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Forord:
Dette jubilreumsskrift fors0ger, sa fyldigt pladsen nu ti llader, at give et billede af
L0gst0r BIOs historie fra 1907 til 2002.
Fra stumfilm til surroundlyd.
Fra "levende billeder" til computeranimerede film.
Fra privatejet BiografTeater til foreningsdrevet biograf.
At skriftet har kurmet realiseres skyldes en lang rrekke faktorer, hvoraf den mest
selvf0lgelige burde vrere, at L0gst0r overhovedet har en biograf.
Dette er imidlertid ikke en selvf0lge, men en kendsgerning, som b0r nrevnes og
huskes af aile i L0gst0r Kommune.
Stor konkurrence fra video og st0rre byers udbud af film, samt opf0relsen afmegastore biografcentre, medf0rer, at biografer over det ganske land rna lukke.
Men L0gSt0r BIO er her i omradet det sidste og eneste kulturtilbud, der k0fer kontinuerligt og kan betjene aile niveauer savel aldersmressigt som kulturelt.
Og at biografen er der, skyldes ene og alene den store medarbejderskarc, der frivilligt og ul0rmet stiller op aften efter aften, i sol og sne, i stille og storm.
Stor opbakning yder ogsa den interesserede medlemsskare.
Skriftet baserer sig pa talrige oplysninger fundet i Lokalhistorisk Arkiv og pa
scrapb0ger tilh0rende Lisa og Firm Skj0dt og Mona og Finn Jensen samt en rrekke
enkeltpersoner, som har stillet deres viden til radighed.
L0gst0r BIOs Venner takker oprigtigt aile, der pa den ene eller den anden made har
bidraget til skriftets tilblivelse, men den st0rste tak gar ufortr0dent til tid!. overbibliotekar N.H. Lindhard som uden t0ven patog sig den store opgave, det er, at
grave i arkiverne, sortere og bearbejde de mange fundne oplysninger.
Tillykke til L0gst0r med biografens f0dselsdag og L0gst0r Bios Vermers jubilreum.
Gertie Elmo
formand for L0gSt0r BIOs Vermer.
2. januar 2002
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L0GST0R BIO 1907 - 1991, 1992 - 2002
Igennem slutningen af 1800-tallet kOll1 den ene vidunderhistorie efter den anden
fra USA om opfindelser af fonograf, elektrisk lys, telefon O.S.Y.
E n af hovedskikkelserne i opfindelserne var T homas A. Edison, og kOIt efter
nytar 1895 kom meddelelsen om et nyt vidunder, nemlig kinetoskopet, en kasse
hvis
med indbyggede valser, hvorover der lob et elektrisk gennemlyst
bi lleder ble levende ved at rulle henover valserne. Resultatet kunne ses gennem et
vindue oven i kassen.
Men det var ikke et rigtigt filmapparat. Her blev Edison overhalet af bwclrene
Lumiere fra Frankrig, som 1894-95 havde konstrueret en sakaldt "Kinematograf",
der var i sta nd til at projieere billederne op pi'! et lrerred.
Det blev ogsa n
der samme abnede verdens f0rste biograf i en kreld I' i Paris. Fo restilli ngen varede ca. 20 minutter, og bestod af 10 film, del' hver
varcde I minut Det var ikke teknisk muligt at lave lrengere film pa det tidspun kt.
Lignende forevisninger kom ogsa i D anmark, men egentlige biografer dukkede
fers t op 1904/05 .
Ll var teknikken sa
at man kunne filme et helt kvarter, og derfor var programmet som regel 4 fi lm. Det var norm al t sprending, natur, krerlighed og komik.
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DEN F0RSTE FORESTILLING
D r skulle en bevii Eng til,
redsfoged Valdem ar Boss,
skulle have bevilli ng. Den
Det f0rste borgerne l1.0rte
Februar 1907. Der stod:

og den f ik man fra pol itiet. Det ville i L0gst0f si ge herda ejeren af M ikkels 115 Hotel, H. Woldiderich , i 1907
skulIe for 0Vrigt fomys hvert
til sagen, var en annonce i Logst0r Avis, fredag d. 8.

Biografteater i LegstBr
Paa S0ndag aabnes det
nye Biograftcatcr paa
'Mikkelsens Hotel" i
Lflgst0r med
2 Forev i ninger af
levende Billeder.
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Dagen efter matte av isen meddeIe, at der ingen forestillinger blev
"i Morgen" if01ge en annonee:
"Aflysning. Grundet paa Forbinpaa
delsesvanskeligheder aflyses B ioI tJ f
elDg;tllfUdW
grafteatret i Morgen paa "Miki !IIarga IXIII .IIirftIfftd ,aotd"".
kelsens Hotel. H. Woldiderich."
6.1B.IMkftd).
Men mandag d. 11 februar
1907 lykkedes det. "1 Aften Aabningsforestilling, i Morgen Landboforesti lJ ing."
Det vakte nu ikke den store ops igt. Avisen skrev: "L0gst0r B iograftheater paa
" Mikkelsens Hotel" gav i Aftes sin f0Tste Forestilling, der vel n<ermest maa betragtes som en slags Generalpmve. Program met var meget righoldigt og afvekslende,
og man saa baade morsomme og alvorlige Scener i de levende BilIedcr. Som
Hclhed maa forestillingen , der ikke overv<eredes af noget stort Pubhkum, kaldes
vellykket.
Vi kan tr0stigt anbefale L<eserne flittigt at bes0ge Teatret".

Ita'*' . ,

e"

STARTEN VAR PRlMITIV
1 al almindelighed blev filmen anset for noget pa linie med andet markedsg0gl, og
det varede l<enge, inden den blev anerkendt. En af grundene kan v<ere, at apparaterne til forevisningen var meget primitive. De blev drejet med handkraft. og
for at overd0ve st0jen fra apparatet,
havde man ansat en pianist til at spille
under stumfilmen.
I L0gst0r var det betroet musikdirekt0ren S0fensen Kj <eldgaard og hans d0tre,
ikke minds! Emma og Sigrid Kj <eldgaard. De skul le f01ge filmens handling,
sa pUblikum blev sat i den rigtige stemning. Det kwme ikke nytte, at de var alt
for afh<engige af nodeme, sa de for
eksempel valgte marchmusik til en d0dsscene. Det fort<elles. at biografen engang
havde en uerfaren af10ser, som kun sj<eldent turde se op fra noderne. E n af de
sj<eldne gange var netop, mens et tog
kom brusende frem. Pianisten blev sa
Apparatet er ikke Fa LfJgster Bio, men forskr<ekket, at hun v<eltede bagover med
et hvin, sa forestillingen blev afbrudt.
erFa tiden.
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Der var problemer, selv om himdsvinget blev drejet jxvnt, og det blev ikke meget
bedre, da man gik over til elektrieitet.
Strommen blev produeeret pa den modsatte side af gaden, pa Logstor Jernstoberi,
og sendt over gaden med kabel. For at fa strom, matte direktoren starte en gasmotor en halv time for forestillingen, sa den kunne trxkke dynamoen. Motoren havde
det med at gore knuder. "I L0gstor Biografteater installeres Gasmotor, sa den uundgaelige Flimren bliver mindre." Det var d. 3. april 1911.

STEINCKES ERINDRINGER
Den tidligere justitsminister K.K. Steineke har i en jubilxumsartikel om "Nordisk
Film" givet en skildring, der ogsa kunne passe pa Logstor: "Men ser man tilbage pa
de forhold, del' dengang blev budt den danske biografgxnger, rna man smile. Pa harde,
ofte uhovlede trxbxnke sad folk i timevis, tryllebundet af hvad der foregik pa det
hvide Ixrred. Ikke sjxldent gik filmstrimlen i stykker, og hvide Iyn flxkkede billedeme! Filmene blev dengang ledsaget af klavermusik, der tit var af en hablos kvalitet;
men pianisten matte ogsa tilpasse musikken
efter filmen, nodeme kunne kun skimtes, og
der skulle nxsten hele tiden spilles forte, da
piano og pianissimo druknede i bolsjeposers
knitren og folks skraben med fodderne. Og
Hotel)
alligevel var aile vildt begejstrede."
Som nxvnt gik film en tit i stykker. Man
fo c
pastod, at det kunne ske op til et par hundrede gange pa en forestilling. Det er vel forMbentlig en overdrivelse. Filmen var ogsa ret
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Tir . dog 01 Ollad_" Aft.a KI. a ssml
brandfarlig, men selv om man kunne fa
Tonlll'liIn AI lIm k l. 8
mere brandsikker film, gay den ikke sa gode
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=
billeder.
---III J'rDgram fDr d:m1l2 t!.gi2'"
Billetprisen var 25 ore for voksne og 10
ore for born. Kun nogen af trxbxnkene for
voksne havde ryglxn. Der blev ikke nxvnt
Chr. IX.s Bisaettelse.
Z ool o pHlik Ha'rn I k obenhawn.
noget program for forste forestilling bortset
DrlllUll I ShyrrJIl !lIlt
SIl'QfIIqt Eallilill.
En
Str o m.
fra, at det kunne fas ved indgangen.
En Fortll'Hdae.
Allerede ugen efter kom den forste plakat
'V"CIel.o;oo.
[0
og annonee med repertoiret:
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Og et nyt program den 25. februar: Af 9
Numre fremhxves: "Stakkels Brudgom,
Foraarets Fe, Bryderens Kones Hxvn, Et
Fremtidshjem Panorama fra Sydamerika."
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INDGANG GENNEM TOILETBYGNINGEN
Som mevnt var besoget ikk e ret stort, og det bevirkede, at der ikke blev rad ti l storre forbedringer. lndgangen til biografen var igermem ct trreskur, der ogsa rummcde hote llets toi letter. D et er maske for flot at kalde dem toiletter. Dasser er nok
mere rigtigt, for forst i 1910 fik hotellet efter nogen di skussion kom munens tilladelse til et "Trrek og Slip" . Der var 8. okt. 1910 sendt et andragende til kommunen
om "bibeholdelse af det i "Mikkelsens Hotel" indrettede we." E fter en underS0gelse blev det bevilget mod en afgift pa 25 kr. for "Et Hotelsrede". Fra trreskuret
skulle publikum ind gennem et af hotellets lokaler for at komme til salen. Men da
var hotel og biograf fra 1. april overtaget af H. Klinkvort.
Filmens lrengde var stadig det, der afgjorde forestillingeme. I mange ar var filmene ikke lrengere end, at de kunne vrere pa en spole, men efterh3.nden blev de sa
lange, at det var nodvendigt med spoleskift midt i fi1men , og det gay anledning til
afbrydelse og Iys i salen .

SKJOLDBORG SOM BIOGRAFDl REKT0R
Bevillinger blev ellers uddelt ret tilfreldigt, og i mange tilfrelde til folk, der ingen
erfaring havde i branehen. De blev mange gange givet til veltjente skuespillere eller
forfattere , og pol den made fik Logstor en ekstra biografdirektoL
Det var lohan Skjoldborg, der i 1916 fik bevilling til biografen i Bmnshoj!
Gunnar Sandfeld skrev i "Den stumme scene": " efter sigende ved kraftig indsats fra
folkctingsmand og kontrolminister Th. Staunings side. Han havde intet haft med
film at bestille, men han var en god, folkelig forfatter, hvisokonomi aldrig havde
kurmet konune pa hojde med evnerne. Det var kvalifikationer nok ! Skjoldborg skulIe nemlig slet intet have med dette teater at gore uden dette ene: arlig at modtage
1200 kr. med posten fra den mand, han straks havde bortforpagtet bev ill ingen til."
Skjoldborg var gaet fallit som husmand pol Dynres, og havde i de nre ste ar ingen
fast boprel, for han i november 1918 flyttede ind i reresboligen i Logst0r. Det var
Louise Skjoldborg, der havde skode pa huset.
Skont der ellers var boprelspligt, fik Skjoldborg lov til at blive boende i LOgStflf,
selv om hans biograf la i Bronshoj . Han havde med famil ie boet flere ar i Logsto[,
hvor han havde erhvervet fast ejendom, skrev han til ministeren, og fo lte sig i sin
egenskab af forfatter strerkt knyttet til byen og cgnen, till agde det ligefrem betydning for sit forfattcrskab, at han " i hvert fald i disse ar" kunne bo i denne del af landet, hvad mini steren ogsa udmrerket godt forstod.
Sa han blev altsa ikke nogen konkurrent til Logstor B iografteater!
Efter 1. Verdcnskrig blev filmens lrengde den grengse pa 90 min utter, sa en forestilling kom til at besta af en forfilm og en hovedfilm . I lobet af 1920-erne blev hastigheden pi! filmene sat op fra 16 biJleder til 24 billeder i sekundet. Det skete som
en forberedelse til talefilmens tempo .
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DEN F0RSTE BIOGRAFLOV
Den f0rste egentlige biograflov kom i 1922. Her bestemmes det, at staten, (justitsministeriet), skal foresm uddelingen afbiografbevillinger, og at de herefter gives pa
livstid.
Det ser ud til at bevillingen har fulgt hotellet. Fra 1916 direktor Hans Nielsen. I
1930 hed direktoren Th. Poulsen, og han dode i 1931 eller 32, for den 17. marts
1932 kan vi la:se i byradets forhandlingsprotokol. "Andragende fra Th. Poulsens
enke om fornyelse af bevilling til at drive Biograftheater." Sagen blev sendt tilbage
tIl udvalget. Der star ikke hvilket udvalg, men det var sandsynligvis Udvalget for
Lystejendomme, der rummede "Biograftheatertilsynet". Ans0gningen skulle sendes til Stiftamtet.
Ved na:ste mode blev det bevilget med en udtalelse fra udva lget om, at fru
Poulsen fik bevilling pa betingelse af, at biografen snarest gik over til tonefilm:
" L0gstor er snart den sidste kobstad, der ikke har tone- og talefilm ."
Det virkede abenbart efter hensigten, for sidst i maj skrev Logstor Avis:

"L0GST0R BIOGRAFTEATERS MODERNISERING
To Mont0fer fra Radiofirmaet
Bang & Olufsen, Struer, hvem
Leverancen af det nye Tone- og
Talefilmsanla:g til Logstor Biografteater er overdraget, arbejder for Tiden med Billedteatrets
Modernisering. At der virkelig
er Tale om en Modcmisering,
vii man forstaa, naar det oplyses, at "Bofa", som det nye
Anla:g hedder, i stigende Grad
vinder Udbredelse herhjemme
saavel som i Udlandet, og at
Iignende om end noget storre
Apparater, som det Logstor fra
Sondag vii va:re rigere, er installeret i Byer som Aarhus og
Horsens." Selv om Logstor kun
fik eet apparat, kunne man for
fremtiden nojes med en enkelt
afbrydelse til spoleskift. Og
den 30. maj 1932 kunne Logstor Avis meddele: "Det varede
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Bang & Olufsen.· Baja Movietone.

lrenge, inden Lrerredet i L0gst0r Stumfilmteater "fik Mrele" ; men til Gengreld 10d
Talen klar og tydelig, da "Prresten i Vejlby" som den f0rste af de optrredende paa
den bervrerende "tavse" Scene i Aftes aabnede Munden."
"Prresten i Vejlby" var den f0rste, danskproducerede tone- og talefilm. Den bavde
baft premiere i maj 1931, og var blevet en stor succes .
"Den mekaniske Gengivelse afTale og Musik vil aldrig blive det samme som de n
naturlige; men saa nrer Idealet, som det
danske "Bofa" Moviesystem f0rer Gengivel sen, bar intet System tidligere vreret.
Naar dertil konuner, at Billedfremf0felsen
er saa skarp, som Filmen overbovedet tillader, kan det nreppe forbavse, at den lille
Kreds af indbudte, Byraadcts Medlemmer
og Pressen, som i Aftes overvrerede Urpremieren, kun bavde Lovord tilovers for
dTeatrets Modernisering.
Af Forandringer i Teatersalen er der ikke
mange. Klaveret er erstattet med tre
H0jttalere og et stykke sort Klrede, paa
bvilket Talen "fremkaldes", klrebet over en
del af Lrerredet. Men det er ogsaa alt for
Salens Vedkommende.
Maskinrummet derimod er nreppe til at
kende igen. "Bofa"s komplicerede Anlreg
optager St0fstedelen af det lille Rum, bvor
Haandtag og Kontakter sidder tykt og tret paa Vreggene, krrevende en omhyggeh g
Betjening for at give det bedste Resultat."
Det kan tilf0jes, at et af byradsmedlemmerne, grosserer T h. Mikkelsen, blev
nrevnt som formand for "Biograftheatertilsynet."
Redakt0r Anker Larsen, der d0de 2001, ejede L0gst0r Kiosk fra 1932 til 1946,
og han har leveret f01gende minder fra biografen:

"MAN N0D MEGET SLIK VED
BIOGRAFFORESTILLINGERNE
L0gstor Bio var i mange ar det faste, oplivende moment hvad angar undcrholdning.
iEldre borgere husker den meget lidt tiltalende indgang i et trreskur som sidebygning til Mikkelsens hotel. Billetsalget foregik i restaurationen, hvor hotcl- og
biografejeren H. Nielsen, der altid blev kaldt "Fyret", solgte billetterne. I mange ar
var det 35 .0 re for b0rn og I kr. for voksne.
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D n store smed Julius N ielsen, der ogsa senere blev natvregter, var kontrollor, og
der var resp kt for den altid venlige, men bestemte mand . Det hrendte, store drenge
kunne vrere lidt st0jende, og sa matte de ud.

SMIDT un OG PENGE TILBAGE
D r var dog orden i sagerne. og de fik pengene tilbage, safremt de iIcke var rolige
under forestillingen . Det var ikke altid let at se, hvor voksne de var, og det kunne
hre nde, at de var kommet ind for 35 Ofe, men fik en krone for at forlade salen.
Da und rt gnede i 1932 kobte L0gStOf Kiosk var salget af slik ret betydeligt, og
s<.erligt til de, de r skulle i Bio.
Da Aksel Christensen overtog hotellet og biografen, blev der at nyt, smukt inventar ind, og
ej r n ville nodigt have, man s piste is og tyggegUlmn i i biografe n. Det var siIckert os, der
havde det storste alg, og vi lavede den ordning
med Aksel Christensen, at vi kulle Foresta salg t af slik i biografen, men ikke is og tyggegum mI.

PAUSE FOR AT SKIFTE SPOLER
Der var pa dette ti dspunkt maskiner, d r skulle
skifte poler, sa de r var gerne to ret lange pauser. Vi fik da laver specielle kurve, og havde et
par unge mennesker til at sre lge choko ladestykker til 10-25 ore
opefter, samt lakrids og
poser med karameller og andet. Der ·kulle bruAksel Christensen
ges blede poser til bolchcr og andet, for at der
ikke sku lle v<erc for megen raslen med poser. Der var stil over alt.
Vi havde blandt andre et par unge mennesker til at forcsta salget. Dc havde gode
e ner SOI11 <e lger, og var fin ti l at omgAs folk. De blev begge sidenhen hotelejere, og maske hJ v gnmde n lagt i LOgst0T bio . Hotel- og biografejeren fik ligesom
srelgerne procenter af salget.

NYT lNDGANGSPARTI
S nere bl v der installeret nye maskiner, der ku nne skifte spole uden pause, og biot,,'Tafen blev udbygget med en meget fin indgangsbygning, hvor der blev lavet billetsalg og samtidig salg af slik. og vort direkte salg i biografen bortfaldt.
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Det blev til dels opvejet ved, at der blev spillet
meget fine forestillinger, der tiltrak et stort publikum og derved oget salg fra butik. Srerligt var
danske film under krigen meget bes0gt, og i 1941,
Tirsdag: KI. 7,15.
Derelter hver Ailen KI. 7,15.
da man spillede den danske film " Niels Pind og
hans Dreng", var der sa stor tilstr0mning, at politiet flere aftener matte lede trafikken og klare
k0en ved indgangen, og mange gik forgreves efter
billetter. (Forklaringen er nok, at det var en filmatisering af Skjoldborgs "Ideale Magter" . Den blev
ogsa filmet i 1957 under navnet "S0nnen fra
Amerika". (Red .)
En af de forestillinger, reldre bedst husker, var
den danske film "Bedstemor gaar amok", der blev
spillet den 4. maj 1945.
Midt under forestillingen blev Iyset trendt, og
PorutlbesJiliing iii aile P la.d.soe r
biografejer Aksel Christensen kom ind i salen og
Hverdage fra KI.
Og Soameddelte, at man over radio fra London havde
Qg: Helligdage 10-12 v ed BllletkonJorel og TIL 58.
oplyst, at de tyske tropper i Danmark havde overUafhenJede :Billetter srelgeS v eil
f'orestillirrgens BegY'lldelse.
givet sig til Montgomery. Jubelen i salen var ubeskrivelig, og man styrtede ud, og sidste halvdel af
filmen glemte man helt, at man ikke fik med."
Det var Anker Larsens indtryk af bio, som mange sikkert vii nikke genkendende
ti 1.
Den 19. Oktober 1944 skriver avisen om den store ombygning af bio, der har
staet pa en manedstid. Den venter man sig meget af: "En Biograf bygges op i
Marmor og Kubamahogni."
Den 23 . december prresenteres sa resultatet:

L0GST0R BIO I NY SKIKKELSE
RAFFINERET ELEGANCE UDFOLDET VED DEN NU
AFSLUTTEDE MODERNISERING
Der hersker juletravlhed i " Bio" . Gennem maneder har arkitekt og handvrerkere
tumlet med den store udvidelse af billedtcatret, og i disse dage lregges sidstc hand
pa vrerket. 2. juledag prresenteres publikum for resultatet . .. og hvilket resultat l
Flottere "julegave" til en filminteresseret by kan vanskeligt trenkes. Her er intet
sparet. Fint skulle det vrere, og elegant blev det.
Med en vagen arkitekt og tilfreds vrert som ciceroner travede vi i gar virksomheden igennem. Forsigtigt betrreder vi forhallens marmorgulv. Vreggene lyser i bla-
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ligtonet kunstmarmor. Til hojre i et fornemt bur af marmor, glas og forcromet stal
er indrettet billetsalg og chokoladekiosk. Doren mellem restauration og forhal har
sandblceste ruder med et kvikt motiv.
Toilctterne ligger som de plejer, ved indgangen til den gamle sal; men denne er
ikke til at kende igen. Fra sidesal er den blevet til foyer med garderobe, magelige
sofaer og konne blomsterarrangementer i kumme foran en kcempemcessig rude,
hvor motiver fra filmens verden star blcest i sand. Midt i kummen findes en skulptm, en afstobning af den verdenskendte "Manneken pis" i Bruxelles. Drengen star
frimodig og lader vandet ime ll em blomsterne. Fra foyeren fmer en dm ind til elve
forevisningssalcn. Dortrinnet er elektrisk belyst, og doren ligesom de ovrige af
kubamahogni.
Hotelejeren smiler fornojet over vor forbavselse. Hans ojne synes at sige: Det
havde De nok ikke ventet. Salen er blevet hojere og lcengere, gulvet svagt buet med
det laveste punkt ncermest lcerredet. Belysningen raffineret.

lernban egade over:;vemmet 1954 (se ogsa side 16).
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De ca. 300 siddepladser er saledes placeret, at aile kan se. Tillige er hovedparten
af de magelige stole nye. Alene denne udskiftning star den spendable hotelejer i ca.
12.000 kr., hvilket giver et indtryk af, hvad moderniseringen har slugt af flenge.
Gennem salen gar et hojt panel afkubamahogni. Mod bagvceggen hcever det sig op
i hele salens hojde og har raet et monstret overtrcek af sorte og guldbroncerede lister.
Operatorrummet bceres som hidtil af to digre soj ler, men disse har ikke som hidtil cementskal, men hylster af marmor, og de star ikke i vejen for de bagved s iddende. Vceggene har okkergule brudte flader, og loftet er hvidt. A propos loftet. Det
"hcenger". Dette er opnaet ved et scerligt Iysarrangement i forbindelse med den specielle opbygning med ombojet kant.
Til hojre og venstre for prosceniet bemcerkes to hoje staldore af udseende som
overnaturligt store rister. Den ene afgiver varm luft til rummets opvarmning og virker samtidig som ventilator, den anden farer ind til scenerummet. Prosceniet har
rene, rolige linier. Rammen er stobt i en fornem stenart og hvcelver sig ind mod
tceppet. Et stcerkt projektorlys kastes op mod dette. Det er af tykt purpurfarvet flojl
og har tunge snoede guldkvaster.
Selve lcerredet har raet storre dimensioner end hidtil. Det maIer godt 3 gange 4
m. og billederne bliver som falge heraf storre og tydeligere end for. Den tekniske
installation i "Bio" er undergaet visse forbedringer og reprcesenterer det nyeste og
bedste inden for branchen.
Videre skal ncevnes, at der til sent ankommende gcesters orientering er indf01i
elektrisk belyste numre i gulvet, hvilket gor det let i morket at finde sin plads. Aile
pladser i "bio" bliver fremtidig nummererede og kan forudbestilles, noget publikum
og da iscer landboerne sikkert viI vide at benytte sig af."
Savidt den benovede journalist. Det ser ud til, at bio i
Aksel Christensens tid har trukket publikum til sig i sa stor
udstrcekning, at der har vceret rad til de store forbedringer.
Logstor
Den indretning holdt de nceste 35 ar med nodvendig vedliVrA Billet KM BUt. 5-554
geholdelse.
Det var dog ikke alt, der blev fornyet. Stadig var der den
gamle billetkontrollor A.C. Larsen, der troligt mod slutningen af filmen traskede ned mod lcerredet med sin lomRcekke
melygte, og passerede forbi de forreste stole med en foroverbojet skygge hen over filmen, hvor han af og til havde
held til at dcekke de elskendes afslutningskys, eller en
anden spcendende slutning .... ved udgangen blev portieren
raslet til side, og det Iysende "UD" stod klart for tilskuerForesti II ing
ne.
Aksel Christensen fortsatte til sin dod i 1969, efter at
Nr. _0327
have solgt hotellet i 1961 til Carl Haugaard.
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BIOGRAFEN
BLIVER ADSKILT
FRA HOTELLET
Biografen blev overtaget af Chr.
Olsen, som ogsa investerede
bade penge og energi sammen
med hustruen, ikke mindst en
modernisering af lokaler og
maskiner. Han k0rte et meget
bredt og underholdende program, men da han fyldte 67 i
1978, mente han, at det var pa
tide at ga pa pension efter 34 ar
i branchen. Den 1. marts blev
biografen overtaget af Finn
Skjodt, som ikke havde erfaring
i filmbranchen, men havde energi og virkelyst.

Olsen overdrager bio til Finn Skjedt.
Finn Skjodt fik bl.a. folgende
prcesentation i avisen:

Finn Skj@dt vedfremviseren.
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"Den nye indehaver af biografen
er vcerkforer Finn Skjodt, som
kommer fra Grena. Hvor Olsen
havde blikkenslageriet som baggrund har Skjodt typografi som
faglig ballast. Efter at have virket i
nogle ar som typograf og fa k tor,
blev han ansat som vcerkf0rer pa
en emballagefabrik i Grena.
"Jeg erkender, at der ikke er
megen naturlig forbindelse til en
virksomhed som biografdirekt0r",
understreger Finn Skjodt. "Imidlertid er k0bet af L0gst0r Bio virkeliggorelsen af en gammel dmm,
idet min interesse for film og biografverdenen har vceret meget stor
helt fra drengearene. Det er helt
nodvendigt med et kendskab til

•

branchen, idet den er meget vanskelig at bega sig i .... Der findes i dag fire - fern
produktionsselskaber i Danmark, hvoraf Nordisk Film er det eneste af de gamle
store selskaber, der er tilbage .
Udlejningen foretages gennem i alt 18 selskaber, og udbuddet er mcget stort, nar
aile udenlandske film tages med. Derfor skal del' ske en kraftig udvrelgelse, idet
man i Logstor Bio pa arsbasis afvikler omkring 160 film ."

CRR. OLSEN D0 R
Chr. Olsen havde glredet sig til sit otium hos en S0n i Randers, men der gik kun fa
maneder, inden han dode efter en blodprop sidst i juni.
Avisen skrev bl.a.: "I 10bet af de ti ar kom regteparret til at kende mange mennesker pa egnen. Budskabet om Olsens dod efterlader et tomrum hos dem o Det vii
vrere et savn kun at have Olsens altid friske og djrerve bemrerkninger i crindringen."
Finn Skjodt afsluttede moderniseringen i foraret 1979. "For vores vedkommende
har vi netop afsluttet en teknisk modernisering, der betyder, at den manuelle betjening af filmfremviseme, der hid til er foregaet fra operat0rrummet er en saga blot,
og er blevet af10st af elektronisk styring ved hjrelp af magnet- og styrerelreer og
reguleringsmotorer, der er indbygget i filmfremviserne , sa det hele kan betj enes fra
en lille tavle forsynet med trykknapper, der er opsat i salen."
Bio gjorde en indsats for turisterne i sommervarmen, sa biografbesoget Iii over
landsgennemsnittet, men ellers var det et uheldigt ti dspunkt at overtage biograf pa.
Bes0get var i tilbagegang over hele landet, og Logstor Bio havde, og hal', en ubeldig placering.

PLAGET AF OVERSV0MMELSER
Bygningen Jigger pa det laveste punkt i byen, og hal' vreret udsat for mange ubehagelige oversv01nmelser. Vi kan ikke lrese om de store katastrofer for anden verdcnskrig, men efter bygningen af Aggersundbroen i 1942, blev Aggersunds bredde nedsat til en trediedel, sa strommen i vestenstorm havde svrerere ved at komme igennem, og satte vandet op i gaderne. Allerede inden det gik over kajerne, kom det op
i Jembanegade gennem k10akkerne lige ud for biografen. Sa biografen bl ev jrevnJigt overSV0mmet.
Der findes en tegning af den oversv0mmede biograf, hvor de fa tilskuere stikkcr
skuldre og hoved op over vandet, og en person pa filmlrerredet sidder og fisker, og
trrekker en fisk op fra brenkerrekkernc. Teksten Iyder "L0gSt0r Bio efter oversvommelsen 17. Januar 1954." Nedenunder er tilfojet Oversv0mm elsc d. 21 - 176./ 24. -11- 81.
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Den sidste dato hentyder til den hidtil vrerste oversv0mmelse, hvor vandstanden var
2 meter over daglig vande. Der kom ogsa en i 1983 pa 1.7Sm., og Bio blev nodt til
at lukke.

STOR OMBYGNING
D et blev for meget for biografdirekt0ren, som fik byggct om i 1984, sa gulvet blev
hrevet ca. 1.5 m. "JEndringen af niveauet i salen har medf011, at hvor man tidligere fra foyeren matte ga to trin ned, for at komme ind i salen, sa skal man nu ga to
trin op." Under ombygningen overvejede Finn Skj0th at dele salen, sa der kunne
k0re to fil m ad gangen, men det blev igen opgivet.
Treppcr og stole blev fornyede eller renoverede, og antallet af pladser sank fra
224 til 182, sa der blev bedre benplads. Ude i garden blev der bygget en mur til Ire.
Det mest imponerende er nresten, at det ikke blev n0dvendigt at aflyse en eneste
forest illing!
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1

1

Ombygning 1984.

SIDSTE FORESTILLING
Men
hjalp det ikke ret meget pa tilstromningen til forestillingen. Konkurrencen med fjernsyn
og video blev for stor, og selv om familien Skjodt betragtede biografdriften som en hobby, og matte arbejde ved siden af, sa steg underskuddet, og sa arulOncerede Bio sin sidste forestilling til 17. februar 1991.
Den hed ironisk nok "Sidste Udkald" med Arnold
Schwarzenegger, men selv han havde ikke
til
at redde biografen!
Finn Skjoths sidste udtalelse om lukningen abnede
"leg
mulighed for, at andre eventuelt kunne
til Logstor Biograf, og skulle der
har en
ligesom i f.eks. Fjerritslev
en gruppe, som har
lyst til at drive biograf, er jeg selvfolgelig mere end
interesseret."

LI?JGSTtJR
98671058

BID

Hver atten undt. 10rdag
k1.19 .30
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L0GST0R BIO'S VENNER BLIVER DANNET
Der var en gruppe, der var interesseret l Kun tre dage efter den sidste forestilling
holdt Kulturelt Samrad i Logstor mode for at undersoge mulighederne for at fortsrette. Der blev nedsat et hurtigtarbejdende udvalg, der bestod af skoledirektor
Peter Ussing Olsen som formand, Gertie Elmo og Niels KromaTU1-0Isen .
Det var fakti sk et hurtigtarbejdende udvalg, for allerede 12. marts forela "f0rste
udkald" til biografens videreforelse. Kulturelt udvalg ville ikke selv drive biograf,
men der blev holdt et mode, hvor Margrethe Christiansen fra "Fjerritslev Kinos
venner" fortalte , hvordan foreningen virkede, og Finn Skjodt fortalte om filmlokalets muligheder.
Der havde vist sig mange interesserede i at hjrelpe, og igennem marts og april
blev der arbejdet pa hojtryk pa en struktur omtrent som i Fjerritslev med fem stynngsgrupper.
Der var forelobig nedsat en interessegruppe pa omkring 50 personer, som mente,
at der foruden filmforevisning ogsa skulle vrere kultur og aktivitetssted . Men det
store problem var okonomien. Sagen blev behandlet i kommunens kulturudvalg,
som henvendte sig bade til bio og til Foreningen til oprettelse af et musikbus.
Aalborg Stiftstidende kunne 5.april 1991 skrive: "Udvalgets formand Bendt H.
Risdal (R) oplyser, at udvalget hurtigt vii indkalde til et mode med interesserede.
Han oplyser, at en afgorende ting i bestrrebelserne pa at fa genabnet biografen er
en afklaring af de fremtidige ejerforhold.
Alt tyder pa, at ejerskabet skal overga til en forening for, at biografen kan opna
en rrekke tilskud, som er nodvendige for at sikre en okonomi i driften. Dertil kommer, at det er en forudsretning, som i Fjerritslev, at en rrekke borgere er indstillet
pa at arbejde grati s, pointerer han." Udvalget var ogsa parat til at se pa en eller
anden form for garantidrekning, men vidste ikke, hvor stort et belob, der var tale
om.
Interessegruppen ansogte kommunen, om de ville overtage bygningen , eller
maske give et fast belob pr. ar. Der blev nrevnt 200.000 kr. Efter en storre diskussion var der flertal for at give 50 .000 kr. , og det var langtfra nok. Logstor Avis:
"Kommunen sendte i aftes en spand hal vlunken vand i hovedet pa folkene, der
arbejder med planerne om en genabning af Logst0r Biograf."
Gravers Graversen, der var talsmand for gruppen, fortalte, at der var lagt sedler
omkring 25 steder for at fa folk til at skrive sig pa som interesserede i at vrere med
til at arbejde for sagen .. Der meldte der sig ca. 650.
Med aile disse anstrengelser var det meste af aret gaet, og nu begyndte det at
haste . Der var berammet tvangsauktion over bygningen til 14. november, men i
begyndelsen af maneden kunne avisen meddele, at et nystiftet anpartsselskab, som
Kultur- og Erhvervsfonden, der star bag Christiansminde, har oprettet med penge
fra Logst0r Erhvervsnl d, skal overtage bygningen.
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STIFTENDE GENERALFORSAMLING
Derfor skulle der omgaende indkaldes til oprettelse afbiografforeningen, sa tvangsauktionen kunne undgas. Gravers Graversen oplyste, at det er en forudsretning for
okonomien, at foreningen far mindst 200 medlemmer.
Der var stiftende generalforsamling den II . november. Gertie Elmo bod velkommen, og Finn Jensen fortalte om anstrengelserne for at etablere " Logstor Bios venner". Det nrevnte anpartsselskab k0ber bygningen for 600.000 kr., og foreningen
lejer sig ind med forkob sret til samme pris som selskabet hal' givet.
Der var 80 til generalforsamlingen, og med det antal, del' var tegnet i forvejen ,
naede man de 200 medlemmer. Bestyrelsen skulle besta af forretningsudvalget og
en fra hver af grupperne. Der blev fem grupper: En finansgruppe, en filmgruppe
til at vrelge filmene, en PR-gruppe, en idegruppe og en driftsgruppe. Sidstnrevnte
skulle tage sig af den dagJige drift, organisering af de friviJlige medarbejdere, rengoring m.m. Det utaknemmelige arbejde har Mona Jensen lige siden taget sig af
Den forste bestyrelse konstituerede sig med Kirsten Kure som formand, Borge
Dybdal som nrestformand, Mogens Jespersen sekretrer og Leif Myrup kasserer.
"Der er tanker om, at biografbygningen skal anvendes til feks . teater, koncerter,
modeshows. Kun fantasien sretter grrenser, siger Finn Jensen , som har vreret med i
det forberedende arbejde
Samme Finn Jensen prresenterede ogsa et udkast til budget for 1992: Ved indtregter pa 317 .000 kr. , kommunens tilskud pa 50.000 kr., de nreste fire ar iberegnet,
og udgifter pa 292 .800 kr. fremkommer et overskud pa 24.200 kr. Budgetudkaster
er udarbejdet pa grundlag af de seneste tal for biografens drift Det val' dog en forudsretning, at et tilstrrekkeligt antal frivillige ville melde sig til den daglige drift.

Hvem vii vcere med? (Avisudklip)
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Efter generalforsamlingen udtalte formanden, Kirsten Kure, at man ville forsoge
at "tyvstarte" med f ilm allerede inden jul! Og det gjorde man med en b.0rnefilm
om "Babar" - elefanternes konge, mens Kevin Kostner frem til jul "dansede med
ulve!"

L0GST0R BIO GENINDVIES
Den officielle indvielse skete 8. februar, og det er den dato, I O-ars jubil<eet regnes
fra! Allerede pa indvielsesdagen fik bio lejlighed til at vise, at det ogsa var et sted
for kulturen. Fire musikere fra Logstor garden bl<este en fanfare til indledning, og
formanden, Kirsten Kure, sagde bl.a.: "Vi er stolte over at v<ere i stand til at abne
vores folkebiograf. Vi har smugstartet og fundet ud af, at den kan fungere okonomisk. Vi var en gruppe mennesker, der kun havde det til f<elles , at vi ville forts<ette byens biograf."
Borgmester Leif H0jbjerg talte og mindedes sin barndom i L.0gstor, hvor han tit
stod i k.0 til fire-forestillingen sondag eftermiddag. Han n<evnte, at vi viI underholdes , og som for<eldre gerne vi[ danne og pavirke.
" Desv<erre har det fra offentlig side kun v<eret muligt at give fire ars driftsgaranti , men jeg haber ogsa, det vii ga sa godt for biografen, at den ikke bliver nodvendig."
Han sluttede med at onske tillykke, og inden filmen "Drengene fra St. Petri" klippede han det gule band, som var sat pa tV<ers over fort<eppet, over med en gylden
saks.
I forbindelse med filmen fortalte forhenv<erende redaktor og modstandsmand N.
A. Eigenbroth, AaJborg, om nogle af de episoder, han oplevede som modstandsmand pa Logstor-egnen i 1944.
Suecesen fortsatte senere pa maneden med filmen "Krummerne". Den forste dag
var p<ent besogt, men sa tog det fart. De n<este dage var udsolgt, og det blev nodvendigt at lade f ilmen kore en uge til med ekstraforestillinger lordag og sondag.
Det var en dejlig fornemmelse hos de mange frivillige at opdage, at bio n<esten
havde solgt 3000 billettcr siden genabningen.

DEN F0RSTE ORDINJERE GENERALFORSAMLING
Lordag d. 2l. marts var der generalforsamling. Det var ganske vist kun fa maneder
efter genabningen, men et ar efter de forste bestr<ebelser pa at fa bio i gang igen.
Kirsten Kure kunne meddele, at der var solgt over 5000 billetter, der var 247
medlemmer i foreningen, og et overskud pa over 80.000 kr. Der var ogsa tale om et
overskud i medlemmernes lyst og mod til at gennemfore opgaverne. Der var forslag til at <endre foyeren, sa der kunne indrettes cafe. Det ville styrke samv<eret, og
der ville blive mulighed for ud tillinger o.a.
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Der havde vreret diskussion om valget af film, og
nogle ville gerne vise film ,
der ikke n0dvendigvis gav
de store penge. Der var ogsa
b0rn og pensioniste r, der
sku lie tages hensyn til. Men
der var tiltro til fremtiden.
Allerede i september
kunne det f0rste arrangement, en "fransk aftcn" 10be
af stabelen. Den franske
film var "Milou i maj", og
den go de stemning fortsatte
. fi
h
d bl ev ser- Fransk ajien.
1 oyeren, vor er
veret lrekker fransk mad.
Det var L0gst0r Parkhotel, der havde drekket op. Alle var enige om, at det skulle
fortsrette.
Bio begyndte
pa at vise film, ledsaget af et foredrag. Den f0rste var "De
n0gne trreer" med et foredrag om forfatteren Tage Skou Hansen , og maneden efter
talte overlrege Ib Scheel Thomsen om di strikt spsykiatri , ledsaget af filmen
" Rainman". Da der normalt ikke blev vist film om 10rdagen, var den velcgnet til
den slags arrangementer, og ski kke n har holdt sig lige siden. Sammen med
Kulturelt Samrad blev der vinteren 92/93 ogsa 4 Syng-sammen-aftner med Samuel
Frederiksen fra "JE rtebrelgen".
1 forbi ndelse med "Borte med blresten" fors0gte bio ogsa at lokke "piger i alle
aldre" til en Miss-Scarlett konkurrence. Det blev smat!

GENERALFORSAMLING NR. 2
Formanden kunne berette, at over 10.000 mennesker har passeret biografens d0re i
det f0rste ar. Der er blevet vist 58 £lIm. Der er planer om at udvide seen en foran
lrerredet, sa der kan spilles mindre forestillinger, f.eks. revyer. Foreningen arbejder
ogsa pa et nyt Iydanlreg, der vii koste 100.000 kr. Her er dog godt halvdelen allerede samlet indo
En stor del af arets succcs skyldtes Krumme-fi lmene , og bio preJvede at vrere premiere-biograf if01ge med den si dste Krumme-film . Man var ogsa hurtigt med, da
Niels Malmros' film " Krerlighed ens smerte" skulle vises. Det lykkedes at lokke
instrukt0ren til et foredrag i L0gst0[, og interessen var sa stor, at publikum stod i
k0 langt ud pa fortovet for at fa bi llet.
Muligheden for at kunne spi lle revy pa scenen i bio, 10d meget tillokkende for
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byfestkomiteen, som i en del ar havde fmt en omflakkende tilvc:erelse pa forskellige hotelier og et telt pa dyrskuepladsen. Komiteen skyndte sig at give et tilskud til
den nye scene mod at fa radighed over biografen en uge i byfestdagene, forel0big
for tre ar. Der skal dog loses et problem med omklc:edningsfaciliteter m.m.
Altsa rykkede revyen ind i somrneren 1993 , og i august kunne Logstor Avis meddele, at bio havde tact installeret et "nyt 4 kanals Dolby stereo med surround lydanlc:eg." Tre hojttalere bag lc:erredet samt 8 hojttalere i biografsalen gor, at publikum
vii kune opleve en meget flot Iydkvalitet i biografen. Der er investeret 75 .000 kr. i
anlc:egget.
Bio fortsatte i efteraret, foruden naturligvis med film, ogsa med fotoudstilling,
modeopvisning og rockshow. Lc:egen Soren Ventegodt berettede om "Livskvalitet",
arrangeret i samarbejde med husmoderforeningen og folkeuniversitetet. Hans teorier havde indbragt ham 1.5 mill. fra Apotekerfonden og en ledende stilling pa
Rigshospitalets forskningscenter.
I slutningen af oktober
1993 gik Erik Clausens film
"De frigjorte", og lordag den
23 . Oktober kom instruktoren selv og underholdt en tc:etpakket sal inden filmen. Bl.a.
havde socialdemokratiet inviteret sine medlemmer til det
aktuelle emne.
Bio blev udvalgt til at reprc:esentere Nordjylland i den
Europxiske Filmuge i uge
Derefter vises filmen
45. Logstor Bio valgte at vise
DE FRIGJORTE
en svensk, en engelsk, en
Talkshow 30 kr .
schweizi::;k, en spansk en
Film
30 kr.
grresk og en italiensk film, og
hver aften ville der vrere et
special arrangement i tilknytning til filmen . Det var musik
fra det pagreldende land, og
til den grreske film ogsa grresk mad til musikken.
Forinden kunne det hardhudede publikum opleve en "Rredselsnat i Logstor Bio",
fire skrc:ekindjagende film, der dog blev mildnet af, at der til billetten, kr. 75, horte
en burger! Afhuggede kodstykker (dog ikke til burgeren), var hc:engt op udenfor
indgangen. D er har nok vreret rengoring bagefter.
Det klassisk musikelskende publikum kunne til gengc:eld glrede sig over et foredrag om M ozart-operaen "Trylleflojten" med uddrag spillet pa det nye musikan-
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og
afhovedpersonerne pa en
Det var docen t RolfRugard
fra Nordjysk Musikkonservatorium, del' stod for lojcrne.
I lobet af efteraret sendte bio ansogninger til kommuner og fonde om stotte til en
udbygning af foyer og toiletter, som
kraftigt til modernisering.
Stolene var ogsa begyndt at blive kassable, og nogle havde m attet fjernes.
Filminstituttet ville stotte l'enoveringen af stolene med 30.000 kr. , og det var et stort
skulderklap til de frivillige, som forman den Gertie E lmo udtalte, 11.366 havde
kobt billet i 1993 .
filmuge, og minsandten om
Logstol' bio var ogsa med i den
ikke "Tryllef1ojten" kom igen. Denne gang
af Sko rping Marionetteater.
Foyeren blev megct benyttet til kunstudstillinger, f.eks. kunne man sidst i 1994
se Kirsten Terp Bentzen, som har ladet sig inspirere af Lendrup Strand, hvor hun
har tilbragt aile sine soml'e .

Tilskuere til SkRJrping Marionetteater.

BIO BLIVER GJELDFRI
I 1995 udlob kommunens underskudsgaranti, og da biografen havde store planer
om udbygninger og forbedringer, tyngede
meget, men den 18. maj besluttede kommunen et ekstra tilskud pa 70.000 kr. til afvikling af den lobende
Samtidig gay kulturudvalget et tilskud pa 316.000 kr. , der betod, at kommunen i
virkeligheden
bygningen til Logstor Bios venner, som denned blev helt
Det var en stor anerkendelse af det arbejde, foreningen havde gjort for at
fa bio til at k0re .
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Bestyrelsen 0jnede nu lys forude med hensyn til den store modernisering. En
ans0gning til Lokale- og anleegsfonden gay et hurtigt resultat pa 300.000 kr.
Pengene er 0remeerket til ombygning og forbedring affoyer og opholdsrum.
Samtidig blev bio udpeget til premierebiograf med den nye Disney-film
"Pocahontas". Der blev gjort noget ekstra ud af premieren, og bio havde udlovet en
overraskelse til aile, der kom kleedt ud som indianere. Der kom ca. 100, som hver
bl.a. fik en bog om Pocahontas. Der var lodtreekning pa billetterne om andre
Pocahontas-ting.
Bio kom for alvor pa landkortet, da ASA film besluttede at optage sin film om
den handicappede Rosa i L0gstor. Filmens producent, Henrik Moller Sorensen,
afsl0rede i januar 1996 overfor den samlede danske "verdenspresse", at filmen
ville fa premiere i Logst0r den 11. oktober. Grunden var, foruden at bio er en af de
mindste biografer i landet, at biografen har veeret en hjeelp til at finde de over 100
lokale statister. Erik Clausen skulle lave manuskript, og Stellan Olsson instruere.
Selskabet havde lejet sig ind i den tidligere bygning til "L0gst0r Avis", og foruden
hovedpersonen Christina Brix Christensen medvirkede bl.a. Niels Hausgaard som
hendes far og Erik Clausen som en gammel seerling.
Pa generalforsamlingen neevnte formanden, Gertie Elmo, at billetsalget i 1995
var steget igen, og hun rettede en tak til filmgruppen og Finn Jensen for en imponerende indsats, som havde bevirket, at bio fik de gode film hurtigere end sa
mange biografer af samme ston·else.
I mellemtiden begyndte tilskud at stmmme ind til modemisering og ombygning
af bio. Carlsbergfonden gay 12.000 kr. til et nyt leerred. De rakte ogsa til nye linser
og spejle til filmmaskinerne . Amtet kom med 25.000 kr.og Sparekassen Midtfjord
med 10.000 kr.
Med de tidligere tilskud neermede bio sig de 600.000, der var budgetteret til renoveringen. Her var ogsa en udvidelse af foyeren og en heevning af loftet. Foyeren og
toiletteme skulle totalrenoveres, og endelig skulle indgangspartiet fikses op. Det
skulle sta feerdig til efterarsferien, hvor der skal veere galla- premiere pa "En loppe
kan ogsa go", den 6. oktober. Det bliver med en festlighed, hvor skuespillere og
repreesentanter for ASA m0der op sammen med indbudte geester fra filmens verden og byen. Landspremieren var fastsat til den 11 . oktober.
Der var fuldt hus til de to forpremierer, da filmfolk og skuespillere med instrukWren i spidsen m0dte op sammen med de indbudte geester. Det var Erik Clausen,
der havde valgt hovedpersonen, Rosa, der stammer fra Visse syd for Aalborg. Hun
har det samme handicap som hendes rolle i f ilmen. Det var ogsa Erik Clausen der
onskede, at fihnen skulle optages i det nordjyske, og som var med til at veelge
L0gSt0r. Det var lyset i Logst0r og sternningen ved havnen, der gjorde udslaget.
Indgangen var forsynet med et " kongetelt" og md lober, og det fik Jyllandsposten
til at bruge overskriften "Cannes for en enkelt dag". Instrukt0r og skuespillere blev
hyldet pa scenen, og det hele foregik som en gallapremiere i en storby.
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Som premierebiograf skulle der spilles flere forestillinger end normalt, og bio
satsede ogsa stort med 3 forestillinger om dagen fra 11. til 20. oktober, og derefter
mere normalt. Det blev n0dvendigt at forl<enge de berammede 14 dagc til 4 uger,
og slutresultatet blev over 4000 solgte billetter, udover premieren og noglc pensionistforestillinger. Statistisk svarer det til, at samtlige byens indbyggcre godt og vel
har v<eret til "Rosa". Det er en rekord, som bliver sv<er at sla! Over hele landet var
der pa 10 dage solgt 67 .000 billetter i 38 biografer.
Maneden efter fortalte Helle Virlmer om sit liv og karriere til en lydh0r og n<esten fyldt sal.

1996 ET MAGEL0ST AR
Der blev givet mange gayer til bios fornyelse , og biografen kom ud af 1996 med et
overskud pa over 130.000, hvoraf halvdelen stammede fra "En loppe kan ogsa go".
Den 8. februar 1997 blev biografens 90-ars dag fejret med maner. Der blev vist
et par gamle stumfilm . Den ene var fra 1907. Thomas Marco leverede et fint
akkompagnement til filmene. Der blev ogsa opfort en lokal udgave af klassikeren
"90-ars dagen", skrevet af Leo Bech, der ogsa udfyldte hushovmesterens rolle,
mens Inge Fonseca var fodselaren. De fire "frav<erende" grester var lokale politikere.

1. preemie ved byfestoptaget i 1998.
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Ogsa i 1997 fortsatte traditionerne. Til premieren pi! filmen "Barbara" Iykkedes
det at fa insh"uktoren, Niels Malmros, til at holde foredrag , og efter filmcn blev der
serve ret fremsk mad i foyeren. Skorping Malionetteater kom med Lorcas "I sin
have elsker Don Perlimplin Belisa". Teatergruppen ville gerne have Logstor Bio
som fast spillested.
Bio fik igen "ny" formand. Det ser ud til, at Finn lensen og Gertie Elmo har posten pa skift. Ved generalforsamlingen i marts 1998 var det sa Gertie Elmos tur.
Begivenheden stod lidt i skygge af den store forhandsinteresse for "Titanic".
Filmen samlede 1.775 tilskucre. Den matte tages pa programmet igen, og gay
anledning til, at Bio kunne vinde forsteprremie i byfestoptoget, hvor de havde
befolket en model af ski bets forende. Pa kommandobroen stod: "Se resten af
"Titanic" i L0gst0r Bio i nreste uge".

LAD OS PROVE EN FRILUFTSFORESTILLING
Den 7. august skulle bio pmve noget nyt. Et friluftsarrangement i Sm0rdalen med
filmen "Air Force One". (I tilfrelde af kraftig blrest Hallens p-plads.) Og kraftig
blrest fik man . Sa kraftig, at p-pladsen heller ikke kunne bruges. Det store lrerred
blreste vrek. Det var nodvendigt at vende tilbage til de trygge omgivelser i bio.

Blcesten gar Fisk over Limjjordens vande ... (Avisudklip)
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Det blev mere almindeligt at optrrede som premierebiograf. Det kom ogsa til at
grelde "Olsen Bandens sidste stik", hvor jo bade Poul Bundgaard og instrukt0ren
do de undervejs. Og sa kom Jacob Haugaard og holdt foredrag.
Sk0Iping Marionetteater spillede "Don Juan". Imponerende!
Olsen Banden fik en meget stor medieomtale, og folk stI0mmede til. Det blev
nodvendjgt at forlrenge filmens periode, sa den gik fra 18. dec. til 24. jan. I den tid
naede 2.8 12 at se den. Igen en kassesucces!
Rrekken af foredrag og maratonnretter fortsatte, og som den eneste biograf i landet besluttede Logstor Bio at fejre grundlovens I 50-ars dag med et stort arrangement over 5 dage fra 31. maj til4. juni. Fire storfilm og en debataften. Fi lmene var:
Bille August's "Pelle Erobreren", Spielbergs "Amistad" om negerslavers frihedskamp, Scorseses "Kundun" om D alai Lama, og Spielbergs "Schindlers liste" om
j0derne under anden verdenskrig. Der var gratis adgang.
Debataftenen 4. juni b0d pa fire foredrag om Grundloven. BodH Thrane om
Grundloven og Folketinget. Jens Lauritzen om Grundloven og L0gst0r. Bente
Hansen om Grundloven og kvinderne, og til sidst formanden for Folkekirkens n0dhjrelp, Stig Glent-Madsen: Grundloven set i forhold til verden. Et stort arrangement, der blev godt modtaget.
Der var dog ogsa mindre arrangementer. Bio havde indbudt modre og fredre med
blcboI11 0-1 ar til en srerforestilling. Det blev ikke nogen succes. Meningen var, at
forreldrene sa filmen , mens bornene blev parkeret i foyeren og passet af nogle af
bios bornevante medarbejd ere .. Der kom tre (3) ! Bio vi lle dog forsoge igcn scnc-

reo
Kort for havde bio premiere pa "Krerlighed ved forste hik". Igen en succes. N u
sa det ud til, at bio havde rigtig fat i de rigtige film og i publikum. LO inviterede
sine mcdlcmmer til en forevisning af "Klinkevals". Det havde de ogsa gjort med
"De frigjorte" i 1993.
I begyndelsen af februar 20 00 gik en kraftig storm over egnen med "de sredvanlige oversvommelser", der ogsa ramte bio. Den undgik ikke vand i foyeren. Bestyreisen, som i flere ar havde samlet sammen til bl.a. en fomyelse af indgangspartiet, fik nu ekstra gang i planerne.
Bio havde selv sat overskud pa 200.000 til side, og Logstor kommune havde
bevilget et tilskud pa 160.000 kr., men bestyrelsen vi lle ogsa benytte lejligheden til
350.000 kr. plus moms, og de
at forny stolene. Det ville blive en investering
skulle skaffes. Den geniale ide var at be de byens indbyggere om at sponsorere.
Hver stol skulle koste 2.350 kr. plus moms, og til gengreld ville koberen :fa sit
navn med giverens navn bag pa stolen. En stol holder mindst 20 ar, og en beregning viser, at 208.000 mennesker vil :fa lejlighed til at se navnet pa stolen. For at
skaffe bedrc benplads skulle antallet ga ned fra 179 til 147 stole. Der var ugentlige
bulletiner om, hvordan stolesalget gik.

pa
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Det er ganske interessant at se
udviklingen i siddepladse r. Fra
tra:brenken uden ryglren i ) 907 til
mere magelige sreder, med hojdeLogstsr BIOs stoleprojekt
punkte t i antal under anden
Felgende viritsomheder og privalpenoner har p.I
verdcnskrig med 300 pladser, (til
nllYrerende tidspunkt ststtet projektet ved ksb af
12.000 kr.) , er antallet gradvis
stole I furblndelse med renoyeringen at blografsalen:
sunkct til de nuvrere nde 147
Lsgstsr 80gtryk og Offset 11 sio! I, Vesthimmerlands
pladser, (til ca. 450.000 kr.). Ti l
Foikeblad 11 stol), Lsgster Bladet (l sloll, BaDe
ApS 11 stoI) og Sparekassen Midtfiord (3 stole).
gcngreJd er de I1U sa magelige, at
det sti ller store krav til filmen,
Annoncen bringes i denne avis
hver 2. uge.
for at man skal hoJde sig vagen!
I marts kan Nordjyske skrive:
I ncesle annonce yil de efterfelgende
"Ans0gninger skal ba ne vej fo r
viric.somheder og privalpersoner blive talel to.
bi o-renovcring" . Det har vi st si g,
Der er 143 stole tilbage.
at varmesystemct kun kan ordBnskes yderiigere op/ysninger ang;\ende ksb at stole
nes. hvis gulvet bliver brudt op.
med navneplade sa ring 98 67 1821.
Det cr stadig de n store ovcrS V0mmclsc i t 98 1. der spogcr.
Tak til aile, der har ststtet stoleprojektet
pi nuvanende tidspunkt.
generalforsamlingen kunne formandcn, Gertie E lmo, meddele,
at bio havde samlet 627 .650 kr.
til renoveringen, SO m skulle
omfa tte nyt Iyd- og varmesystem, 1. stoleannonce. Den blev l1leget lang inden
guJv- og fortreppe, nye stole og stolene var solgt.
endclig nyt indgangs parti.
Det helc vi lle koste l.l million. Der havde vreret sogt 42 steder. 25 havde givet
afslag, II havde givet tilsagn, og der mangJede svar fra 6. En del af tilsagnene var
afilrengige af, at plan en kwme germemf0res, og nu ventede bestyrelsen pa
ordjyJlands Amt, Amtct har 800.000 kr. som , som bl. a. skal bruges til renovering
af sma, gamle biografer i N ordjylland.
Amtets kulturudvalg bevilgede 100.000 kr., som samtidigt gay sikkerhed for
200.000 fra filminstituttct, som var afuren gigt af lokale tilskud. Og da Logst0f
kommunes erbvervsrad gav 100.000 i tilskucl, begyndte det for alvor at Iysne.
Sidst i juli kunne bestyrelsen meddel c, at pcngene til ombygning for 1.2 millioner
tilskuerne efter pausen ville mode en helt
var i hus, og at bio lukkcde i 6-7 uger,
ny biograf med l1yt indgangsparti, (ved bagindgangen var der en ram pe, som kan
bel1yttes af korestoJ sbrugerc), en sal med l1yt varmesystem, Iyd- og billedteknik,
nyt fortreppe og gulvtreppe, nyc stole, renoverede toiletter m.m. Kort sagt: en helt
ny fornemmelse. For ovrigt blev de gamle stole solgt for 50 kr. stykket. Lidt har
ogsa ret.

L0GST0R BIOs VENNER
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Den 7. oktober var fastsat til genabningen, og for at bode pa den lange
pause, indbod bio til "Dognmarathon".
24 timer til rimelige priser. De 4 film
om natten kunne fas for 80 h. Der var
701 i biffen.
Fredagen var fastsat til genindvielsen,
og g<esterne blev samlet i et telt ved indgangen fra 0stergade. Med Logstor-garden i spidsen marcherede de om til
hovedindgangen. Her talte bager Dal
som formand for erhvervsradet. De
havde stottet projektet med 100.000 kr.,
som var orem<erket til nyt indgangsparti.
Det ville v<ere en pryd for byen og
minde om kobstadjubil<eet ar 2000.
Borgmester lens Lauritzen klippede en
II
,
f0d snor over, sa der blev ad gang til den
CLOONEY WA IIUIEIIG
Hllvn KI.;HOIIiJI INtil..j( H.lIK
flotte cafeagtige foyer. Heldigvis var den
PERTF"ECT
,
fine rude med filmmotiver bevaret.
:
lie_IAM oI
Ind mod biografsalen var der bade en
f0d snor og en filmstrimmel, som blev
So. kl. 02..10
So. kl. OUS
Nalrabal
Nalrabal
klippet over af amtets kulturudvalgsforbilletprls 25.00 kr,
mand, Gunhild Bach Nielsen. Inde i
GladIator 35.00 leI. (torlmnget.splll d)
Kl 23.30 Nalrabat II 111m for 80
salen blev g<esterne hurtigt godt anbragt
i de nye stole. Dcr blev spillet musik af
l<erere og elever fra Logstor Musikskole. Der var taler af Logstors borgmester og
afNordjyllands amts kulturudvalgsformand, og endelig rettede formanden for biografvennerne, Gertie Elmo, en varm tak til alle, der har sponsoreret og hjulpet med
arbej det pa at skaffe byen det kulturhus, den fortjener.
Det skulle forsoges med to forestillinger hver dag, med to forskellige film. Det
viste sig i det lange lob at v<ere for meget, sa nu sker det kun ved bestemte lejligheder.
Logstor oplevede endnu engang at v<ere med i en film, da havnen optradte som
kulisse til Sandemose-filmen "Misery Harbour". Der var bygget skure op pa havnen, og fiskere og andre med bade del tog, blandt andet med at fabrikere tage ude
pa fjorden med tagemaskiner. Byen blev ikke bef0mt denne gang. Indslaget fra
Logstor varede ca. 10 sekunder! Avisen var sa flink at shive "mindre end to minutter". Men der var da bade film og foredrag i bio.
Det var en glad og stolt formand, der kunne byde velkommen til generalforsamlingen i marts 2001. Ganske naturligt fyldte bio-s renovering meget. Gertie Elmo
. .OI1lIa
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kunne fortrelie, at der havde vreret anvendt 1.3 millioner Ia. Heraf var 900.000
fondsmidler, men resten havde vennerne selv skaffet, bl.a. ved at srelge stole og
udnytte egenkapitalen. Der var stor tilfredshed i forsamlingen. D et gay sig udslag
i, at aile poster i bestyrelsen var genvalg.
Onsdag den 4. april blev de 90 frivillige medarbejdere "bel011l1et" med en peptalk af konsulent ved Det danske Filminstitut, Ole 0stergaard, som fortalte om
moderne biografdrift i sma , frivilligt drevne biografer. Derefter blev der serve ret
en lrekker middag, og sa blev der blcrndet op for filmen "Nurse Betty".
Logst0r bio har kunnet notere endnu et pletskud som premierebiograf, nemlig
"Anja og Viktor" en opfolgning af "Krerlighed ved forste hik" . I den forste weekend var der 975 biografgrengere.
En anden succes var Bille Augusts film "E n sang for Martin". Den blev ledsaget
af et foredrag om Alzheimers sygdom, og trak fuldt hus.
Den 13. august var det knap sa behageligt. Meldingen: Brand i L0gstrJr Bio, fik det
til at lobe ko ldt ned ad ryggen pa aile, der Iige havde glredet sig over renoveringen.
Men heldigvis opdagede rengoringsholdet rogudviklingen, og slog straks alaon. En
hurtig indsats fra det kommunale beredskab, som dykkede ind i mgen, og brugte
mindst muligt vand, red de de operat01TUln met. Branden var opstaet i et IysdremperanI reg. og skaden var sa Ii lie, at bio allerede dagen efter kunne kore "Anja og
Viktor" igen. Avisen kunne \10jes med at konstatere: Hjerter nresten i brand.

Slukningstog uden{or bio 13. august 2001. (Avisudklip)
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Ved juletid 2001 gik bio i gang med "Harry Potter" med stort fremm0de, og midt
i januar 2002 dukker "Eventyret om ringen" op. Den b!iver ogsa et till0bsstykke.
Den 8. Februar 2002 fy Ider biografen 10 ar som foreningsbiograf, og 85 ar som
kommerciel biograf. Den kommercielle har oplevet bade op og ned, til sidst mest
ned. Foreningsbiografen har efter en forsigtig start oplevet mest op.
Bio har haft det held, at have en energisk og fantasifuld bestyrelse, og naturligvis
et !ille hundrede stykker frivillige, som aile har deltaget i det daglige slreb som
stjerner og vandbrerere.
L0gst0f Bio kan gil ind i det nreste arti med en solid ballast og en glrede i byen
over, at biografen blev bevaret.
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