kan _købes i alle Boglader. ·;;; 
= = = 

Barnehjertet er Kravet om Kærlighed. ~ E. JE$PERSE/IS FORLAG ~ 
=:::: == - -

Udlejes med Monopolret for Skandinavien af 

fotorama, R/ø suenska film Co., R/s fotorama, 
Aarhus- København. Akersgaten 16, Kristiania. 

Stockholm. 

- o b Fotorama, Frederiksberggade 36, Køben-

S S • havn har paataget sig at sende Bogen portofrit = - -- -mod Indsendelse af 2 Kr. pr. Postanvisning. = - -- -- -- -
~ 111111111111111111111111111 U IIIli IIIIIII III IIII U IIIIIIIIIIIIII U IIIIIIIIIIIIII U 1111111111111111111111111111111111 U IIIIIIIIIIIIII i 



............................... ~ .... 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 

Sæsonens sfore Sensation! 
I Januar udsender vi en ny Henny Porten Film: 

~ s y n D l! f li L ,D l! T·. 'Bedste Film til Dato af 
~ 11 n 11 alle Henny Porten Film. 

~ 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
~ 

Et Indlæg i Tidens ~ 
~ brændende Spørgsmaal : 
~ 
~ "Ulykkelige forladte 

~ 
~ 
~ 

~ 
~· 

ugifte Mødres 

Skæbne". 

Monopol for Skandinavien 

Fotoram a, 
Kristiani a. 

Fotoram a, 
Aarhus - København. 

A. B. Svenska Films Co., 
S tora V attugatan 7, 

Stockholm. 

~ ..... 'Y'Y'Y'Y'Y'Y'Y'Y ........ 'Y'Y'Y'Y'Y'Y_.._ __ "_._.._ __ ._._.. __ ._,_.._.,._._,_,.~. 

• 

2 Miljon·er 
biografbiljetter saljas 

till 50 o re pr. tus en. 

Order om minst 50000 

expedieras f r a k tf ri tt. 

AJs Svenska Films Co. 
Sto ra Vattuga tan 7 

Stockholm. = 

• 

2 stycken · 

Båglampor 
fOrut anvanda utanfOr .Record tea

tern och i godt skick, .saljasbilligt. 
. ' 

Svenska Films . Co. :. 
Stora Vattugatan. '7 

Stockholm. 

~·~==================~~ 

• • • • 

-···~~.~ 

Herrar Biografagare. 

Liis standigt Recordteaterns "Stockholm" annoncer. 

Dar ålerfinner Ni stadse varldsmarknadens senaste och basta 

filmsnyheter. A lla program levereras helt och bållet av 

A fB Svenska Films Go. 
Stora Vatfugafan 7 

Stockholm. 

• • • • 

~===============-===·. ·~=======================~ 
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Fire kendte Ansigter. 

Er der paa h ele denne gamle Klode noget, der er van
skeligt, saa er det: at forudsige, hvilke Blad i Firkløveret 
Alstmp - Fr. Buch - Lauritz Olsen - Stribolt, d er vilde 
gaa af med Sejren, hvis Films-Teatrenes Publikum skulde 
foretage en Afstemning for at bestemme disse fire 
muntre og uimodstaaelig Herrer Filmørers Rangfølge. 

Hundredtusinde vilde stemme paa Alstrup -
Stemmesedlerne med Fr. Buchs Navn paa vilde 
danne en formidabel Dynge - Lauritz Olsen 
vilde blive en Krøsus, hvis han bare havde 
en 5-Øre for hver, der gav ham Fortrinet 

og Stribalt vilde blive mager bare 
af at tælle de Stemmer, som kaarede 
ham som Nr. l. 

Lykkelige »Nordisk <<, som ope
rerer med saadanne Kræfter! 
Lykkelige Teater-Ejere, som har 
Adgang til at kunne sætte Lyst-
spil med saa populære Skue-
spillere paa Programmet ! 

Hvor tydelig husker 
jeg ikke den første Films
Rolle, jeg saa Fr. Buclc 
i! Det var Piphans 
i Axel Breidals 
F o tor a m a-Film 
»Blandt køben
havnske Apa
cher«. Denne 

~emytlige Fyr 
af en Halv-Bølle 

forstod Buch at 
faa saa meget ud 

Hf, at Piphans blev 
den af Filmens Figu

rer, man først og frem
m est huskede, naar Spolen 

havde snurret sin sidste 
Omgang og Lyset i Salen var 

tændt igen. Med et stort, bredt 
Smil paa sit Ansigt gik hver ene

ste Publikummer ud af Biograf
Teatret - del var Slutningstableauet 

(med Buch som Herskabskusk paa 
Karetens Kuskesæde), der virkede -

heH ud paa Gaden! 
Siden da er der rullet mange Millioner 

Films forbi Verdenspublikummets Øjne: men 
Fr. Buch er ikke bleven skubbet bort fra den 

siln:e og solide Position, han straks vandt sig; 
tværtimod - hver ny Rolle, han udstyrer med 

sin dras tiske Komiks mangfoldige Paafund, nitter og 
nagler ham stærkere fast i Tilskuernes og hele Bio

graf Verdenens Gunst - ikke mindst i Børnenes. Og 
den der har Ungdommen, han har jo som bekendt ogsaa 

Fremtiden! 
Og saa de øvrige Lystspil-Koryfæer - disse tre muntre 

Mænd, som Aften efter Aften paa »Scala «s smukke Scene taler 
og danser og synger sig lige ind i det københavnske Publikums 
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Jijærtekammer. Trioen Alstrup-Olsen- Stri
bolt ... Hvor pragtfuldt de dog supplerer hin
anden paa Filmen, og hvor det klæ'r dem at 

filmel 
Læg engang Mærke til et Biograf-Publikum, 

som sideler og morer sig over en Alslrup-Film 
_ se, hvord an han holder Tilskuerne fast m ed 
sil Blik! det er, som styrer han Publikum blot 
med en Plirren med Øjnene, en Trækning med 
~lunden ; han har Huset ganske i sin Magt. Men 
intet Øjeb lik mærker man, at det koster ham 
bare den ringeste . Anspændelse at udøve dette 
J Jerredømme - Alstrup er jo n etop som ingen 
anden utvungen, elegant, fri og afrundeti hver 
eneste af sine Bevægelser. Har jeg ikke Ret: er 
han ikke for Filmen, hvad en anden Charmeur, 
Vilh. Andersen - hvem Alstrup for Resten lig
ner ikke saa helt lidt - er for den litterære 

Verden ? 
Med ikke mindre - snarere m ere - umid-

delbart sprudlende Liv, m en tillige med større 
Hang til det barokke, virker Lauritz Olsen. Alle
rede har han i en lang Række af nordiske Lyst
spil præsteret det fortrinligste; hans Navn er 
blevet en af de allerk raftigste Magneter til at 
drage Menneskenes Strøm ind enfor Biograf
Teatrenes Døre. 

Om Siribolt turde det være overflødigt at 
skrive mange og lange Sætninger. Kunde jeg 
med min Pen trylle blot en hitte Brøkdel af den 
jublende og ægte Latter, som altid ombølger 
hans joviale Person ; ind i disse Linjer, vilde der 
være lagt den allerbedste og mest flatterende 
Ramme om hans Bi llede. Men ikl' e sandt -? 
P~rlrælet taler saa udmærket for sig selv: oet 
mmder os om mangen en munter Time tilbracrt 
A . ' ~ 

r~s1gt til Ansigt med en L ys tspil-Film ør, som 
n~mclst er sin egen Vægt værd i Guld . . og det 
vrl slet ikke sige saa lidt! 

Dixi. 

Från norrlandsk biohorizont. 

Et Brev til "Filmen«. 

Siisongen 1914- 1915 upprann under allt 
annat ~i.n lovaude auspicier for biograHigarne: 
viirldskrig, mobilisering och en panikartad 
stiimning. Undertecknad hade den otm·en att 
i:ippna biografen just den dag, då kyrkklockor
na borjade kliimta till mobilisering. Och sedan 
var det ingen, som hade tid aU iigna en tanke 
åt biogtafattr~ktionerna, man hade fullt upp att 
go re med 

1 
att ink o p a valdig a matvantforråd och 

nedgriiva sina pecunier i kiillarne. Så små
ningom blev det ju lugnare, men lange dri:ijd e 
det, innan tillstramningen blev som vanligt. 
Gamla journalurklipp och trupprevyer for
mådde ej intressera. Lika liten lycka gjorde 
de fi:irsta » verkliga « krigsbilderna. Skada att 
Nordisk Films Comps krigsbilder ko mm o så 
sent. De voro eljes de enda, som motsvarade 
vår tids hi:igt uppdrivna fordringar. Den fi:irsta 
film, som iintJigen kom litet var att lossa på 
den n edgrii v da penningpungen var N m· disk 
Films Comps Justspel »Ti:iffelhjiilten «, diir Al
strup kom landtstormsgubbarne att for ett 
i:igonblick bortliigga den bistra minen och de 

. orosfyllda rysstankarne. Och så kom Psilander 
i » Arbetet adlar«. Han ty stade gen as t de arm a 
kvinnornas tårar. Med lindrande i:igon satt 
moder och dotter sida vid sida och njot, njot 
bara av att få se »honom «. I ett nu var om
sorgen for maken, brodem eller Histmannen 

' 
som var ute »och mobiliserade «, gli:imd ... 
Borgmiisterinnan fortsatte stormningen mot ti
dens allvar. Snart var allt som for: En liten 
annons i tidningarne: Nordisk Film m ed Psi
lander, Alstrup, Betty Nansen, Ebba Thomsen 
eller n ågon av de andra storheterna i huvudrol
len, så var det fulla hus. Ty Nordisk Films 
Comp iir obestridligen filmsmiirket par prefe
rence, dess isbji:irnsmiirke ar en oemotståndlig 
magnet. 

Den uppfattningen delas emellertid ej av 
den svenska pressen. Det finns knappast någon 
av Nordisk Films Comps skådespelare, som 
funnit nåd in for , herrar kritikers ogon. P si
lander sjiilli:is, Bet y N an sen tråkig etc. .T a, den 
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s~enska pressens luitik over biografbilder i a ll 
manbet ar ganska bristfallig. Charmania bil
der, som erh ållit lovord overallt i viiridspressen 
och som publiken senterar, avfardes med ett 
par rader. En huvudstadstidning shev sålunda 
om den kanda Gaumontfilmen F urstebarnet: 
»vil! inspelad, men tråkig « . Det hor ej heller 
ti ll sallsyntheterna, att få se diametralt motsatta 
uttalanden i olika tidningar om en film eller en 
fi l m gestalt. S vend Aggerholm i »Å ventyrer
sken « fordomdes så lunda fullstandigt av en 
>> kritiker «, medan en annan betecknade honom 
såsom en enastående god typ. En del tidningar 
noja sig forsi ldigtvis med citat . ur annonsspal
terna. Att detta ej heller kan bli en vard ig lui
tik år ju lått att forstå. Lyckligtvis h ar dock 
den svenska biografpubliken ]art sig inse, att 
pressens kritik over biografhild er år allt annat 
iin tillfi:irlitlig. Det har annu a ldrig hant att en 
f ullstand igt nedgorand e kritik ås tedkommit 
m'lgon nedgång i besi:ikarnes antal. Tvartom. 

Men den svenska biografri:irelsen , som ned
Higger så enorma summor p å annonc.ering bor
de va l ha ratt ntt f01·dra, att kompelenta kri
ti ker, tillsattes. Bort med sådan n >> kritiker « 
som fortfarunde betrakta biografen som ett mar
kadsgyckel och som iigna några få nedhltende 
rad er åt filmen. 

Riogrrt fiigare i Norr lan d. 

"Filmens Datter". 

El Brev fra en Filmist i [( øben lwvn til hans 
Onkel, Biograftealer-Efer P . ..... i X by. 

Kære Onkel! 

Du skal have saa mange, mange Tak for 
din venlige Indbydelse; jeg vilde forfærd elig 
gærne efterkomme den og tilbringe Julen hos 
dig og Tante (og samtidig faa Lejlighed til at 
beundre dit n ye Lokale), men jeg kan ikk e 
komme - jeg er nemlig vældig optaget, da jeg 
er begyndt at skrive en Fi lm, der skal hedde 

»Fingeraftrykket paa Kirkespiret eller Den for~ 
elskede Luftbuebrobygger« , og den skal jeg være 
færdig med lige efter Juledagene. 

Til Gengæld for mit Selskab maa jeg saa 
hede jer tage til Takke med den Underholdning, 
I kan faa af den Roman, jeg hermed sender Jer 
- det vil I ogsaa have m eget mere Fornøjelse 
og Udbytte af. 

Du har jo nok læst i A viserne, at det er 
storartet H o man, den sidste, Curl 111 uusnwnn 
har skrevet. >> Filmens Dallen hedder 
sa.a den er lige noget for dig og Tante, kan du 
tro! 

Jeg nænner naturligvis ikl'e at >> tage Duf 
ten «. af Bogen ved at fortælle dig den spændende 
Handling paa Forh aand, men et og andel 
denne glimrende Historie vil jeg dog skrive om, 
da jeg maaske nok kan give dig et Par Vink, 
sna du kan faa mere ud af Bogen. 

Først et Ord om Forfatteren. Kan du huske, 
Onkel, at da du sidst var i København for at tale 
m ed Direktør Skaar up, » Fotorama « , var du 
jeg inde i >> Bræddehytten « og spise F rokost, og 
der viste jeg dig Muusmann. Han sad ved et 
Bord lige overfor os sammen m ed to Artister -
en tysk og en fransk. Og k an du huske, at vi 
morede os over den Færdighed, han havde i at 
tale begge Sp12og - og lidt Engelsk med - næ
sten paa een Gang. Saaclan er Muu smann; 
er ikke een Forfatter eller Journalist i hele Kø~ 
benhavn, , der kender Artisterne og deres Liv 
saadan ud og ind som han - og derfor er hans 
Artist-Romaner ogsaa saa sand færdige og paa~ 
!idelige, om de saa er a ldrig saa opdigtede og 
spændende. 

Filtn en og hele det Liv og Leben, der rører 
sig ude paa Optagelses-Atelieret eller ud e om~ 
kring, kender han nu ikke saa nøje. I en Cirkus
manege og i Stald ene og Paaldædningsværel
serne, der er Muusmann 11femme; Glashuset, 
hvor vi gaar og >> sjæler « til Akkompagn ement af 
Kam eraets Knæk-knæk-knæk er han aabenhart 
en Del mere fremmed for endnu . 

Men - jeg ved ikke, hvordan det kan være 
jeg synes næstendels, at n etop derfor har vi 

Film sfolk saa meget større FornØjelse af at læse 
den Filmeri-Homan , han 1m har skrevet: vi har 
jo den Tilfredsstillelse, at vi en Gang imellem, i 
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• . f' , ·es ston·e Sagkundskab, kan sige ved h .. tf l a 'OI . 
·' Ja t· ære Muusmann, der hopper De 

os ·elv: » ' " . 
Jet over Tingene . . . . og der kunde De 

nu for Eff l · d · . . k have faaet meget mere e d m 1 rt " ltgno . 
t'l hvis De havde haft hge saa m egen Romanen, . 

Erfaring som vi! « Kort ~agt : .naar VI læser saa-

Roman der dreJer s1g om det , der er dan en • ' . . 
daaJj ae Brød saa er det, hgesorn v1 hele 

\ 'OrCS t> t> ' 
Tiden _ hvad skal jeg kalde det? - >> digter 

l O a det er i Grunden en helt morsom Be
Ill N , t> 

k:l'ftiaelse . 
. . 

0

Jeg kommer pludselig t il at tænke paa: 
bare du ikke allerede lwr købt >>,Filmens Dat
kr ! - det maa jeg jo desværr~ fryg te, for na
turligvis skal en Bog som den ikke være længe 

0111 at finde Vej til alle Filmen s F olk h erhjemme. 
:'lien ejer du den allerede, saa brug det Expl., 
jeg sender dig, som Foræring til en af dine Kol
leger - den Present vil enhver Biografmand 
blive glad ved! 

. . Handl ingen i Bogen for egaar i Køben
ham og Omegn. Men Romanen er all igevel 
ikke mere kobenhavnsk, end at I kær e P rovins
hl'hoere vil være fu ldstændig n ned «, naar I 
læser den. Nu skal det more mig, engang at 
hnre, om du kan forstaa alle Hentydningerne i 
dl'll . Der er f. Ex. det, at Muusmann hele Tiden 
tall'r om et Filmscompagni, der hedder >> Zoo
tropen "; det er selvfølgelig et opdigtet Navn -
men saadan en gammel F ilmsrotte som du, er 
vi . l hurtig paa det rene med, hvad for et Sel
. kab det er , han sigter til. Og saa et Navn 
som Rosenthai - saadan h edder en af Roma
nen Person er, en Filmsskuespiller med en væl
dig Gage; hvem tror du det er? Jeg tror, at 
hans rette Navn begynder m ed Ps og ender paa 
anderi 

elve Hovedpersonen den lille kønne Piae 
d . . ' ' t> ' 

er kaldes »F ilmens Datter «, fordi den Kreds af 
Skuespillere, med hvem hun filmer, paa en 
.. raade er fælles om at adoptere hende - altsaa 
hgc om •Regimentets Datter« .. . . ja hvem er 
hun ? Her m · · aa Jeg melde P as ; vi har gaaet ude 
paa Filmen ocr J· l o spe ~u eret over, h vem Muus-
rnann eaentlicr h · · . o o ar Sigtet bl , men der er ingen 
.1f os der ha 1 t G . . ' r øs aaden. Naa, det kan jo og-
. •1U 1 Grunden 1· være Igegyldigt -Figuren er liere 
. and ocr æate f d o 

t> o or et, og jeg tror saamænd, at 

Tante vil græde sine m odige Tam·er af Med
følelse m ed den lille Pige, der gennemgaar saa 
mange Træn gsler og Æ ventyr, inden hun naar 
frem paa Livets Solside. 

For Hesten er det ikke første Gang, Carl 
Muusmann fletter Filmeri ind i en Homan ; hans 
Bog >> [(øbenlwun er-Teatret « handler ogsaa no
get om det stumme T eater. Du, som har inter
esser et dig saa levende for de nordiske Film, 
lige siden O. O. begyndte, vilde vist more dig 
ovt;r at læse den (noget karrikererle) Skildring, 
der i den Bog er givet af Filmens Barndom her 
hjemme, Elleore-Historien m. m. Bl. a. vil det 
fornøje dig, at Muusmann -- skønt han langtfra 
staa r ukritisk overfor Filmsvæsenet - alligevel 
a ahenharer megen Sympati baade for Kin·e
matografiens vidunderlige Opfindelse og for de 
Mennesker, som virker i deres Tjeneste. Han 
kan nok nu og da sukke lidt over, at de levende 
Billeder har siaaet Cirkus- og Markedsgøglet 
ihjel, men han er dog a lligevel i saa h øj Grad 
et Barn af sin Tid og i Pagt med Fremtiden,· at 
han fors taar, at Filmen har sejret med selve 
Livets Het. 

Du skal se - en skønne Dag skinner saa
mænd Navnet Carl Muusmann paa en Films
Plakat udenfor dit smukke Kunsttempel i Xhy. 
Om ikke paa anden Maarle, saa b liver C. M. 
nok Filmsforfatter derved, at han filmatiserer 
sin egen Homan. Det kunde skam blive en god 
Film - d. v . s. dersom man kunde finde det 
rigtige Pigebarn til at spille )) Filmens Datter«! 
- Naar jeg ser Muusmann, skal jeg for Hesten 
tale med ham om den Ide - hvem ved, maaske 
kunde vi samarbejde? For rigtig Films-For
stand, det h ar han nu vist a lligevel ikke -
endnu. 

- Naa, kære Venner, nu skal jeg ikke trætte 
Jer med flere Betragtninger. Glæd Jer n u over 
Muusmanns Homan - følg den lille forældre
løse Artist-Pige gennem godt og ondt, lad Jer 
røre af hendes omtumlede Skæbne, der gennem 
hendes Verdenssucces i Filmen >> Barnehjertet « 

fører h ende frem til Hygge og Lykke i den rige 
Amerikanerindes elegante Hjem! 

Sku lde det saa ske, at jeg i en Film opdager 
det smukke Barnehovede, som fra Omslaget af 
Bogen r etter sine udtryksfulde Øjne mod Læ-
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ser en , ja saa skal jeg nok lade jer vide, h vad 
den Film h edder, saa at I kan skrive til »F oto
r am a « og sikre J er den til J er es T eater,. 

Og saa til Slut de a llerbedste Ønsk er om en 

glædelig J ul fr a 
eder s h engivne Nevø 

Filmis ten. 

For Afsk r iftens Rigtighed indestaar : 
Erling S teen sgaard. 

ETT GOTT NYTTAR · 

tillonskas alla arade kunder av 

A. B. Svenska. Films Camp. 
Otto Rohde. 

Henny Porten. 

.... 
Det sidsle Billede 

Film sprima donn a. 

"0i senaer Dem 'JCre beaste Øns~er cm el gcat J..li?taar cg fer= 

binder ltermed \?Cr qta~ fer beqagelig G}crretningsfcrbinaelse i del nu 

s\?unane Glar. 

København i Dee em b er 11.)14. Kristiania i December 1914. 

Gt j$ ~olorama. Gfolorama. 
Cfreae $~aarup. Kirsten og $opqus ~erg. · 
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Buelampe.kul 
. .i garanteret bedste Kvalitet, anvendt af vore egne Operatører; 

sælges til Dagens billigste Pz:iser. 

Spar ~!cke paa 

Reklamematerialet. 
' . 

Fornuftigt anvendt, er det de bedste ~enge, der ., gives 

ud til Reklamen paa 'selve" Teatre~, ~·ort Firmå er bekendt for 'at 

have det smukkest: og mest virkningsfulde Rekl~emateriale. 

' Vi leverer Dem gode og 

biilige Tcyks4ger til Udde-TrykSager! 
. · ling, forsynede med Cl~che

aftryk fra Filmen,· hvis De. ikke selv i Deres e~en By har let ved 

at fremstille disse. 

Fotoram a "!ø Suøpska Films· Co. '' 
\ 

* Aarhus, København, Kristiania. Stockholm. 
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· _ var vi med den -aktuelle· Optagels-e af: 
r . .. 

.. ~ , . , Tre-Konge·Mfdet ·i ~Naima. 
y .. - ~ "' .. - ~ ' • ~A -:-· .M..,.. V ~ 't ~ ' . 

~ ~. '~ 

' : Anerede Fredag Aften blev · FJimen fore~ 
-vist pa~ 3 ,.f eatr,a i :København og. Lørdag 

Mid-dag paa Cat'!l .Joh~n Teatret i K;ri- . -.

stiania. _., Vor Op(å-gelse -,af de_nn~ -Begiven-

. hed, der e~ _ for~tag~t af NordisJ~ Films Co. ·~ 
mest - rutinerede Fotografer ~r langt den · ~ 

bedste og interessariteste af sarritlige Films, · · 
. . ' ' ~ -

d~r -ved, denne ~ej lighed _blev - optaget .. i , 
. .... . "' -

Malmø. > _, .. ·_ • ~ 

_ ~FOTORAMA --· 

~ Trykt hos J . Jørgensen & Co. {Ivar Jant:r:en) København. 
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