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Studien undersöker funktion och konstnärlig form i biografen Palladium respektive den medeltida svenska kyr-

kan utifrån ett betraktarperspektiv. Salongen i Palladium var ett allkonstverk där rumskonstruktion och konstnär-

lig utsmyckning var sammanflätad till en storslagen och ideologisk helhet. Genom den konstnärliga utsmyck-

ningen framträder ett dubbelriktat konstnärskap. Olle Hjortzbergs återbrukar traditionens tekniker och symboler 

och ger dem en ny roll i samtiden. Tillvägagångssättet vid byggandet av Palladium påminner om äldre tiders kyr-

kobyggen där stiftare, arkitekt, präst, hantverkare och konstnär utarbetade ideologi och form gemensamt. Att an-

passa måleriet till rummets arkitektur är en av flera paralleller till de senmedeltida kyrkomåleriet. Växtornamen-

tik och bilder var i biografens valv, väggar och tak framförda av Olle Hjortzberg på ett likartat sätt som i de me-

deltida kyrkorna. Man kan också finna konstnärliga kopplingar till både 1800-talets germanska symbolism och 

den modernistiska tyska expressionismen. Hjortzberg återanvänder och omformar i Palladium den germanska 

och nordiska symbolismens tecken för mörkret och det undermedvetna till ljus, livskraft och rörelse. Det medel-

tida kalkmåleriets auktoritära realism omvänds i Palladiums konstnärliga form till en inbjudan för betraktaren 

mot en fri och individuell tolkning. Det modernistiska biografrummet framträder som en öppen och rörlig plats 

som fylls av andra platser utan hierarkisk ordning och är lika tillgänglig för alla, en demokratisk plats. 

           Interiörerna i Palladium påminner i sin struktur och uppbyggnad om filmkonsten. Besökaren koreografe-

rar sin visuella upplevelse i biografen genom att fritt förflytta sig mellan rummen och genom att välja ut olika 

bilder och objekt att titta på. Ur detta perspektiv fungerar biograflokalens rumslighet som filmens serier av ögon-

blick skapad av kameraåkningar, klipp och perspektivförändringar. Valvbågar med bilder i rutor runt om hela 

salongen och kassettakets rutnät av bilder sätter blicken och besökaren i rörelse och understryker filmens rörelse-

karaktär. Palladium och dess konstnärliga utsmyckning framstår på detta sätt som en filmisk metafor 
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KAPITEL I 

Inledning 

 

Palladium var den största biografteatern i Sverige vid tiden för invigningen den 26 december 

1918. Biografens salong framstår som ett allkonstverk där rumskonstruktion och konstnärlig 

utsmyckning korresponderar med varandra på ett aktivt och specifikt sätt. Ett framträdande 

drag i den stora salongen är väggmålningarnas släktskap med svenskt, medeltida kyrkomåleri. 

Växtornamentik och bilder var i biografens valv, väggar och tak målade på samma sätt som i 

de medeltida kyrkorna. Kyrkornas gammaltestamentliga bilder, bilder ur Jesu liv och de folk-

liga, moraliserande motiven på väggar och tak har i Palladium ”bytts ut” mot bilder av djur 

och andra fantasifulla former. 

            I en artikel i Aftonbladet två dagar innan Palladiums premiärföreställning 1918 besk-

revs de nya biograflokalerna som en ny kulturfaktor att räkna med. Skribenten hyllade strävan 

mot ett mer estetiskt utformande av lokalerna och såg platsen som en möjlighet till konstnär-

lig bildning för folket, en slags konstens socialisering. Han menade att biografernas konstnär-

liga utsmyckning kunde ha samma funktion av skönhetsbildning som i kyrkan, men med den 

skillnaden att det kunde ske alla dagar i veckan, inte bara på söndagar.1 I en annan tidning 

görs ytterligare en liknelse till kyrkobyggnader. Skribenten där känner sig lika liten som i en 

kyrka då han träder in i Palladiums stora salong ”med den kyrkoliknande höjden till tunnvalv-

staket”.2  

           Det som framförallt binder samman den senmedeltida kyrkan med den tidiga biograflo-

kalen är att bägge använder bildmediet som kommunikationsform. Det skiljer ca 500 år mel-

lan de två platserna och ändå finner man många likheter mellan dem, både estetiska och arki-

tektoniska. Detta är uppsatsens utgångspunkt och källa för frågor.  

 

 

Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att teckna en bild av det tidiga biografrummet som plats för 

kommunikation och visuell och konstnärlig upplevelse. För att få ett tydligt framträdande 

ställs Palladiums konstnärliga utsmyckning i förhållande till den senmedeltida kyrkans. Detta 

                                                 
1 Nils G Wohlin, ”Palladium. Ny biograf- och kabarélokal.”, Aftonbladet (1918-12-24) 
2 -une, ”Palladium-Stockholms nyaste biografpalats”, Svenska Dagbladet (1918-12-24) 
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gör att jag har valt att studera de delar av den konstnärliga utsmyckningen i Palladium som 

har släktskap med kyrkans. Filip Månssons utsmyckning i övre foajén har stort sett uteläm-

nats. Studien utgår från två aspekter. Den första är den konstnärliga utsmyckningens bild-

språkliga och estetiska utformning i byggnadens interiörer. Den andra aspekten är hur den 

konstnärliga utsmyckningen fungerar och verkar på besökaren. Vidare görs en analys av hur 

besökaren rör sig mellan rummen i biografen. Uppsatsen har ett starkt ett besökar- och betrak-

tarperspektiv och tonvikten ligger på begreppet inlevelse och sätt att se och uppleva konst. 

Bägge aspekterna utgår från byggnadens insida och miljöer.  

 

Studien utgår från följande frågeställningar: 

Hur är den konstnärliga utsmyckningen utformad i Palladium och vilka likheter respektive 

olikheter finns i jämförelse med de medeltida kyrkorummets bilder? 

Vad hade utsmyckningen för funktion i de båda rummen? 

Hur mottogs den av besökaren i de båda platserna?  

Vad var de två rummen för sorts platser?  

 

Avgränsningar och material 

Palladium i Stockholm från 1918 hade en salong som i visuellt och konstnärligt hänseende 

överträffade filmerna i filmprogrammet. Förklaringen till detta praktfulla rum är att film-

bolagsägarna under denna tid använde storbiografen som konkurrensmedel. De satsade stora 

pengar på konstnärlig utsmyckning och arkitektonisk prakt. Under denna stumfilmstid var 

biobesöket en kombination av film, levande musik och rumsupplevelse. En skribent karaktäri-

serade situationen på följande sätt: ”…ett verkligt biografpalats, där åtminstone byggherrens, 

arkitektens och målarens smakförstånd och smak dominera. Låt oss bara sedan få program 

som motsvara den verkligt vackra ramen.” 3  

            Uppsatsen koncentrerar sig på biografens konstnärliga utsmyckning och dess kommu-

nikativa funktion. Jag har undvikit att studera biografen som byggnadstyp. Jag har heller inte 

studerat de filmer och filmprogram som visades eller de filmaffischer som användes. Stora 

delar av Palladiums konstnärliga utsmyckning är efter renoveringar intakt och är det huvud-

sakligt studiematerialet. Jag har gjort fyra besök på Casino Cosmopol, den byggnad som år 

2016 är det gamla Palladium. Den 19 februari besökte jag Casino Cosmopol innan öppnings-

dags och gjorde en rundvandring med Mats Almström som är boknings- och lokalansvarig. 

                                                 
3 Z-k-s, (1918-12-24) 
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Då fick jag möjlighet att ta egna fotografier. Casino Cosmopol har varit mycket hjälpsamma, 

intresserade och tillåtande. Jag har också undersökt gamla fotografier från olika årtal och jäm-

fört dem med hur interiörerna ser ut idag.  

           Undersökningen begränsar sig för kyrkorummets del till 1400-tal och håller sig geogra-

fiskt till Sverige och Mälardalen. Mina två studieobjekt är Tensta kyrka i norra Uppland och 

Eds kyrka i Upplands Väsby. Resonemangen kring sätt att se på konst och receptionsanalysen 

av ”Mannen i trädet” i Tensta kyrka, grundar sig dels på en föreläsning av professor Peter 

Gillgren på Stockholms universitet och dels på en text av honom om receptionsestetik. Texten 

var en del i ett kompendium som ingick i kurslitteraturen i B-kursen i Bildtolkning på Stock-

holms universitet hösten 2014.  

           Dagstidningarnas artiklar inför invigningen 1918 har gett mig en levande bild av tiden 

och den funktion biografen hade i samhället. Dagstidningarnas beskrivningar har hjälpt mig 

att förstå hur det rum som en gång fanns framträdde för den tidens människor. Mats Wickman 

bok ”Från biopalats till kasino” från 2003 har också varit ett bra hjälpmedel för att få en bild 

av hur Palladium och den stora salongen med Hjortzbergs utsmyckning såg ut. 

 

Teori och metod 

Jag har försökt rekonstruera miljön från 1918 genom att titta på ritningar och jämföra fotogra-

fier av salongen från olika tidpunkter och årtal. På Kungliga Biblioteket i Stockholm har jag 

läst mikrofilmade dagstidningar från tiden för invigningen 1918. Den viktigaste arbetsme-

toden har varit min egen sinnliga upplevelse. Jag har gått in i byggnaden och försökt leva mig 

in i hur ett besök kunde te sig. Jag har letat efter vinklar och blickpunkter och försökt förstå 

hur rumsligheter och bilder framträder. Besöken har gett mig en bra bild av rumskonstrukt-

ionen och hur den kunde agera i förhållande till besökaren/betraktaren. Då jag fick tillåtelse 

att fotografera i casinot trots fotografiförbud, fick jag en möjlighet att i lugn och ro analysera 

den konstnärliga utsmyckningen.  

          Studien riktar sitt huvudintresse på hur rum och konstverk kan upplevas genom betrak-

tarens inlevelse och rumsliga närvaro. Betraktarperspektivet ligger till grund för en både re-

konstruerande och jämförande arbetsmetod. Genom att ställa Palladiums modernistiska rum 

och dess konst mot det medeltida kyrkorummet är avsikten att karaktär och fenomen ska 

framträda tydligare. Jag gör en ikonografisk och semiotisk jämförelse i syfte att utröna om det 

finns någon skillnad mellan typen av identifikation för betraktaren. Texten har också en histo-

riografisk grundton i intresset för tidsandan och de två rummens del i en större tidsmässig 
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samhällskontext. Genom att studera några utvalda rumsliga och konstnärliga relationer försö-

ker jag att nå in i tidens och platsernas essens.  

 

Tidigare forskning 

Peder Fallenius undersöker i sin avhandling ”Storbiografens miljöer” från 2003, de stora bio-

graferna som byggdes i Sverige från 1910 till och med slutet av 1930-talet. Avhandlingen be-

handlar filmens kulturella och sociala status. Genom texten framgår att de tidiga storbiogra-

ferna användes som konkurrensmedel, vilket ger en delförklaring till de storslagna och påkos-

tade biografrummen. Fallenius utgår från biografen som byggnadstyp och miljö och gör en 

jämförelse med tidens konserthus och teatrar. Hans text har gett mig en bra historisk och 

social bakgrundsbild för storbiograferna. Palladium är en av nio storbiografer som Fallenius 

behandlar. Då han har försökt fånga ett stort skede och gett de nio biograferna en jämn be-

handling blir beskrivningarna ibland ganska kortfattade. Stycket om Palladium har varit en 

god utgångspunkt för mig i rekonstruktionen av byggnadens arkitektoniska interiörer och för 

en fördjupad analys av den konstnärliga utsmyckningen. Fallenius stora intresse för begreppet 

rörelse, både som konstnärligt tema och för besökarens rörelsemönster har varit en stor hjälp i 

förståelsen av den konstnärliga utsmyckningens avläsning och placering i Palladiums interiö-

rer. Hans text har också gett flera goda uppslag till andra källor, där den viktigaste är Catha-

rina Dyrssens texter om musikens rum.  

           Dyrssen doktorsavhandling ”Musikens rum.-Metaforer, ritualer, institutioner”  från 

1995 synliggör hur en byggnad kan dramatisera ett besök. Det är en kulturanalytisk studie i 

och omkring musik genom Göteborgs konserthus. I den utvecklar hon idén om hur en bygg-

nad dramatiserar den händelse den bildar ram för. Musiken framstår som ett rituellt objekt 

som byggnaden kan stödja eller inte stödja. Denna tanke har haft betydelse för min uppsats.  

           Margaretha Rossholms avhandling från 1974 ”Sagan i Nordisk Sekelskifteskonst” är 

en motivhistorisk och ideologisk undersökning av sagans funktion och betydelse i konstskap-

andet i Norden vid det förra sekelskiftet. Då delar av den konstnärliga utsmyckningen i Palla-

dium har sagokaraktär kändes det motiverat att stödja en del av resonemangen på Rossholms 

slutsatser. Olle Hjortzberg, som hade huvudansvaret för utsmyckningen, utbildade sig på 

Konstakademin i Stockholm 1892 4 och var på så vis delaktig i tidsandan och dess konstnär-

liga ideologi. Sagomotiven förargade publiken många gånger och var inte särskilt lätt att sälja, 

men hade stor betydelse för konstnärerna själva och i dessa kunde man finna de viktigaste 

                                                 
4 https://sok.riksarkivet.se (2016-04-07) 
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konstnärliga budskapen. Rossholms tidsmässiga huvudintresse ligger på 1890-talet, den tid då 

sagan som idé och motiv är som mest aktiv i konsten. Det är också den tid som sammanfaller 

med den viktiga studietiden då Hjortzberg skolades som konstnär. Rossholm beskriver hur de 

nordiska länderna hade en besläktad livsåskådning med den germanska traditionen. Den hade 

en inriktning på individen och där konsten betraktades som speglingar av det själsliga och un-

dermedvetna. Rossholms avgränsningar i tidsperiod, ideologi och visuella källor stämmer för 

ämnet i min uppsats. 

        I sin avhandling ”Fåfängans förgänglighet” har Pia Melin forskat i Albertus Pictors kalk-

målningar i kyrkor runt om i Mälardalen, dvs. Södermanland, Uppland och Västmanland. Stu-

diematerialets avgränsning i tid håller sig till Albertus verksamma tid i Sverige, ca.1465-1509. 

I avhandlingen ställs betraktaren i fokus vid det medeltida kyrkobesöket. Melin utgår från att 

seendet är ett kulturellt fenomen och en social konstruktion. Hon beskriver denna uppfattning 

som ett ”Visual Culture” – perspektiv. Melin studerar de medeltida bildernas retoriska och 

övertalande kvaliteter via dess uppbyggnad av färg, form, komposition, placering mm. Genom 

att utreda bildernas kommunikativa förmåga och strukturella uppbyggnad och inte enbart iko-

nografi, möjliggörs en djupare analys av Pictors bilder. Melins betraktarperspektiv med 

tyngdpunkt på reception och bildkommunikation, semiotisk och retorisk analys är en hjälp för 

min jämförelse mellan den konstnärliga utsmyckningen i Palladium och de medeltida kyrko-

rummen. Melin utgår i sitt arbete från att betraktaren/uttolkaren är medskapare till konstverket 

via referenser till den egna erfarenheten, så kallad ”reader-response criticism”. 

            Pia Melin har också skrivit en för mitt arbete användbar text om Olle Hjortzbergs för-

hållande till medeltidens konst. Texten är publicerad i Uppland fornminnesförening och hem-

bygdsförbund årsbok och heter ”Medeltida Modernist? Olle Hjortzberg och det uppländska 

muralmåleriet”. Pia Melin ger genom Olle Hjortzbergs konstnärskap exempel på hur konst-

närlig förnyelse sker genom sammansmältningar, i det här fallet mellan medeltida muraltradit-

ion och modernistiskt måleri. Texten beskriver hur Hjortzberg deltog i ett restaureringsprojekt 

av den medeltida kyrkan i Ed i Upplands Väsby samma år som bilderna i Palladium skapades 

1918. Pia Melin gör en bildspråklig jämförelse mellan det medeltida kalkmåleriet och Olle 

Hjortzbergs muralmåleri som direkt kan tillämpas vid den semiotiska analysen av väggmåle-

riet i Palladium.  
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Disposition 

Texten är disponerad i fyra delar med inledning i kapitel ett och en avslutande diskussion och 

sammanfattning i kapitel fyra. Andra delen behandlar storbiografen Palladium och den konst-

närliga utsmyckningen. Här tecknas också en bild av hur biografbesöket kunde te sig för besö-

karen. Jag för ett resonemang om hur byggnaden ”dramatiserar” besöket och beskriver besö-

karens rörelsemönster samt hur den konstnärliga utsmyckningen mottogs. Vidare analyseras 

den konstnärliga utsmyckningens gemensamma tema och syfte. Ett försök görs att härleda 

bildspråk, tekniker och symboler till konstnärlig tradition. Kapitlet börjar med hur salongen 

såg ut 1918 och slutar med hur den ser ut idag, 2016. Jämförelsen mellan salongens utseende 

vid de olika tidpunkterna har gett mig en förståelse för utsmyckningens ursprungliga syfte. I 

kapitel tre görs en receptionsanalys av en medeltida kalkmålning i Tensta kyrka. Syftet är att 

få en bild av likheter och skillnader i reception för besökaren i biografen respektive den me-

deltida kyrkan. Genom detta har uppsatsen i viss mån en motsatsdisposition. Beskrivningen 

av den medeltida kyrkans konstnärliga utsmyckning och reception görs för att få ett tydligt 

framträdande av den modernistiska biografen. I kapitel fyra med den avslutande diskussionen 

stödjer jag mina slutsatser på huvudsakligen två texter. Den första är ett utdrag ur en lektion i 

mars 1967 av den franske filosofen Michel Foucault. Texten heter Of Other Spaces: Utopias 

and Heterotopias, och publicerades av den franska tidskriften French Architecture/Mouve-

ment/Continuite i Oktober 1984. Foucault beskriver medeltidens platser i förhållande till mo-

derna platser. Han tecknar en bild av platser som inte är något i sig själva men som har för-

måga att innefatta och spegla många andra platser. Den andra viktiga texten för mina slutsat-

ser är skriven av Catharina Dyrssen och heter Filmens hölje. Biografarkitekturen och staden. 

Hennes text har visat mig att Palladiums många rum och upplevelsen av den konstnärliga ut-

smyckningen stödjer idén om filmen som ett rituellt objekt.  
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Kapitel II 

Storbiografen Palladium 

 

Bakgrund 

Fransmännen Louis och Auguste Lumiére arrangerade den första filmvisningen någonsin 

1895. Det skedde i den gamla biljardhallen Salon Indienne som låg i en källarlokal under 

Grand Café i Paris. Lokalen fungerade som filmvisningslokal men hade inte fått sin ursprung-

liga arkitektoniska form för detta syfte. Först år 1903 började ordet biograf att användas för 

att beteckna en lokal för filmvisning.5 Under 1910-, 20-, 30- och 40-talen byggdes många bio-

grafer i Sverige. Det utvecklades en särskild biografarkitektur, där biografen var utformad och 

planerad av arkitekten redan i inledningsstadiet av byggnadens konstruktion. Tiden beskrivs 

som storbiografernas tid. Med storbiograf menas en biograf med plats för 850-1200 besökare. 

En egen biograf betraktades av filmbolagsägarna som ett konkurrensmedel och de stora film-

bolagen i Sverige gjorde därför storsatsningar på byggandet av premiärbiografer. Utform-

ningen och dekorering av biograflokalen framstår många gånger som mer utvecklad än film-

programmet i detta tidiga skede av filmens och biografens historia.6 

          I Stockholmstidningen 1918 karaktäriserades Skandinavisk Filmcentrals storbiograf 

Palladium som ett biografpalats med stora skönhetsvärden. Skribenten beskriver byggnaden 

som ”…ej blott en biograf. Det är dessutom ett byggnadsverk…”. Han tecknar upp ett palats-

liknande rum med högvälvt kassettak, dekorerat i den läckraste harmoni av färger med japan-

inspirerad blå ridå.7 Orden uttrycker en förändring i filmens status. Vid denna tidpunkt vänder 

man sig mot en annan publik än den förra underklasspubliken, som lockades av grovkorniga 

filmer med låg moral. Situationen karaktäriserades i media som ”biografeländet”. År 1909 ex-

isterade filmen som en sidoattraktion på biograferna bredvid varieténummer, dvärgar och 

skäggiga damer. Filmbolagen sökte med sina nya storbiografer en mer köpstark medelklass-

publik.8  Besökaren skulle känna sig omhändertagen och trygg och vara säker på att på att få 

en upplevelse utöver det vanliga.  

        Palladium var en stumfilmsbiograf från början och filmerna ackompanjerades av levande 

musik från en orkester som satt nedanför bioduken. Man ackompanjerade inte bara filmerna 

                                                 
5 Peder Fallenius, ”Storbiografens miljöer”, Doktorsavhandling vid Uppsala universitet, Ars Suetica 21, 2003, s. 

9-10. 
6 Fallenius 2003, s.11-12 
7 Z-k-s, ”Palladium- det nya biografpalatset.” Stockholms-tidningen (1918-12-24). 
8 Fallenius 2003, s. 25. 
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utan kortare stycken framfördes både före-, mellan- och efter filmerna. Musiken som spelades 

under 1910-talet var inte specialskriven filmmusik utan hade mer karaktären av orkestermusik 

utan någon särskild koppling till filmerna.  Musiken användes som konkurrensmedel på 

samma sätt som de påkostade biograflokalerna.9 Biobesöket blev på så sätt en estetisk helhets-

upplevelse genom en kombination av filmerna, musiken och biograflokalens arkitektur och 

konstnärliga utsmyckning. 

            Palladium låg på Kungsgatan 65. Huset uppfördes och ägdes av Skandinavisk Film-

central och var ritad av arkitektkontoret Hagström& Ekman. Biografen var en del av ett nytt 

framväxande nöjescentrum i hörnet av Kungsgatan och Hamngatan där också Oscars och Va-

sateatern var belägna.10 Salongen var ritad specifikt för filmvisning och rymde 1240 personer, 

lika många som Oscarsteatern och Stockholms Opera.11 Rummet sträckte sig tre våningar upp 

genom det fem våningar höga huset, med en högsta höjd på femton meter.12 

Bild 1. Palladiums exteriör. Foto ca.1919 

Byggnaden liknar i sin exteriör ett italienskt renässanspalats. Den har en rustik bottenvåning 

och sju fönsteraxlar i tre våningar vänt ut mot Kungsgatan. Högst upp på fasaden, ovanför 

kornischen stod namnet Palladium (se bild 1). Med Palladiums storslagna fasad mäter sig 

filmmediet och biografen i sin yttre gestaltning första gången i Sverige med teatern.13 

                                                 
9 Fallenius 2003, s. 37. 
10 Mats Wickman, Från biopalats till kasino, Bokförlaget Lind & Co, 2003, s. 9. 
11 Wickman 2003, s.19. 
12 Wickman 2003, s.16. 
13 Fallenius 2003, s. 58. 
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Biografbesöket 

 

Bild 2. Den första vestibulen mot Kungsgatan. Foto SF Bio. 

 

Entrén från Kungsgatan upptog större delen av bottenvåningen av det nya biopalatset. Den 

hade fem stora rundbågiga portöppningar och en kopparbaldakin med grinande maskaroner. 

Ovanför syntes en stenrelief av Ruben Norström.14  Entrén signalerade fest och äventyr mot 

gatans vardag. Efter att ha lämnat gatan och passerat entrédörrarna, möttes besökaren av en 

enkel och neutral, rektangulär vestibul med biljettkassor rakt fram. Rummets enkelhet gav det 

en koppling till gatan utanför (se bild 2). Bakom kassorna väntade en tredelad hall med mörk-

bruna väggar med marmorstuck och lister i svart. Fyrkantiga pelare bar upp ett vitputsat bjälk-

tak. Salongen och bioduken låg i en rak axel i förhållande till entrédörrarna. Rakt fram ledde 

också en trappa ner till en kabarétsalong. Till höger i hallen fanns en stor tvådelad trappa som 

var vägen upp till övre foajén och läktaren Till vänster om trappan låg en avlång vestibul 

längs hela salongen med kapprum innanför. Den stora ingången till salongen flankerades av 

                                                 
14 Fallenius 2003, s. 57. 
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två stora bronskandelabrar. Hallen och den inre vestibulen på nedre botten framstår som tran-

sitzoner. Här hängde man av sig kläderna och här kunde man välja att antingen gå in i sa-

longen direkt eller via den stora trappan förflytta sig upp mot det övre planets rum.  

Bild 3. Plan och längdsektion. 

 

Den stora trappan var synlig för alla som kom in i biografen efter den första vestibulen och 

passagen vid biljettkassorna. Den var inte lika storslagen som den på Kungliga operan, men 

tillräckligt stor för att få den ceremoniella funktion som trappan har haft i västerländsk arki-

tektur sedan 1600-talet. Första delen var bredare än resten av trappan och sög in besökaren på 

samma sätt som en entré i en barockkyrka. Trappan var rymlig och rymde en stor mängd män-

niskor samtidigt. Halvvägs upp fanns en plattform där besökaren kunde stanna och konversera 
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eller bara visa upp sig. Trappans uppvisningsmöjligheter gjorde den till en plats för social ce-

remoni. Från denna ceremoniella plats kunde besökaren välja antingen att gå till höger eller 

vänster för att nå det övre våningsplanet.  

           Förutom uppvisningsvandringen erbjöd trappan en mental transformationsvandring 

från lågt till högt, från jord till himmel, från kroppsligt till andligt etc. Trappans uppåtsträ-

vande rörelse mot den övre foajén, salongens konstnärliga utsmyckning och den överblick-

ande blickpunkten i salongen framstår som en riktning mot erövringar och upptäckter. 15 Väl 

uppe på det övre planet vrids besökarens rörelse tillbaka i utgångsriktningen. Till höger låg 

den stora biosalongen med vestibul och kapprum. Rakt fram fanns en hall och till vänster den 

övre foajén. Den övre foajén var det centrala uppehållsrummet med servering av drycker och 

förtäring och med Filip Månssons romantiska, blåaktiga landskap på väggarna. Den blå tonen 

gick igen i möbler och sidenhängen som fungerade som lampskärmar. Persiska mattor låg på 

golvet.16  Rummet hade en lugn atmosfär med dämpats ljus. Det var en plats att samla sina 

tankar i och förbereda sig för filmupplevelsen och salongens flödande ljus och äventyr.17 

           I foajéns yttre vägg som vätte ut Kungsgatan, satt tre ovala fönster. Genom fönstren 

gavs besökaren chansen att genom ett sista ögonkast blicka tillbaka mot vardagsvärlden. 

Fönstren mot Kungsgatan gav rummet karaktären av mellanzon. När besökaren hade nått en 

trappa upp i Palladium befann hon sig inte längre i gatans verklighet utan ovanför och halvt 

inne i filmens fiktion. Genom blicken tillbaka mot gatans vardagsvärld upprättades en spän-

ning mellan vardagen och fiktionens spänningsvärld. Efter detta vände sig besökaren mot den 

absoluta fiktionen och ”den andra världen”. Foajéns dämpade belysning tillsammans med de 

tre ganska små dörrarna mot salongen, hallens låga tak och efterföljande passage framstår 

som en sammanpressning inför utträdet i salongens stora rymd. Passagerna mellan hall och 

salong fick därför karaktären av förlossningspunkter. Efter denna passage möttes besökaren 

öga först av arkaden av valvbågar, för att sedan förlösas och flyga fritt i den stora salongens 

väldiga och ljusa rymd fram emot den storslagna scenen med den blå ridån (se bild 4). Scenen 

intog hela salens bredd och var en självklar del av salongens helhet. Scenen var bärare av det 

imaginära och hade karaktären av försvinnande och flykt med andliga förtecken.18 

           I sin vandring från gatan genom Palladiums alla rum leddes den individuella besökaren 

av sitt nyfikna seende. Dennes rörelser och förflyttningar och upplevelse av arkitektur och den 

                                                 
15 Catharina Dyrssen, Filmens hölje. Biografarkitekturen och staden, Aura. Filmvetenskaplig tidskrift, 2-3/ 1998, 

s. 43. 
16 Fallenius 2003, s. 61. 
17 Z-k-s, (1918-12-24). 
18 Dyrssen, 1998, s. 44. 
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rikliga konstnärliga utsmyckningen blev en analogi till filmens scenbyten och kameraåk-

ningar. Salongens pelare och valv med bilder och bildrutor längs de bägge långväggarna 

framstod som en filmisk rörelsesekvens med en starkt framåtriktad och oundviklig riktning 

mot bioduken. Väl inne på sin plats i salongen, släpper plötsligt blicken taget för besökaren, 

perspektivet vidgas och hon omsluts av rummets stora rymd och mörker. 

 

Bild 4. Salongen med prosceniet i mitten av 20-talet. Foto SF Bio.                                                                                                       
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Den konstnärliga utsmyckningen 

Palladiums salong var rektangulär i sin form och bestod av parkett, proscenium och en bal-

kongläktare en trappa upp. De drygt tolvhundra stolarna var klädda med hemslöjdstyg i vin-

röd färg. Den italienska stuckatören Augosto Conto hade utfört salongens stuckinredning, pe-

larraden som uppbar läktaren och kolonnerna på läktaren.19  Hela salongsrummet med dess 

väggar och tak inneslöt en stor och luftig rymd som erbjöd fri sikt åt alla håll (se bild 4). Ta-

ket var välvt och bestod av femhundrasextiosju kassetter, vilka alla var handdekorerade med 

olika bilder.20  Bilderna föreställde lyror, bladornament, blomstermotiv, havsdjur, masker och 

porträtt av kända skådespelare. Innanför läktarens sittplatser fanns ett rundbågigt arkadsystem 

med åtta valv längs de bägge långväggarna och tre valv längs den bakre väggen. Valvens tak 

och väggar var bemålade med bilder och mönster. På hela den bakre väggen, över de tre val-

ven fanns en gigantisk målning av en man och en kvinna, utförd i fresco.21  Valvbågarna runt 

väggarna var uppburna av blankpolerade och mörkröda klassiska kolonner med joniska kapi-

täl. Tre utgångar mot vestibulen fanns fördelade i andra, fjärde och sjätte valvet på högra läk-

taren. Fyra väldiga kristallkronor gav salongen en mycket ljus. I varje valv lyste en mindre 

ljuskrona med rött ljus. Ljusupplevelsen förstärktes av att mycket vit väggyta var omålad i 

bildscener och dekorationer.  

          Ridån framför bioduken var av blå sammet med två japaninspirerade blomsterformer 

omgärdade av vertikala ränder. Den var ritad av Olle Hjortzberg och utförd på NK. Den besk-

rivs som magnifik av Svenska dagbladets skribent.22 Scenen ramades in upptill av en oval 

rundbågeform som var dekorerad med ett fält med blå rankornamentik och en medaljong med 

en naken yngling högst upp.  

           Den konstnärliga utsmyckningen utfördes av konstnären Olle Hjortzberg med hjälp av dekorat-

ionsmålaren Filip Månsson. Hjortzberg hade huvudansvaret för salongen och Månsson för den övre 

foajén och delar av kassettaket i salongen. Hjortzberg var professor vid Kungliga Konsthögskolan i 

Stockholm. Bägge var mycket anlitade för utsmyckningar i kyrkor och profana byggnader i det nya 

Stockholm som växte fram under förra sekelskiftet.23 Palladium var den enda biograf de dekorerade.24  

                                                 
19  –une, ”Palladium-Stockholms nyaste biografpalats”,Svenska Dagbladet (1918-12-24).   
20 –une, (1918-12-24). 
21 Wickman 2003, s.24. 
22 –une, (1918-12-24). 
23 Svenskt biografiskt lexikon, Riksarkivets nätupplaga, https://sok.riksarkivet.se (2016-02-11). 
24 Fallenius 2003, s. 61.                             
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Palladium beskrevs i en dagstidning som den biograflokal som var konstnärligt sett mest verk-

ningsfull i hela Europa.25 Salongens vägg- och takytor framträder som möjliga platser för 

bildkommunikation på samma sätt som i de svenska medeltida kyrkorna. Bilder och dekorat-

ioner var framställda i bildrutor som följer rummets arkitektoniska form enligt samma möns-

ter som i kyrkorna. Valvens yttre kant hade kraftig konturlinje och ett rektangulärt svart vitt 

rutmönster på ömse sidor om bildrutor. I bildrutorna, med omväxlande blå och svart botten 

återfanns mönsterformer, snäckor och fantasifulla havsdjur. I valvens tak hade Hjortzberg pla-

cerat två större bildrutor med svart botten med till övervägande del fåglar med utfällda vingar. 

De svarta bildrutorna var omgivna av röda fält med stiliserade rankor (se bild 5). Målningarna i 

valvens tak var mycket synliga från parkett en trappa ned.  

 

Bild 5. Olle Hjortzberg, bildrutor och  ornament i valvens tak. Foto Bo Ljung 2016.           

 

Läktarens valv var cirka två och en halv manshöjder hög vilket gav en mycket stor muryta att 

måla på. Valvets höga höjd gjorde att bilderna blev synliga även nerifrån parkett. Bilderna på 

Palladiums väggytor i valven föreställde stora exotiska djur målade i en blå färg. De omgavs 

av en slingrande, ornamental vegetation utförda med kraftfulla och expressiva penseldrag. 

Stora delar av väggytan var omålad och väggens vithet lyste fram. Istället för att efterlikna na-

turen valde Hjortzberg de färger som var mest verkningsfulla för bilden. Djurformerna har 

                                                 
25 S-m, ”Skandinaviens elegantaste bio” Stockholms Dagblad (1918-12-24). 
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viss volym och men plattas till av landskapens mönster, som på ett dekorativt sätt vandrar in i 

och över dem. Detta ger dem en drömlik karaktär (se bild 6). När man överblickar salongen 

framträder en tendens i fördelning av djurtyp i valven. Ju närmare man kommer bioduken ju 

kraftfullare blir djuren. Fördelning på vänster vägg med start från ingången i den övre foajén: 

1. Kattdjur 2. Två strutsar 3. Krokodil 4. Leopard 5. Noshörning 6. Tre mindre rådjur 7. Lejon 

8. Stor elefant med orm. Lejon och Noshörning i den sjunde respektive femte bildscenen på 

vänster vägg omringar de två små rådjuren i den sjätte. Detta ger en spänningsfylld känsla 

utan att var hotfull. Fördelning på höger vägg: 1. Pelikan 2. Känguru 3. Dörr 4. Kamel 5. Två 

dörrar 6. Två tigrar 7 Dörr 8. Bisonoxe 

              Bild 6. Olle Hjortzberg, noshörningen i valv 5, väggmålning 1918. Foto Bo Ljung 2016. 

 

Djurbilder som vägvisare  

En dagstidning skrev att saga och sägen styr över vilka medel filmen förfogar över, med 

hänsyftning filmmediet och de påkostade och överdådiga rummen i Palladium.26 De exotiska 

djuren konnoterade äventyr i den dåtida betraktarens öga då de var djur som framträdde i 

kringresande cirkusar och menagerier. De exotiska djuren i rollen som sagodjur kopplar dem 

motiviskt till sekelskiftets nordiska symbolkonst. Symbolistkonsten vid sekelskiftet 1900 an-

vände sig bland annat sago- och djurmotiv för att gestalta det som inte kunde ses med ögat, 

det vill säga inre syner, ideal, fantasier, känslor och drömmar. Sagomotiven betraktades som 

ett verktyg för en djupare förståelse av det mänskliga.  

                                                 
26 S-m, (1918-12-24) 
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           Majoriteten av de djur som är målade i de tvådelade bildrutorna i valvens tak i Palla-

dium är fåglar. Fåglarna intar en särställning bland djuren i sagorna i nordisk mytologi. Ge-

nom sin flygförmåga och sitt element, luften, tolkades de i andliga termer. De representerade 

bland annat människans själ och stod ofta som symbol för insikt. De fungerade som varslets, 

minnets, drömmens och spådomens gestalter. 27                                                       

Bild 7. Hugo Simberg, Saga 1, 1895.         Bild 8. Olle Hjortzberg, lejonet i valv 7, 1918. Foto Magnus Anesund. 

 

Ett ofta förekommande motiv i symbolistkonsten var mötet mellan människa och djur. Natur-

mytiska väsen och djur verkade som det undermedvetnas budbärare. 28 I Hugo Simbergs ka-

raktäristiska bild från 1895 kan man se ett lejon som står vid en källa och bär en vitklädd 

kvinna på sin rygg (se bild 7). Margareta Rossholm tolkar lejonet som en driftens budbärare 

till kvinnan där den avgrundsdjupa källan framför figurerna anspelar på drift och sexualitet.29  

Olle Hjortzbergs lejon är ingen budbärare av det okända och mörkret, utan framstår mer som 

en vänlig vägvisare mot äventyr och spänning (se bild 8). Djurets blå färg och frånvända blick 

fungerar som deiktiska tecken och välkomnar betraktaren in i bildens och filmens fiktiva fan-

tasivärld, en värld som snarare har sitt ursprung i ljus och vakenhet än det undermedvetnas 

mörker.   

             

                                                 
27 Margaretha Rossholm, Sagan i nordisk sekelskifteskonst, avhandling, Stockholm 1974, s.168. 
28 Rossholm 1974, s.166 och 309. 
29 Rossholm 1974, s.176. 
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Mörkret omvandlat till ljus            

De mest synliga delarna av konstnärliga utsmyckningen var medaljongen högst upp i prosce-

niebågens mitt och den stora fresken på den bakre väggen av Dagen och Natten. I medal-

jongen fanns en naken yngling med ett ljusbrytande prisma i ena handen. Medaljongen ovan-

för ridån var i publikens blickfång innan föreställningens början. En dagstidning kallade figu-

ren för ”filmens levande princip”. 30  Hjortzberg yngling hade en likartad kroppsställning som 

Ernst Josephsons ”Näcken” från 1882 (se bild 9 och 10).  

 Bild 9. Ernst Josephson, Näcken, 1882.                      Bild 10. Olle Hjortzberg, naken yngling i prosceniet, 1918.                       

Näcken användes inom symbolistkonsten som metafor för konstnärligt skapande. Skapandet 

hade sitt ursprung i sexualitet, livskänsla, död och sublimering ägde rum i ett halvt medvetet 

tillstånd.31 Bägge figurerna är halvt bakåtlutade med huvudet vridet på ett onaturligt sätt åt hö-

ger och med armarna höjda och benen obekvämt vikta under sig. Bägge två är också inne-

slutna i en mörk form. Den nakne ynglingens ställning har även släktskap med den sittande 

kvinnofiguren i J.A.G. Ackes målning ”Skogstemplet” från år 1900. Bilden på den motsatta 

väggen i Palladium, som representerar ”Dagen och Natten” har också gemensamma ikonogra-

fiska drag med Ackes bild 

                                                 
30 Nils G. Wollin (1918-12-24) 
31 Rossholm 1974, s. 118. 
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Bild 11. J.A.G. Acke, Skogstemplet, 1900. 

Bägge bilderna består av en man till vänster och en kvinna till höger. I Ackes bild är båda ge-

stalterna nakna och ett undervattensljus omsluter hela scenen. Ljus strålar liksom inifrån kvin-

nan och hon vänder sin nakna kropp mot betraktaren medan mannen vänder ryggen till i 

mörkret. Bilden utstrålar erotisk spänning och kval. Enligt Acke själv handlar bilden om köns-

styrkan förvandlad till andlig skapardrift.32 Hjortzbergs bild av dagen och natten strålar av 

ljus. Här är det bara kvinnan som är naken och som är omringad av ett mörker. Hon befinner 

sig i ett dvalliknande tillstånd, bakåtlutad, med ena armen lyft som om hon flyter (se bild 13). 

Mannen är handlingskraftig och påminner om en kristusfigur med en stor tygklädnad, om-

ringad av ett starkt solljus. Han är på väg mot kvinnan som för att rädda eller väcka upp henne 

till ljuset (se bild 12).       

Bild 12. Olle Hjortzberg, Dagen, 1918. Foto Magnus Anesund Bild 13. Olle Hjortzberg, Natten, 1918. Foto 

Magnus Anesund 

                                                 
32 Rossholm 1974, s. 126. 
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Olle Hjortzberg använder symbolistkonstens symboler ger dem ett delvis nytt innehåll. Den 

nakne ynglingen i prosceniets topp har bytt ut näckens fiol mot ett ljusbrytande prisma. Mörk-

ret, driften och det undermedvetna har ersatts av ljus, vakenhet och liv som skapande princi-

per för konst. Ynglingen framstår som trollkarl och förmedlare av liv och konst, ställföreträ-

dande för konstnären och regissören av filmen. Hjortzbergs återanvändning av symboler för 

drömmen och det undermedvetna för gestaltning av ljus och liv ger den konstnärliga utsmyck-

ningens gemensamma tema: spänningsfältet mellan ljus och mörker och mellan dag och natt. 

 

Olle Hjortzberg- en medeltida modernist 

Olle Hjortzberg deltog i ett restaureringsprojekt av den medeltida kyrkan i Ed, Upplands 

Väsby samma år som han genomförde utsmyckningen i Palladium. Målningarna i Eds kyrka 

var utförda av Albertus Pictor och hans verkstad 1487. Kyrkans valv var vitkalkade och sak-

nade bilder, men målningsfragment av Pictors bilder fanns kvar på väggarna. Det beslutades 

att Hjortzberg skulle komplettera de medeltida målningarna med nya målningar i taket. Han 

genomförde målningarna al secco, dvs. färgpigment i kalkvatten på torr väggputs, samma tek-

nik som Pictor använde.33 Resultatet blev en sammansmältning mellan Hjortzbergs modernist-

iska och förenklade formspråk och Pictors mer verklighetsanknytande gestaltningar. Pictor 

använde olika lasyrer, glans och högdagrar för att uppnå plasticitet och volym.34 Denna strä-

van saknas i Hjortzbergs måleri vilket bidrar till bildernas plattare och ytmässiga karaktär. 

Målningarna i Eds kyrka är en förening av gammalt och nytt där Hjortzberg anknyter till en 

gammal måleritradition i ny språkdräkt. I Ballingsta kyrka utförde Hjortzberg 1918-19 ett lik-

nande restaureringsarbete med förening av gamla och nya målningar. I absiden målade han en 

Majestas domini omgiven av ett rankverk av senmedeltida karaktär, liknande det man finner 

på väggarna i Palladium. I ett brev till pastor A Holmbäck 1924 i samband med ett arbete i en 

tillbyggnad till Matteus kyrka skrev Hjortzberg: ”Jag föreslår att väggen uppdelas i horison-

tala våder med figurkompositioner, något i stil med våra gamla Upplandskyrkors utsmyck-

ning, utan att dock ge det hela en medeltida karaktär, som skulle för mycket kontrastera med 

kyrkans arkitektur och dekor i övrigt.” 35 

            Hjortzberg menade att målningarna inte ska se ut som medeltida målningar men att 

man ändå ska kunna relatera till den traditionen när man ser dem. I de Uppländska kyrkorna 

                                                 
33Pia Melin, Medeltida Modernist? Olle Hjortzberg och det uppländska muralmåleriet, Uppland 2013, Årsbok 

för medlemmarna i Uppland fornminnesförening och hembygdsförbund, Upplands Fornminnesförenings Förlag 

2013, s. 108. 
34 Melin 2006, s. 110. 
35 Melin 2006, s. 115. 
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delade Albertus Pictor in väggarna i rutor med hjälp av schablonmålade och symmetriskt pla-

cerade linjer. I rutorna målades sedan berättande målningar. Detta framställningssätt kunde 

Hjortzberg studera i Eds kyrka och sedan använda sig av i för utsmyckningen Palladium. Må-

leriet i valvens tak i Palladium följer den medeltida bildframställningen i rutor omgivna av 

schablonmönster, men är betydligt rakare, mera avskalade och plattare, mer modernistiska. De 

är grafiska i sin karaktär och påminner om tyska expressionistiska träsnitt i sin ytmässighet 

(se bild 5).  

             Både den medeltida och den modernistiska målaren har som avsikt att gestalta och be-

rätta för betraktaren på ett lättförståeligt sätt, men använder sig av olika tillvägagångssätt. Den 

medeltida konstnären söker uppnå någon slags realism och överrensstämmelse med verklig-

heten medan den modernistiske målaren förenklar och renodlar, där bilden framträder i egen 

sak. Det linjära ramverket, avsaknad av artikulerad rumslighet, omålade väggytor och väg-

gens vithet förenar dem bägge. Pictors medeltidsbilder har ofta en böljande karaktär där figu-

rer, dekorationer och språkband tillsammans men åtskilda skapar en böljande rörelse.36 

Hjortzbergs väggmålningar i Palladium med de stora djuren följer samma böljande princip 

men med den skillnaden att dekorationerna vandrar in ovanpå djurformerna och allting sam-

manflätas. Pictors tydliga överskärningar i formerna saknas i Hjortzbergs bilder, vilket gör att 

realismen uteblir. Valvens bildscener förvandlas istället till fantasi och identifikationsproces-

sen blir helt annorlunda än den medeltida realistiska. Här är konstnären inte är herre över 

skapandet och betraktandet, utan ska ses som en kraft som frigör undermedvetna begär och 

önskningar genom representerat seende hos betraktaren. Den amerikanske konstkritikern och 

konstprofessorn Rosalind Krauss beskriver denna typ av identifikation och konstens verk-

ningskraft som det ”det optiska undermedvetna”. 37   

 

Salongen 2016 

Den konstnärliga utsmyckningen i salongen är år 2016 en del av en och modern casinomiljö. 

Sammansmältningen mellan gammalt och nytt gör att den Hjortzbergs utsmyckning lever upp 

igen. Huvuddelen av de ursprungliga målningarna var övermålade eller på annat sätt täckta då 

Svenska Spel AB tog över huset 2001. Den konstnärliga utsmyckningen har i möjligaste mån 

renoverats.38 När man 2016 stiger in i den stora salongen drabbas man av den visuella prak-

ten, trots att mycket har förändrats sedan 1918. Hjortzberg hade ursprungligen målat rankorna 

                                                 
36 Melin 2006, s. 120. 
37 Anne DÁlleva, Methods & Theories of Art History, Laurence King Publishing, London, 2005, s. 104 
38 Wickman 2003, s. 44. 
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på väggpartierna mellan pelarna runt rummet direkt på väggen och lämnat väggens vithet 

omålad. Detta gav salongen 1918 en ljus karaktär i enlighet med den konstnärliga utsmyck-

ningens tema. SF gjorde renoveringar i mitten av 20-talet och rummet fick en mörkare ton. 

Väggytorna med rankor fick en rödaktig botten, ett utseende som är kvar 2016 (se bild 14).39 

Vid denna tid hängde SF också upp orientaliserande draperier i valven som i viss mån dolde 

djurmålningarna. Om man tittar på fotografier från mitten av 20-talet finner man också att de 

fyra kristallkronorna har draperats för att dämpa belysningen.  

Bild 14. Palladiums valv 2016. Foto Bo Ljung 2016. 

Djurmålningarna i arkaderna har idag en gråaktig grundton. Troligen hade de ursprungligen 

en större lyskraft, med en starkare blå färg på djuren och en klarare vit i väggens omålade par-

tier. Det ursprungliga prosceniet är till stora delar är omgjord. Rundbågen och ovalen med den 

nakne ynglingen är igenbyggd till en vitmålad halvmåneform. Pelarna som flankerade biodu-

ken är förenklade och omdekorerade i två omgångar sedan den första dekorationen. De nya 

mönstren är betydligt mer stiliserade och rakare än Hjortzbergs ursprungliga slingerornamen-

tik. Den blå ridån är borttagen. Scenens förändrade utseende har sannolikt sitt ursprung i att 

filmduken behövde breddas i ett senare skede i filmens utveckling.  

          Övermålningen av den nakne ynglingen i prosceniets topp, draperingen av kristallkro-

norna och nedmörkningen av väggmålningarna framstår som en punktering av hela idén kring 

den konstnärliga utsmyckningen. Mystifiering och mörker har ersatt ljus och rörelse. Trots 

förändringarna förstår man hur både storslaget och fantasieggande salongen måste ha verkat 

för besökaren 1918. Det var en visuell prakt med bilder och mönster att titta på överallt i ett 

flödande och säreget ljus, där besökarens egna rörelser och nyfikna seende motsvarade rörel-

sesekvenserna i de filmer de snart skulle uppleva. Biografen Palladium och dess konstnärliga 

utsmyckning verkade på besökaren som en filmisk metafor.  

 

                                                 
39 Wickman 2003, s.28. 
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Kapitel III 

”Mannen i trädet” i Tensta kyrka 

 

Den medeltida kyrkan och den tidigmodernistiska biografen är bägge organiserade utifrån 

idén att besökaren är i rörelse. Men om vandringen i Palladium i viss mån var inåtriktad och 

individuell, koreograferad av besökaren själv, så rådde det ett motsatt förhållande i den me-

deltida kyrkan. Bilderna var här kollektiva i sin karaktär med riktade, uppfostrande och sam-

hällsbevarande budskap. Skillnaden blir tydlig genom kalkmålningen ”Mannen i trädet” av 

tysken Johannes Rosenrod, i Tensta kyrka i norra Uppland (se bild 15). 

Bild 15. Johannes Rosenrod, Mannen i trädet, 1437. Foto Bo Ljung 2016. 

Dess form är anpassad efter rummets arkitektoniska förutsättningar. Bilden är målad i första 

valvet på östra sidan (till höger) precis innanför dörren i vapenhuset, i en spetsig valvkappa 

ganska högt upp mellan två valvribbor. De liminala ytorna, dvs. omgivande valvribbor och 

murytor, är dekorerade med slingerornamentik och andra mönster. De är en rytmisk förläng-

ning av språkbandens rörelse och bildar en interaktion mellan det estetiska rummet och det 

reella. Dagsljus hamnar på målningen och ”belyser” den när man öppnar dörren och stiger in. 

Vapenhuset var ett rum som alla hade tillträde till och som alla var tvungna att passera för att 

komma in i och ut ur kyrkan. Stämningen i rummet måste därför ha varit livligt och fyllt av 

ljud, samtal och rörelse. Målningens interartiella referens, dvs. dess bildkultur och tradition 

och dess litterära mening är sammanvävda i varandra. Bilden av mannen i trädet med döden 
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som sågar i det är både en förgängelsebild, vanitas och en högmodsbild, två ofta förkom-

mande motivgenrer under medeltiden. Djävulsfiguren noterar mannens dåliga handlingar i li-

vet. Dennes närvaro i ikonografin härrör från föreställningen om skärselden och kravet på ett 

individuellt ansvar för sina handlingar inför Gud, känt av alla som besökte kyrkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

           De tre figurernas uppenbarelse, klädedräkt, gester, blickar och mimik representerar var 

och en särskild betydelse. Mannens eleganta och dyrbara kläder, hatten och boken som visar 

på hans bildning och hans ointresse för omgivningen var typiska högmodsattribut. Han utför 

sin handling utan någon rumslig relation de andra två. Med hjälp av den utelämnade rumslig-

heten, den s.k. vakansen bildar de två eller tre olika skeendena i bilden tillsammans en inne-

börd i betraktarens medvetande och öga. Betraktaren blir på så vis blir medaktör i bildens till-

blivelse.  

           Mimiken och blickriktningarna hos bildens aktörer är fokaliserande, dvs. vägledande 

för tolkningen av bilden.40 Skelettet stirrar mot oss och skrattar skadeglatt, djävulsfiguren har 

ett ansiktsuttryck och blick som saknar känslor och medlidande och mannen i trädet blickar 

inåtvänd ner i boken. Figurerna är sammanfogade i en kompositionell triangel med spetsen 

uppåt, vilken också är murytans och bildens form. Triangelformens pekning mot mannen i trä-

det hjälper till att göra honom till huvudperson. Mannens färggranna, röda kläder i förhållande 

till dödens gråhet och djävulsfigurens svarta är en färgkontrast som förstärker fokaliseringen. 

Det faktum att skelettet/döden som är lika stor som trädet i bilden är ett berättande värdeper-

spektiv. De entydiga fragmenten och vakanserna och den kraftfulla fokaliseringen ger inte ut-

rymme flera olika tolkningar. I en medeltida avläsning blev innehållet auktoritärt och uppfost-

rande.  Målningen bar i sig ett performativt yttrande till alla och envar: ”Se upp och var inte 

högmodig, annars hamnar du i skärselden.”  

           Bilden implicerar två blickar och två ideala vinklar och positioner för receptionen. Ske-

lettets blickriktning från vänster till höger snett nedåt och mot den som stiger in i kyrkan visar 

den ena. Den andra positionen visar djävulens blick som riktas åt det motsatta hållet. Hans 

blick möter då den som är på väg ut och skapar en andra ideal position till vänster om mål-

ningen. På så sätt byter också bild och betraktare roll med varandra. Det är inte längre betrak-

taren som ser på bilden, utan bilden som ser på betraktaren. Detta skiljer på ett avgörande sätt 

den medeltida bilden från bilderna i Palladium, både ideologiskt och visuellt. Palladiums be-

sökare blir aldrig betraktad av väggens bilder och väljer själv både var den vill lägga blicken 

och hur den vill tolka bilden. 

                                                 
40 Peter Gillgren, Betraktarperspektiv. Receptionsestetiska konststudier, kompendium konstvetenskap II, Stock-

holms universitet, HT 2014, Stockholm 2010, s. 1-21. 
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Kapitel IV 

Avslutande diskussion 

 

Biografen- en punkt i en rörelse 

Den medeltida kyrkan och biografen har det gemensamt att de båda är platser som i sig själva 

innefattar och speglar flera andra mänskliga platser. De är både fysiska och mentala på en och 

samma gång. Filmen har förmåga att spegla livets alla skeden, möjligheter, risker och platser 

på ett likartat sätt som den medeltida kyrkans väggmålningar. Kyrkorummet och biografrum-

met har den gemensamma karaktären av en ”annanhet”. Den franske filosofen Michel 

Foucault kallade denna sorts platser för heterotopier.  

           Under medeltiden var de mänskliga platserna ordnade hierarkiskt. De hade fast fysisk 

förankring och var ofta ställda i motsatsställning till varandra. Då ställdes himmelska platser 

mot jordiska platser, heliga mot profana platser, slutna mot öppna platser, urbana mot lantliga 

platser. Medeltidens platser och rumsuppfattning var en fråga om fysisk placering och gräns-

dragning.41 Dessa begränsande rumsytor öppnades upp av Galileo Galileis upptäckter på 

1600-talet om universums beskaffenhet och hur jorden kretsar kring solen. Himlen framstod 

inte längre som ett välvt tak över jorden, utan som ett oändligt och öppet rum. Detta föränd-

rade människans uppfattning om begreppet plats. En plats var inte längre stilla och fast för-

ankrad utan en punkt i en rörelse. Begreppet utsträckning ersatte begreppet placering. Platsen 

definierades hädanefter i relation till positioner och andra element.42  

            Uppfattningen om platsen som en punkt i en rörelse som definieras av dess relation till 

andra platser berättar något om rummen där den moderna, nutida människans liv utspelas. 

Dessa livsplatser är inte tomrum som vi fyller godtyckligt med vad som helst. Det är rum som 

fylls av betydelse och liv i sina särskilda relationer till andra rum. Det medeltida kyrkorummet 

framträder som en fast plats som stod i relation till samhällets andra platser i en orubblig, hie-

rarkisk och auktoritär ordning med begränsad tillgänglighet för människor. Det moderna bio-

grafrummet framträder som dess motsats. Den är en öppen och rörlig plats som fylls av andra 

platser utan hierarkisk ordning och är lika tillgänglig för alla. Bägge platserna har en förmåga 

att på en enda plats uppvisa illusionen av många andra platser på en tvådimensionell yta. Kyr-

kobilderna beskrev auktoritärt, den fastlagda och eviga ordningen medan biografen genom 

                                                 
41 Michel Foucault, ”Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias,” mars 1967 (utdrag ur en lektion av Foucault. 

Publicerad av den franska tidskriften French Architecture/Mouvement/Continuite i Oktober 1984),  s. 1. 
42 Foucault 1967, s. 1-3. 
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den individuella upplevelsen gestaltar temporala relationer, föränderliga rum och ordningar. 

Biografen manifesterar på detta sätt demokratiska värderingar. Biografen skulle också kunna 

jämföras med båten i sin mänskliga och existentiella funktion. De båda är likt flytande utrym-

men, platser utan plats som existerar bara i sig själva. De är inneslutna i sig själva och samti-

digt i rörelse i en obegränsad rymd mellan olika möjligheter. De skapar en mänsklig reserv av 

fantasier, föreställningar och bilder. Ett samhälle utan biografer är som Foucault säger om ett 

samhälle utan båtar: ”dreams dry up, espionage takes the place of adventure and the police 

take the place of pirates”.43   

 

Urban kultplats och metafor för det filmiska ögat 

Biografen som byggnad framstod som en avvikare till folkhemmets strävan efter goda bostä-

der och präktigt nyttotänkande. Mot det nödvändiga och praktiska stod biografen som ett 

autonomt men socialt acceptabelt fenomen, ett lysande nöjespalats och drömfabrik. Filmen 

skiljde sig från konserter och teaterföreställningar genom att vara inriktad mot populärkultur, 

samtidskonst och mot det urbana. Biografen som byggnad skiljde sig också från teater och 

konserthus i sin placering i staden, vilka ofta var anlagda i förhållande till en öppen plats, där 

besökaren närmade sig lokalen genom en monumentalt anlagd entré.44 Biografen däremot låg 

i direkt anslutning till gatan där skillnaden mellan gaturummet och den första vestibulen var 

mycket liten. I detta förhållande låg en särskild poäng.  

          Genom filmen som masskulturellt fenomen och biografen som mötesplats skapades i 

biografen bilder av det urbana livet. Biografen framstod som en plats för den nya tidens ritua-

ler. Här blir biografens två scenografiska funktioner synlig: dels som förmedlare av den nya 

konstarten i staden och dels som inramning till filmupplevelsens ritual.  Biografen blev en ur-

ban kultplats. I början av 1900-talet började intresset vakna för människans relationer till rum-

met, för rumsbegreppet i sig och för det arkitektoniska objektet. Arkitekturen började inta 

flera roller samtidigt: som förlängning av den mänskliga kroppen, som scenografisk inram-

ning eller motpart till människans rörelser och som metafor för det filmiska ögat.45 Besöka-

rens vandring genom Palladiums många rum och upplevelse av den konstnärliga utsmyck-

                                                 
43 Foucault, 1967, s. 9. 
44 Fallenius 2003, s. 132. 
45 Dyrssen, 1998, s. 42. 
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ningen stödjer idén om filmen som ett rituellt objekt. Vandringen från gatans trottoar mot sa-

longen karaktäriseras av stegrad förväntan. Slutmålet för vandringen är salongen, byggnadens 

hjärta, scenen och bioduken, framstår som ett kraftcentrum.46   

            Interiörerna i Palladium påminner i sin struktur och uppbyggnad om filmkonsten, som 

om den vill överta dess uttrycksmedel. Besökaren koreograferar sin visuella upplevelse i bio-

grafen genom att fritt förflytta sig mellan rummen och genom att välja ut olika bilder och ob-

jekt att titta på. Ur detta perspektiv fungerar biograflokalens rumslighet som filmens serier av 

ögonblick skapad av kameraåkningar, klipp och perspektivförändringar. Valvbågar med bilder 

i rutor runt om hela salongen och kassettakets rutnät av bilder sätter blicken i rörelse och un-

derstryker filmens rörelsekaraktär. Biograflokalen framstår på detta sätt som en filmisk meta-

for. De stora drömlika och fantasieggande djurmålningarna av Olle Hjortzberg var en del av 

denna vandring och metafor. Bilderna är en möjlig spegling av filmens bild av staden som 

förvirrande djungel och farlig lockelse.47 Men de framträder också som ett uttryck för demo-

kratiska principer via sin tillgänglighet för alla och öppenhet mot besökaren och dennes indi-

viduella och fria tolkning.  

            Det medeltida kyrkobesöket har flera beröringspunkter med biografbesöket. Kalkmål-

ningarna i kyrkan var en integrerad del i en bild, ljus och ljudupplevelse som kunde påminna 

om upplevelsen av de tidigmodernistiska biograferna som Palladium. Kyrkans fönster var 

mindre på medeltiden och väggytorna således större. Färgerna var starka och konturerna tyd-

liga i kalkmålningarna, dels för att väcka nyfikenhet och uppmärksamhet, men säkerligen 

också för att det var så mörkt. Bruket av ljus och ljuskronor var stort. Den ”filmiska” upple-

velsen av bilder som speglar livet mötte besökaren direkt i kyrkans första rum, vapenhuset. 

Målningarna var här på ett perceptuellt plan centrala: de var de första och de sista som kyrko-

besökarna såg. De sågs av alla och de sågs snabbt på väg in eller på väg ut ur kyrkan. Vanliga 

motiv här var livshjulet, den tjuvmjölkande kvinnan, den frommes och den världsliges bön, 

mannen i trädet och andra bilder med moraliserande motiv. På östväggen och i dess valv må-

lades vanligen motiv för att förbereda besökaren för inträdet i kyrkan. Den delen var det första 

man såg när man steg in i vapenhuset, eftersom dörren öppnas inåt. På västväggen i vapenhu-

set målades motiv för att förbereda kyrkobesökaren för utträdet ur kyrkan, ut i verkligheten. 

             Vandringen och upplevelsen efter vapenhuset blev lugnare. I långhuset möttes besö-

karen av bilder från Nya Testamentet på väggar och Gamla Testamentet och i tak. Koret 

längst in i kyrkan med altare var kyrkobyggnadens hjärta. Det var ett stilla rum för tillbedjan 

                                                 
46 Fallenius 2003, s. 16. 
47 Dyrssen 1998, s. 41. 
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och andakt, även det ett kraftcentrum. Vandringen och rörelsen i kyrkan fick likt biografvand-

ringen karaktär av stegrad förväntan in mot byggnadens hjärta. Väggarnas bilder och mönster 

i de båda byggnaderna stödjer och riktar uppmärksamheten mot filmduken respektive koret. 

Bildernas framställning i rutor uppmanar besökaren att sätta sig i rörelse i bägge byggnaderna. 

De båda byggnadernas rituella objekt, filmduken respektive koret och altaret, upplevs av be-

sökaren på avstånd men med stor inlevelse- och föreställningsförmåga. I den medeltida kyr-

kan tillbads det osynliga och abstrakta genom ordet och här hyllades fromhet, underdånighet 

och människans litenhet i förhållande till det kollektiva. I den modernistiska biografen dyrka-

des istället den synliga och ljuset, staden och den nya tiden, rörelsen, det individuella och 

människans fria vilja.  

 

Konstnärligt återbruk 

Vid det förra sekelskiftet präglades den samtida bildkonsten av sitt intresse för den medeltida 

bildvärlden. Motiv som prinsessor, riddare, slott och sagodjur representerade olika själstill-

stånd. Med intresset för medeltiden fick också det arkitekturbundna måleriet en pånyttfödelse. 

Ett stort antal kyrkor och profana byggnader dekorerades med muralt måleri under 1800-talets 

andra hälft och 1900-talets första fjärdedel. Olle Hjortzberg skolades in i konstnärslivet ge-

nom dekormåleriet. 48 Tillvägagångssättet vid byggandet av Palladium påminner om äldre ti-

ders kyrkobyggen där stiftare arkitekt, präst, hantverkare och målare utarbetade ideologi, form 

och helhet. Hjortzberg hade stor medvetenhet om betraktaren och hade vetskap om att en of-

fentlig muralmålning skulle komma att betraktas av en stor mängd människor. En sådan mål-

ning ställde andra och starkare krav än fristående ateljémålningar. Han skrev själv: ” Där 

måste man ta hänsyn till rummets arkitektur, till belysningen och till rummets användning. 

Och den måste vara besjälad”.49  Att anpassa måleriet till rummets arkitektur är en av flera pa-

ralleller till de senmedeltida kyrkomåleriet. Intresset för det besjälade kopplar honom ideolo-

giskt både till 1800-talets germanska symbolism och den modernistiska tyska expression-

ismen. I händerna på Hjortzberg vänds i Palladium den germanska symbolismens inåtvända 

och kvalfyllda mörker till ljus, livskraft och rörelse. Det stora konstnärliga återbruket sker när 

han förvandlar medeltidens auktoritära realism till en inbjudan för betraktaren mot en öppen 

och individuell tolkning och association. ”Det gamla” används för att uttrycka ”det nya”. 

 

                                                 
48 Melin 2013, s. 99. 
49 Melin 2013, s. 108.  
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Sammanfattning 

Studien undersöker funktion och konstnärlig form i biografen Palladium respektive den me-

deltida svenska kyrkan utifrån ett betraktarperspektiv. Genom den franske filosofen Michel 

Foucaults terminologi benämns den modernistiska biografen och den medeltida kyrkan som 

heterotopier. De är båda är platser som i sig själva innefattar och speglar flera andra mänsk-

liga platser. Foucault beskriver hur begreppet plats omdefinieras efter Galileis upptäckt att 

jorden är i rörelse och kretsar kring solen på 1600-talet. Platsen omvandlas från en fast, statisk 

och hierarkisk plats till en punkt i en rörelse. Det modernistiska biografrummet framträder 

som en öppen och rörlig plats som fylls av andra platser utan hierarkisk ordning och är lika 

tillgänglig för alla. Genom den individuella upplevelsen gestaltar biografen temporala relat-

ioner, föränderliga rum och ordningar. Interiörerna i Palladium påminner i sin struktur och 

uppbyggnad om filmkonsten. Besökaren koreograferar sin visuella upplevelse i biografen ge-

nom att fritt förflytta sig mellan rummen och genom att välja ut olika bilder och objekt att titta 

på. Ur detta perspektiv fungerar biograflokalens rumslighet som filmens serier av ögonblick 

skapad av kameraåkningar, klipp och perspektivförändringar. Valvbågar med bilder i rutor 

runt om hela salongen och kassettakets rutnät av bilder sätter blicken och besökaren i rörelse 

och understryker filmens rörelsekaraktär. Palladium och dess konstnärliga utsmyckning fram-

står på detta sätt som en filmisk metafor 

           Palladium var den största biografteatern i Sverige då den byggdes 1918. Den konstnär-

liga utsmyckningen i biografens salong överträffade till en början filmerna som visades. För-

klaringen till detta är att filmbolagsägarna använde storbiografen som konkurrensmedel och 

satsade stora pengar på konstnärlig utsmyckning och arkitektonisk prakt. Salongen i Palla-

dium var ett allkonstverk där rumskonstruktion och konstnärlig utsmyckning var sammanflä-

tad till en storslagen och ideologisk helhet. Genom den konstnärliga utsmyckningen framträ-

der ett dubbelriktat konstnärskap. Olle Hjortzbergs återbrukar traditionens tekniker och sym-

boler och ger dem en ny roll i samtiden. Tillvägagångssättet vid byggandet av Palladium på-

minner om äldre tiders kyrkobyggen där stiftare, arkitekt, präst, hantverkare och konstnär ut-

arbetade ideologi och form gemensamt. Att anpassa måleriet till rummets arkitektur är en av 

flera paralleller till de senmedeltida kyrkomåleriet. Växtornamentik och bilder var i biogra-

fens valv, väggar och tak framförda av Olle Hjortzberg på ett likartat sätt som i de medeltida 

kyrkorna. Man kan också finna konstnärliga kopplingar till både 1800-talets germanska sym-

bolism och den modernistiska tyska expressionismen. Hjortzberg återanvänder och omformar 
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i Palladium den germanska och nordiska symbolismens tecken för mörkret och det undermed-

vetna till ljus, livskraft och rörelse. Det medeltida kalkmåleriets auktoritära realism omvänds i 

Palladiums konstnärliga form till en inbjudan för betraktaren mot en fri och individuell tolk-

ning. Biografplatsen representerar på detta sätt demokratiska värderingar. 

           Biografens och kyrkobyggnadens rituella objekt har det gemensamt att de upplevdes 

av besökaren på avstånd. Genom att på håll vända blicken mot koret och dess altare i den me-

deltida kyrkan, hyllades och tillbads det osynliga och abstrakta och den individuella männi-

skans litenhet. I den modernistiska biografen riktade besökaren sin uppmärksamhet och ”till-

bedjan” mot filmduken, men här dyrkades det synliga och ljuset, rörelsen och människans fria 

vilja.  Biografen blev ett rum för den moderna tidens ritualer och en urban kultplats. 
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