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hacka vid skenet från en gruvlampa. Denna silvermedalj utdelades till arbetare 
och åtföljdes av en årlig pension.

Ett exempel på motsvarande sak från senare tid må också nämnas. Firman 
Kullberg & Co i Katrineholm lät år 1922 prägla en minnes- och förtjänstme
dalj över firmans grundare A. Kullberg. Medaljen utdelas som belöning åt 
firmans agenter och anställda.

Sandvikens Jernverks AB är det första industriföretag, som låtit utföra och 
utdela en belöningsmedalj »att bäras i band på bröstet». Detta skedde i samband 
med bolagets sjuttiofemårsjubileum år 1937. Vid högtidligheterna i Sandvikens 
kyrka utdelades medaljen till 308 av järnverkets trotjänare. Den är utförd av 
Alfred Ohlson och är den första i vårt land, som prydes med tekniska motiv 
på bada medaljsidorna: åtsidan visar en bessemerkonverter av tidigt slag, från
sidan verkets stora ånghammare från år 1863, numera uppställd som industri- 
historiskt minnesmärke i bruksparken i Sandviken. Medaljen bäres i lila band 
med svarta ränder.

Sandvikens medalj eller hederstecken har på senare år fått två efterföljare. 
Vid AB de Lavals Ångturbins femtioårsjubileum den 1 maj 1943 utdelades 
en av Erik Lindberg utförd belöningsmedalj åt 108 av bolagets anställda, av 
vilka 38 erhöllo densamma i guld, de övriga i silver. Åtsidan visar Gustaf de 
Lavals porträtt och frånsidan en mansfigur, blåsande på en ångturbinskivas 
skövlar samt texten »AB de Lavals Ångturbin 1893—1943». Denna belönings
medalj bäres i ett band i den adliga släkten de Lavals färger; bandet blått, mitt
randen röd och kantränderna gula.

Den tredje medaljen av liknande slag är den förtjänstmedalj, som 1945 in
stiftades av Sieverts Kabelverk, Sundbyberg. Modellerad av Karl Hultström 
återger den på åtsidan porträtt av de män, Max och Ernst Sievert, som år 1888 
grundade företaget och därmed den svenska kabelindustrien. Frånsidan upp
tager inom en lagerkrans kabelverkets varumärke samt texten »För nit och 
kunnighet i mångårig tjänst / Sieverts Kabelverk.» Medaljen kan, liksom de 
förutnämnda, förlänas åt de anställda utan avseende på tjänsteställning. Hittills 
har den utdelats endast i guld och i ett fåtal exemplar den 18 december 1945, 
varvid mottagarna även erhöllo en gratifikation. Medaljen bäres i ett grönt 
band med silverränder.

De här nämnda medaljerna äro avsedda att fortsättningsvis tilldelas de an
ställda, vilka uppfylla de villkor för medaljens erhållande, som de olika före
tagen själva bestämt eller komma att bestämma.

S. Rönnow.

Georges Méliés’ filmateljé 
och »Mannen med 
gummihuvudet»
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I DaMalus 1943 skrev jag några ord om Edisons filmateljé »Svarta Maria» 
och angav därvid, att denna ateljé torde varit världens första. I ett nyutkom
met franskt bokverk om den berömde franske filmpionjären, trickfilmaren 
m. m. Georges Méliés (Maurice Bessy et Lo Duca: »Georges Méliés». Paris 1945) 
anges emellertid dennes inspelningsateljé i Montreuil-sous-Bois som den första 
filmateljén i världen. Eftersom den stod färdig först i oktober 1896, då »Svarta
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G. MåHes’ ateljé i Montreuil år
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Maria» redan varit i bruk minst två år, måste detta påstående av de franska 
författarna gendrivas. De kunna visserligen till sitt försvar andraga, att de 
filmer som inspelades före 1897 i Edisons ateljé användes för kinetoskop och 
inte visades på en duk, att endast filmer av det senare slaget äro att betrakta 
som film i egentlig mening och att därför Méliés’ ateljé, vars inspelningar från 
början voro avsedda att köras i en projektor, skulle vara världens första riktiga 
filmateljé. Men dels är det inte fullt bevisat att Edison aldrig skulle ha använt 
sina tidigaste filmer även för projiciering, dels är distinktionen mellan kineto- 
skopfilmer och projicierade filmer, åtminstone då det gäller inspelningsförfa- 
randet, ett hårklyveri utan reellt underlag. Vi se oss alltså nödsakade under
känna M. Bessys och Mme Ducas uppgifter i detta stycke. Eljest måste man 
emellertid ge författarna allt erkännande för deras intressanta och i illustra- 
tionshänseende helt unika skildring av Méliés’ tragiska livsöde och hans märk
liga, knappast överskattbara insatser till filmkonstens och filmteknikens 
fromma.

I samband med återgivandet av ett par intressanta illustrationer ur boken 
meddelas här — delvis i översättning — en förklaring till dessa bilder.

Vi betrakta först en planskiss av Méliés’ ateljé sådan den tog sig ut 1896. Den 
beskrives i boken på följande sätt.

Det var en ateljé om 17X6 m. med taket på en höjd av 6 m. från marken; taket och tre 
av väggarna voro försedda med mattslipat glas, med undantag av tre mellanpartier framför 
scenen, vilka voro försedda med genomskinligt glas i händelse av otillräckligt solljus. Det 
hela var uppfört på en stomme av metall; man hade även anbragt rörliga fönsterluckor, nv- 
sedda att filtrera solstrålarna och mycket lätta att manövrera. Bakom scenen fanns plats för en 141
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T eckning till 
filmen »Man
nen med gum
mihuvudet» av 
G. Méliés.
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Konstruktions- 
skiss till sam
ma scen.

artisrloge. På det för scenen reserverade utrymmet lät Méliés upptaga ett dike, 3 m. djupt 
och 15 m. brett. Golvet var fyllt av större och mindre falluckor, gator, ställningar för deko
rationer, podium för uppdykande figurer, s. k. »gravluckor» etc. Erfarenheten föranledde ho
nom att ytterligare förstora bredden av kamerans blickfält, vilken ökades till 11 meter med 
tillhjälp av en öppen nisch, dit kameran kunde dragas tillbaka; två flyglar av glas om 3 m. 
bredd utbyggdes bredvid scenen, som var överbyggd med en 2 1/2 m. hög valvbåge av glas. Två 
bryggor av järn gingo tvärs över rummet, förenade genom balkonger till höger och vänster 
om scenen. Det var första gången som scenarbetarna kunde cirkulera fritt över scenen och 
säkert utföra sitt arbete under de svåraste förhållanden. Från Montreuil transporterades de 
nyss framkallade filmrullarna till Passage de 1’Opéra 16, där Méliés hade inrett ett kopierings- 
laboratorium med alla tillbehör.

Vi återge även en av Méliés själv utförd teckning från hans trickfilm »Mannen 
med gummihuvudet». Denna film, som inspelades i hans ateljé redan 1897 och 
på sin tid väckte stort uppseende, framställde först hur en »vetenskapsman» 
(spelad av Méliés själv) i sitt laboratorium lyfter av sitt eget huvud och placerar 
det på ett bord, tar upp ett nytt likadant huvud och sätter på sina skuldror 
samt inleder en konversation med det fortfarande levande huvudet på bordet.
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Filmens kulmen, från vilken vår bild härrör sig, bestod i att mannen satte en 
gummislang till huvudet och med en blåsbälg pumpade in luft i det, så att det 
växte och slutligen sprack, utspyende eld och lågor och spridande förödelse 
i hela laboratoriet. Det var, som vi se, flera olika trickförfaranden i denna film, 
men här finnes ej utrymme att förklara mer än ett enda, det alltså, som gjorde 
det möjligt att få huvudet på bordet att växa. Som synes av vidstående skiss, 
hade Méliés satt sig i ett skåp påminnande om ett ångskåp på en badinrättning, 
ur vilket endast hans huvud och hals stucko upp. Skåpet var svartmålat liksom 
fonden bakom detsamma, så att huvudet var det enda, som kameran återgav. 
Denna var orörlig, men skåpet var försett med hjul och löpte på skenor i en 
jämn stigning fram mot kameran, varigenom intrycket av ett växande huvud 
uppnåddes. I den färdiga filmen var denna scen hopkopierad med en annan, 
där Méliés stod i sitt laboratorium och pumpade, varvid en svart fond, den 
öppna porten på teckningen, bakom bordet ersatte den plats där huvudet sedan 
efter hopkopieringen kom till synes. Med tanke på den tidens primitiva tek
niska utrustning måste det betraktas som ett litet underverk att Méliés lyckades 
genomföra detta djärva kameratrick på ett så illusoriskt sätt att även senare 
tiders mera bortskämda åskådare vittnat därom.

Einar Lauritzen.
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