
Biografen i Gørlev 

1916-2016 
100 år med film i Gørlev 



Fotografi af Østerled med Cilius Petersens ny biografbygning ca. 1916 



Filmens barndom  
i verden, Danmark og Gørlev 

Første filmforevisning i Danmark 1896 i en midlertidig træpavillon på 
Rådhuspladsen i København. Den førsteegentlige biograf 1904. 



Ole Olsen får en isbjørn til at balancere på en 
    ”jordklode” og Nordisk films logo er skabt! 
Nordisk Films studie – formentlig verdens første. 



Scener fra den skandaleombruste film ”Løvejagten”, optaget på den lille ø  Elleore i  
Roskilde fjord, hvor Ole Olsens løver, som han havde købt i Hamburg  Zoo, under stor 
 dramatik blev jaget og nedlagt.  



Plakat med Asta Nielsen 

den vovede ”dansescene” 



Chaplin som  pantelåner 
                              fra 1916 



I Gørlev blev filmapparatet sat op i salen på Gørlev Hotel 

Annonce for Cilius Petersens omrejsende biografteater 

1908-1912 

Opført 1897 



Fra 1913 -16 havde Cilius Petersen fast 
spillested i Cigarforretningen ”National”s 
bygning på Algade 19 

 
Publikum blev underholdt med grammofon-
musik inden filmen – den var fjedertrukket og 
med en stor højttalertragt. 
 
men under filmen var der ledsage-musik  af op 
til 3 musikere. 



Cilius Petersen f. 1872 Østerled med Cilius Petersens nye Biografbygning ca. 1916 
 

Den kommercielle Biograf 



Et stykke jord på Østerled 1800 kr. 
 
Den nye Biograf indviedes  
23. nov. 1916 
 
Plads til 150 personer. 
 
  



Senere blev der installeret et kinoorgel, 
et stort apparat på flere kubikmeter, der 
blev trukket af en elmotor styret af hulbånd. 
Støjen og styrken var imponerende! 



Sidst i 20`erne frygtede Cilius Petersen 
tonefilmen og sælger til naboen Bødker  
Alfred Jørgensen.  

Den nye ejer installerer et tonefilmanlæg og  
kunne 1.4.1932 vise den 1. tonefilm i Gørlev 
”Den blå engel”. 
 
I 1942 blev bygningen udvidet med ca. 3 meter til  
samt nyt billetkontor og nyt nav Kino. 



Alfred Jørgensen sælger i 1968 til Christian Hjort som sælger den blot ½ år efter til Poul 
Sillassen, der efter 9 år ( i  1978) til naboen manufakturhandler Peter Jessen Hansen. 

Under Peter Jessen-Hansen blev biografen flere gange moderniseret: 
     nye stole, ny filmfremviser og stereoanlæg. 
 
      Den sidste film i den kommercielle biograf blev vist 14.4.1986 



”Gørlev Kino” inde og ude  
  ved Gørlev kommunens  
  overtagelse i 1987. 





Den store filmmaskine i 
operatør-rummet 1987 

Den store bas-højttaler v./lærredet 



Foreningernes Biograf 

Musikcafeen var blevet dannet i 1982  
Gørlev Medborgerforening i 1983.  
De holdt begge til på Gørlev skole med en række 
arrangementer. 
1986 går de sammen om at forsøge at realisere deres drøm 
som var at få et godt værested, medborgerhus, aktivitets-
hus, kulturhus etc. 
  
Flere steder nævnes: Modins købmandshandel, 
Solbjerggården, Plejehjemmet på Kirkevangen, den nyligt 
lukkede biograf på Østerled … 
 
De to foreninger forhandler frem og tilbage om at få 
kommunen til at købe og overdrage sidstnævnte bygning til 
de to foreninger.  
 
 



Medborgerforeningens filmgruppe tog i 1986 initiativ til, sammen med Jessen-Hansen, at vise tre 
35mm-film for at undersøge interessen for kunstneriske film.  
 

Polanskis ”Chinatown”,  Kurosawas ”Rødskæg” og Astrid Henning Jensens ”Vinterbørn”. 
 
Det gik så godt, at der den 3. febr. 1987 blev holdt stiftende generalforsamling i Gørlev Filmklub.  
Samtidig blev der sendt to mand af sted på Operatørkursus i København. 
 
Et columbusæg 
I Gørlev kommune ser man pludselig muligheden for at kommunen selv køber biografen: 
  
 man får fundet et sted til Medborgerforeningens og Musikcafeens arrangementer 
  man kan selv få råderet over formiddagene i huset  
  dvs. får fundet plads til et kommunalt  dagcenter 
   evt. mødregrupper kan mødes her 
   pensionistforeningens aktiviteter kan passes ind 
   samt  evt. bevaret muligheden for Filmklub/biografdrift i byen. 
 
Man indbød de nu 4 foreninger: Gørlev Medborgerforening, Musikcafeen, Gørlev Filmklub, Gørlev 
Pensionistforening + lederen af dagcentret til forhandlinger. 
 
23.Sept 1987 godkendte Gørlev kommunalbestyrelse købet af Kino samt en bevilling på 250.000 kr. 
til de frivillige - fortrinsvis til køb af materialer. 



Der blev etableret et nyt handicaptoilet Billetsalg muret til og anvendt som depot 

Den gl. loge blev til køkkenet og det skrå 
gulv blev hævet op i vandret . Her havde   
Dagcenteret  aktiviteter  de første år. 

3 nye vinduer i dagcenterdelen samt 2  
nye udgangsdøre den ene med  
handicap-rampe. 

En hektisk periode med masser af møder og arbejdsweekender for alle de frivillige. 



Udvendigt:  en større renovering af en gammel tilbygning 
 
Alt i alt et kæmpearbejde der kronedes af indvielsen af 
”Den gamle Biograf” 9. april 1988. 
  



Styring af huset 
 
Det blev aftalt fra start, at huset skulle være selvstyrende. 
Et Brugerråd med 2 medlemmer fra hver af de 4 foreninger udgør  ledelsen. 
 
Gørlev kommune har kun i begyndelsen benyttet sig af en repræsentant i ledelsen. 
Skoledirektør Finn Bjerregaard var Gørlev kommunes repræsentant i en del år. 
 
Også senere i forbindelse med de tværkommunale filmfestivaller var Finn 
Bjerregaard en stor støtte for filmklubben.   
 
Huset har altid haft et godt samarbejde  
med først Gørlev og senere Kalundborg  
kommunes forvaltninger. 
 
John Parbst fra filmklubben har sammen 
med Jørgen Sørensen fra Musikcafeen  
siddet i Brugerrådet igennem alle årene fra 
det blev oprettet efter byggeperioden.  
 
John Parbst har været formand  for huset 
i alle årene. 
 
 
 



1995  blev der etableret teleslynge i biografen 
1997-98 kunne filmklubben tage vores ”Stereo-Dolby-surround-anlæg m/ subwoofer”  
  i brug. En stor forbedring af lydsiden . 80.000 kr./ heraf 30.000 opsparede kr. 
 
1993         Lige siden 1988 havde alle brugergrupperne et ønske om at gøre noget ved 

           facaden. I 1993 fik foreningerne hjælp af en lokalt bosiddende arkitekt Helje  
           Sørensen. 

 

Vores ønske var: 
 på èn gang  at åbne bygningen mere 
op med et glasparti  
 
at få en helt ny indgang midt i facaden  
 
samt gerne give bygningen et strejf af 
gammelt ”Biograf-theater”. 
 
Vi var alle vilde med hans forslag! 



Efter 4-5 års arbejde med at forgæves at få økonomien til en ny facade til at hænge 
sammen og efter utallige afslag fra fonde.  
Bevilgede Gørlev kommune 83.000 kr. til projektet. Igen måtte brugerne i arbejdstøjet. 

Brugerne rev den gamle træbeklædning af  
og fjernede den, samt reparerede muren. 

På dette billede til højre af den ”nøgne” 
væg ses tydeligt i murstene hvor stor 
udvidelsen af biografen var i 1942. 



Den lokale murermester Mogens Juul 
Nielsen var en stor hjælp under facade-
byggeriet.  
Ud over at låne os udstyr 
Fik han sat ny dør i indgangspartiet 
lavet den store bue øverst /og sikrede den 
lavede de to søjler  
og nye huller til udhængsskabe 

Herefter mødte en række brugere op og 
”filsede” hele facaden – en helt tynd 
pudsning hvor muren kan ånde og hvor 
farvestoffet blandes i cementblandingen. 
 
En bruger tilbød at lave udhængsskabene 
Og der blev også råd til lys i disse og 
neonskilt med husets navn. 



Indvielse d. 9 febr. 2000 

Et  senere billede ! 



Digitalisering af film 
2001 vistes 1. digitale film i NewYork og London 
 
2008 er der kun investeret i 2 digitale filmfremvisere i hele Danmark 
 
Men så gik det pludselig stærkt ! 
 
2010 går 34 truede små og mindre biografer sammen - der laves et filmforlig så små  
 biografer kan søge støtte. Men ikke filmklubber som os. 
 
2011 ansøger Mørkøv Kino, Vig biograf og Gørlev Filmklub om støtte fra LAG 
           som er EU-midler . En lang proces. Vi får alle 3 støtte . De 2 får hver 200.000 kr. 
 Gørlev Filmklub får 150.000 kr. 
           En god start men vi skal skaffe 700.000 kr. eller lukke og slukke. 
           Vi går igang med at søge alt hvad der kan søges. 
           Vi får 100.000 kr. fra Kalundborg kommune og små 100.000 fra forskellige fonde 
 
2012 har vi arrangeret filmklubbens 25-års jubilæum og næsten helt op til dagen ved vi ikke 
om det er gravøl eller…… 
 
Få dage før jubilæet i januar 2012 dropper et brev ind fra A.P. Møllers fond til almene formål.  
 En check på 366.000 kr. 
Vores drøm om digital visning er gået i opfyldelse. Flottere billeder, mulighed for 3D osv.  
 



Til Gørlevs Kulturnat i august 2012 blev udstyret indviet 
med fuldt hus til  3D-tegnefilmen Orla Frøsnapper 



 Filmklubbens 
25 års Jubilæum 
28. Januar 2012 
 
 
Jubilæet bliver også brugt til at  
se tilbage på tiden indtil nu. 



I samarbejde med Mørkøv Kino og Kalundborg Kino arrangerede vi 3 Filmfestivaller 
                                                      1997   -   2000   -   2005  



I 2003 arrangerede vi vores egen ”Klassiske Filmdage” 



siden kulturhuset ”Den gamle Biograf`s” indvielse i 1988 til i dag 
 

                                             Har Gørlev Filmklub  vist over 600 kvalitetsfilm.  

 

de øvrige tre foreninger 
 

  Gørlev Medborgerforening 
   Musikcafeen 
  Gørlev Pensionistforening 
 

- har samlet holdt i hundredevis af arrangementer ! 

Gørlev Pensionistforening 
 
Har ud over kaffe og kortspil hver torsdag eftermiddag  
Også ind imellem arrangeret foredrag, film og temadage 
 samt udflugter ud af huset.  



Musikcafeen 
 
har arrangeret 10-15 musikarrangementer pr år.  
Samlet i alt over 400 koncerter/musik- 
arrangementer. 
 
Ofte med kendte navne inden for visesang,  
folkemusik, blues, jazz og rock. 
 
Et imponerende tilbud af musikoplevelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 Efterårets program 



Gørlev Medborgerforening 
 
har holdt fællesspisninger,  internationale  
aftener, revy- og teaterforstillinger, fore- 
drag  - i nogle år i samarbejde med AOF  
med mere…. 
 
De sidste par år har de kunnet vise 2-3  
professionelle teaterforestillinger  årligt  
i samarbejde med teaterforeningen  
”Femkanten”. 
 (Fem kommuners teatersamarbejde) 
 
Medborgerforeningen har også gennem alle 
årene stået for de skiftede kunstudstillinger  
som alle brugere af huset nyder godt af. 
 

Efterårets program 



En tæt besat hus-kalender vidner fra dag 1. om det behov, der var og stadig er for et  
aktivitetshus som ”Den gamle Biograf”.  

Det håb, som Cilius Petersen gav udtryk for ved biografens indvielse for hundrede år 
siden, om ”at Teatret maatte blive til ære for Gjørlev”, må siges at være gået i 
opfyldelse.   


