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ABSTRACT

Fallenius, P, 2003: Storbiografens miljöer. (The settings of the movie palace.) Written in
Swedish with an English summary. Acta Universitatis Upsaliensis. Ars Suetica 21. 164
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This dissertation focuses on the architecture and the artistic decoration within Swedish
cinemas during the period 1915–1939. The cinema is considered to be one of the many
new building types from the 20th century. The era of the purpose-built cinema in
Sweden began around 1910. 

The aim of this dissertation is to deal with the cinema as a building type and to dis-
cuss the cinema as a setting for the filmgoer.

The examples of the 1910’s and 1920’s are characterised by their integrated exterior;
the manner in which the cinema merges into the cityscape. In the evenings, when audi-
ences gathered at the cinemas, the differences between contemporary theatres and con-
cert-halls became evident. Upon entering the cinema, one’s passage towards the audito-
rium took one through a sequence of rooms, including the booking office, the cloak-
room, and the foyer. The spatial dramaturgy of the cinema is that of the concert hall and
the theatre. The artistic decoration of the cinemas of the 1910’s and 1920’s is charac-
terised by attempts at an iconography of motion pictures, in contrast to the established
symbols of the theatre. 

The examples from the 1930’s are characterised by the cinemas’ distinct imprint on
the city. Neon-lights, canopies, doors and walls of glass within the cinemas led the way.
Artistic decoration within the cinemas of the 1930’s is scarce. Attempts on creating an
iconography of the cinema are few. Instead, the foyers are decorated with the posters and
photographic portraits of movie-stars.

A common feature of cinemas from the 1930’s is that the passage to the auditorium
is short. A vestibule is the only space the visitor passes. The spatial dramaturgy of the cin-
ema is different from contemporary concert-halls and theatres. This dissertation demon-
strates a substantial shift concerning the cinema as a building type. When one considers
cinemas to be composed of a sequence of rooms for the visitor to pass through in com-
parison to concert halls and theatres, important differences stand out. Thus, the cinema
presents itself as a building type with specific functions as well as a specific spatial dram-
aturgy. 
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Förord

Först och främst ett stort tack till mina två handledare professor Solfrid
Söderlind och fil. dr. Christina Thunwall, som varit min biträdande handledare.
Betydelsen av deras engagemang och klokhet kan inte överskattas.

När ett projekt är på väg att avslutas är det tillfälle att stanna upp ett slag och
tänka efter. När jag ser tillbaka på mina år vid Konstvetenskapliga institutionen
vid Uppsala universitet är det många som på olika sätt bidragit till att jag nu nått
fram till disputationsdagen.

Gunnel Westring Bastin har under hela min tid vid Konstvetenskapliga in-
stitutionen, allt från första dagen på grundkursen till de sista hektiska måna-
derna varit en lugn och trygg person att vända sig till på kansliet. Hon har oav-
låtligt svarat på alla mina frågor, från studiemedelsutbetalningar och anställ-
ningsvillkor till föräldrapenning och arbetslöshetsförsäkring.

Thomas Hård af Segerstad blev min första lärare och väckte mitt intresse för
konstvetenskap. Han var min handledare då jag skrev C-uppsats och sporrade
mig att söka till forskarutbildningen. På senare år har vår gemensamma beun-
dran för bland andra Miles Davis och John Coltrane resulterat i många samtal
och skivinköp.

Professor emeritus Anders Åman blev min handledare och uppmuntrade mig
i mitt val av avhandlingsämne. Han fördjupade mitt intresse för arkitektur
under handledningstimmar och exkursioner till när och fjärran. Jag är mycket
tacksam för att Anders Åman även tog sig tid att läsa manuskriptet till avhand-
lingen då det befann sig i sitt slutskede.

Samtidigt som jag antogs till forskarutbildningen antogs Emilie Karlsmo
som under årens lopp varit en god kollega och blivit en kär vän. Vi har mycket
gemensamt i vårt avhandlingsarbete, liksom i undervisning. Det har varit en stor
tillgång då avhandlingsskrivande är ett ensamt arbete. 

Fil. dr. Christina Thunwall har varit min biträdande handledare under de
sista åren av avhandlingsarbetet. Hennes noggranna läsningar, rakt framförda
åsikter och skarpsinne har betytt mycket för slutresultatet. 

Docent Hedvig Brander Jonsson har kommit med värdefulla synpunkter
både som seminarieledare under forskarutbildningen och efter mitt slutsemina-
rium.

Forskarassistenterna Hans Hayden och Marta Edling bidrog med många
kloka synpunkter under och efter slutseminariet.

Alla gamla och nya kollegor i det högre seminariet som under årens lopp va-
rit en stimulerande och engagerande arbetsgemenskap vill jag tacka.

Stort tack också till Jonas Mertanen vid Konstvetenskapliga institutionen
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som hjälpte mig att bearbeta delar av bildmaterialet i boken och åtog sig att göra
avhandlingens omslag.

Många utanför institutionen har naturligtvis också varit betydelsefulla Under
professor emeritus Stig Hadenius ledning fick jag möjlighet att delta i forsk-
ningsprojektet ”Etermedierna i Sverige”. Det brett upplagda projektet, med
många forskare från olika discipliner, var en viktig erfarenhet för mig som for-
skare. Inom projektets ram fick jag också min första erfarenhet av att omvandla
en seminarietext till en bok.

Jag är också tacksam för att arkitekt Joakim Leufstadius har hjälpt mig att be-
arbeta ritningsmaterialet. 

Periodvis har Kungliga bibliotekets forskarläsesal varit min huvudsakliga ar-
betsplats. Det har varit en stimulerande miljö och jag vet att jag kommer att
sakna många kollegor och fikapauserna i Sumlen.

Tack också till hjälpsam personal vid bibliotek, arkiv och Grafiska enheten
vid Uppsala universitet.

Under arbetets gång har jag mottagit generösa bidrag från Elna Bengtssons
fond och Elsbeth Funchs släktfond. Periodvis har avhandlingsarbetet finansie-
rats med stipendiemedel då jag mottagit Nissers stipendium vid Uppsala univer-
sitet.

Till tryckningen av avhandlingen har jag mottigit bidrag från: 
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, Kungl. Patriotiska

Sällskapet, Helgo Zettervalls fond, Holger och Thyra Lauritzens stiftelse för
främjande av filmhistorisk verksamhet och Samfundet S:t Erik.

Sist men inte minst riktar jag mig till min fru Eva och son Jonas, liksom till
familj och vänner. Orden tryter för att beskriva hur mycket ni betyder för mig.

Peder Fallenius, april 2003
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KAPITEL I

Inledning

”Filmen 100 år” stod det på en folder som jag fick i min hand någon gång under
1995. I foldern från Svenska Filminstitutet och postorderfirman NeH AB,
gjordes reklam för nytryckta filmaffischer, tröjor med samma motiv och T-
shirts med pressreaktioner efter de första filmvisningarna, tryckta på bröstet.
Förutom tröjor och affischer kunde man köpa kepsar, pins, paraplyer, tygpåsar
och muggar. Alla dessa prylar hade som motiv den officiella symbolen för firan-
det av filmens hundraårsjubileum i Sverige, signerad Lasse Åberg – en tvåvå-
nings födelsedagstårta av en celluloidfilmremsa med perforerade hål och en
skog av ljus på toppen. 

Den lilla foldern är ett av de många spår som filmens hundraårsjubileum
satte när det firades 1995. Det arrangerades utställningar, gavs ut böcker och
producerades TV-serier.1 Till kalenderbitarens fromma fanns till och med ett par
olika datum att högtidlighålla – den 22 mars och den 28 december. Den 22
mars 1895 visade fransmännen Louis och Auguste Lumière sin uppfinning ki-
nematografen för Societé d’encouragement à l’Industrie Nationale (Sällskapet
för främjande av den inhemska industrin). Då fick brödernas projicerade film-
bilder sin första offentliga demonstration. Den 28 december samma år visade
bröderna Lumière sina första filmer inför en betalande publik. Firandet av fil-
mens 100-årsjubileum var på så sätt en tacksam uppgift. Inga tveksamheter be-
hövde råda vad gällde år och datum, det var bara att planera festligheterna.2

När skulle ett motsvarande jubileum firas för att högtidlighålla själva biogra-
fen, som är ämnet för denna avhandling? Här är det inte lika lätt att finna en
självklar startpunkt. Om man med biograf menar en lokal där film visas blir det
enkelt. Då var den första biografen den källarlokal under Grand Café i Paris där
premiären ägde rum den 28 december 1895. Men den som kallar källarlokalen,
den gamla biljardhallen Salon Indienne, för biograf tar ingen hänsyn till den ar-
kitektoniska inramningen. Källaren under kaféet hade ju inte fått sin form för
att tjäna som filmvisningslokal. Den kunde användas i detta syfte men hade inte
planerats för detta. Ungefär ett halvår efter att bröderna Lumière visat film off-
fentligt för första gången, visades film i Sverige på konst- och industriutställ-
ningen i Pilstorp utanför Malmö. Men det var inte ”lefvande bilder” från Lumi-
ères kinematograf som visades sommaren 1896, utan filmer av en mindre,
fransk konkurrent. Den lokal som hade uppförts i Pilstorp för att visa film i var
ritad av arkitekten Theodor Wåhlin och var en sommarteater i morisk stil.3

Om man däremot med biograf avser en lokal som redan på arkitektens rit-
ningar planeras för detta ändamål blir bilden en annan. Då finner vi inga bio-
grafer förrän tio till femton år senare. Den svävande tidsbestämningen är ofrån-
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komlig. Beroende på såväl vilket land man talar om som vilken författare man
åberopar ges olika förslag på när och var den första biografen byggdes.

Under de första tio åren efter premiären 1895 användes flera olika benäm-
ningar på de lokaler där film visades. Vid sidan av ”kinematograf” och ”biograf”
fanns det ett stort antal andra, till exempel Vitagraph och Animatograph. I Sve-
rige började, enligt NE:s ordbok från 2000, ordet ”biograf ” användas i
filmvisningssammanhang 1903. Dessförinnan och även därefter var ordet ”ki-
nematograf ” det vanligast förekommande. Detta ord, liksom till en början
även ordet ”biograf”, användes för att beteckna både den lokal där man visade
film och projektorn man visade film med.4

Det kan vara belysande att se hur de aktuella orden definieras i dåtida och
nutida ordböcker. I C. M. Ekbohrns Förklaringar öfver 60,000 främmande ord
och namn m.m. i det svenska språket från 1904, förklaras ordet ”kinematograf”,
avlett från ordet kinematik, som ”en apparat, som framställer rörliga bilder me-
delst serier af ögonblicksfotografier”. Ordet ”biograf” förklaras som ”författare
af lefnadsbeskrifningar”. Den nya innebörden av ordet ”biograf” hade alltså
ännu inte letat sig in i denna ordbok. I Svenska Akademiens Ordlista från 1998
förklaras däremot ordet ”biograf” med ”1 lokal för filmförevisning, och 2 lev-
nadstecknare”.

Syfte
Avhandlingens övergripande syfte är att teckna en bild av biografen som bygg-
nadstyp och miljö för sin publik. Utifrån ritningar, fotografier och beskrivningar
rekonstruerar jag nio storbiografers miljöer sådana de tedde sig vid invigningen.
Genom rumssekvensanalytiska djupstudier av de nio biograferna och kompara-
tiva analyser av teatrar och konserthus, tecknar jag en bild av hur biografen för-
ändrats som byggnads- och utsmyckningsuppgift. Dessutom sätter jag de nio
storbiograferna i ett filmhistoriskt sammanhang. De nio Stockholmsbiografer
som studeras är sålunda Röda Kvarn, Palladium, Skandia, China, Flamman,
Saga, Victoria, Rigoletto och Draken. Av biograferna har Röda Kvarn och
Flamman karaktären av huvudexempel.

Ämne, avgränsning och urval
Denna studie behandlar biografens arkitektur och konstnärliga utsmyckning
under en period då många biografer byggdes runt om i landet – från 1910-ta-
lets mitt till 1930-talets slut. Listan över biografer från detta tidsavsnitt kunde
göras lång. I filmtidskrifter redovisades 1920 statistik över antalet biografer i
Sverige. År 1919 fanns det 703 biografer med sammanlagt 206 931 platser. De
703 biograferna fördelade sig mellan städer och landsbygd på följande sätt: 425
låg i städer och hade 136 523 åskådarplatser medan 278 låg på landsbygden
med sammanlagt 70 408 platser.5 Tjugo år senare, 1939, var antalet biografer 
2 049 i hela landet.6 Av de cirka 2 000 biograferna hade närmare 450 stycken
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föreställningar minst fyra dagar i veckan.7 Jan Reinholds har utrett de ekono-
miska förutsättningarna för biografägandet och kommit fram till följande.
Mellan åren 1936 och 1942 ökade antalet stadsbiografer med en takt av 17,2
om året. Antalet biografer ökade inte proportionellt mot publiken eftersom man
kunde utnyttja fåtöljerna bättre, lägga in flera föreställningar och förlänga sä-
songen genom att ha öppet längre på våren och öppna tidigare på hösten. An-
talet platser ökade från 135 000 till 205 000 under perioden 1930–42. Det
motsvarar en ökning på 52 procent. Under samma period ökade antalet biogra-
fer med 33 procent. Den genomsnittliga storleken ökade från 353 till 404 plat-
ser. Genomsnittsstorleken för nya biografer var 555 platser.8

Bakom statistiken döljer sig en mängd olika slags filmvisningslokaler. Med
ett stort antal möjliga exempel med stor geografisk spridning blir det nödvän-
dig att göra avgränsningar och urval. Vid sidan av behovet att begränsa antalet
gäller ett annat avgränsningsproblem typen av biograf. En biograf kunde vara
allt från en gammal lada med en filmprojektor till ett stort filmpalats. Det stora
antalet, spridningen över hela landet och filmvisningslokalernas många olika
skepnader blev för mig ett incitament till att dra upp gränser, för att hindra av-
handlingens material att stiga över alla brädder och på så sätt tygla omfånget. Jag
har valt att koncentrera undersökningen till ett mindre antal objekt, en speciell
biograftyp, i en stad. Eller mer preciserat – tyngdpunkten ligger på nio storbio-
grafer i Stockholm. Av de nio exemplen har som nämnts två stycken, Röda
Kvarn och Flamman, karaktären av huvudexempel.

Den geografiska avgränsningen till Stockholm motiveras av biografbran-
schens ägarstruktur. De storbiografer som kommer att behandlas byggdes för de
stora biografkedjornas räkning, och från och med 1910-talet etablerar sig flera
film- och biografrörelser i Stockholm. Ett viktig drivkraft var att Svenska Bio-
grafteatern etablerade sig i Stockholm 1912. Svenska Biografteatern hade under
namnet Kristianstads Biografteater etablerat sig som filmproducent, distributör
och biografägare. I och med etableringen i Stockolm skapades här ett centrum
för film- och biografrörelse. Under 1919, det år då underlaget för biografstatisti-
ken samlades in, fanns det tre större filmbolag med säte i Stockholm – Svenska
Biografteatern, Skandinavisk Filmcentral och Filmindustri AB Skandia. Alla
hade stort intresse av att etablera premiärbiografer i Stockholm. Konkurrensen
mellan de olika bolagen ställdes på sin spets i Stockholm. I den hårda kampen
mellan dessa bolag var biografbyggandet ett viktigt vapen och bolagen var där-
för angelägna om att bygga representativa biografer. Under 1920- och 30-talen
förändrades ägarbilden, men biografen var alltjämt ett konkurrensmedel.

Men vad var det egentligen som gjorde att de större bolagen som ägnade sig
åt filmproduktion, import och distribution, också var intresserade av att äga bio-
grafer och i förlängningen skapa egna biografkedjor? Varför överläts inte biograf-
ägandet åt andra intressen? Förklaringen ligger främst i två saker. För det första
var en egen biografkedja ett sätt att försäkra sig om avsättning för de filmer man
importerade eller producerade. För det andra var biografen i sig ett konkurrens-
medel. Genom att äga biograferna kunde filmbolagen kontrollera hela kedjan,
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från produktion och import av filmer, till utseendet på de lokaler där filmerna
visades. På så vis skulle en besökare som gick på någon av de större kedjornas
biografer alltid kunna känna sig säker att få se en bra film, ackompanjerad av
god musik i en välskött biograf. Eller som Svensk Filmindustri formulerade det
i sin slogan: ”På en SF-teater kan Ni alltid lita.”9 Samtidigt kunde den nya bio-
grafarkitekturen uppfattas som något uppfordrande. De ståtliga biograferna
måste fyllas med ett innehåll som motsvarade miljön. Så här skrev en tidning
1918 om biografen Palladium:

Palladium öppnar sina portar annandag jul. Och oavsett programmet /.../ är
därmed ett tillfälle beredt för envar att konstatera och beundra tillvaron av ett
verkligt biografpalats, där åt minstone byggherrens, arkitektens och målarnas
smakförstånd och smak dominera. Låt oss bara sedan få program som mot-
svara den verkligt vackra ramen.10

De tidsmässiga avgränsningarna hänger intimt samman med valet att koncen-
trera undersökningen till Stockholm. Under 1910-, 20- och 30-talen byggdes
många biografer och med byggandet av Röda Kvarn inleddes storbiografernas ti-
devarv.11 Valet av startpunkt har också att göra med distinktionen mellan film-
visningslokal och biograf. Från denna tid började storbiograferna planeras redan
på arkitektens ritbord. 

Avgränsningen framåt i tiden motiveras av att uppförandet av storbiografer
i Stockholm avstannade vid 1940-talets början. När biografen Park stod färdig
1941 blev den med sina 923 platser den sista storbiografen på många år.12

Flera saker bidrog till detta. Under krigsåren minskade byggandet generellt vil-
ket naturligtvis avspeglades i biografbyggandet. Dessutom medförde föränd-
ringar som påverkade biografägandet i praktiken stopp för etablering av nya bio-
grafer. Sveriges Biografägareförbund såg med oro på det stora antalet biografer
som byggdes under 1930-talet och när även Folkets Hus-rörelsen började driva
biografer kom reaktionen. Sveriges Biografägareförbund ingick hösten 1941 ett
avtal med Sveriges förenade filmproducenter. Genom avtalet kunde man visser-
ligen inte hindra någon från att uppföra eller köpa upp biografer men man
kunde hindra leveransen av film. Svenska Filmuthyrareföreningen skrev aldrig
på avtalet men Föreningen Sveriges filmproducenters medverkan garanterade att
svensk film inte skulle levereras till biografägare som stod utanför Sveriges Bio-
grafägareförbund, vilket i praktiken gjorde det omöjligt att driva en biograf.13

Det är alltså nio storbiografer som tas upp i denna studie. Med begreppet
”storbiograf” vill jag fånga in en bestämd typ av biograf. Storbiograferna var spe-
ciella projekt i flera bemärkelser. Med plats för 850 till 1 200 besökare, hörde de
till den största typen av biografer. De biografer som kommer att avhandlas var
också stora i den meningen att de var storsatsningar från ägarnas sida. Mycken
möda lades ner på att göra just dessa biografer till något extra. Det skedde med
hjälp av skyltning, arkitektur, konstnärlig utsmyckning och god komfort och ut-
rustning. Min motivering till att inte använda den etablerade benämningen pre-
miärbiograf är att detta ord inte säger något om biografens platsantal och inte
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heller någonting om huruvida de var stora satsningar. Under den starkt expan-
siva period som jag behandlar kunde nämligen även mindre biografer upphöjas
till premiärbiografer. Det hindrar dock inte att åtta av mina nio exempel hade
status som premiärbiografer. 

Slutligen något om antalet exempel. I den här studien har de begränsats
starkt. Även med de tydliga ramar jag givit avhandlingen vad gäller tid, plats och
biograftyp skulle man kunna ge plats åt fler exempel eller andra exempel.
Genom att begränsa antalet till nio stycken vinner denna studie i djup, men för-
lorar i bredd. Valet av exempel har dock gjorts för att nå största möjliga djup. De
storbiografer som tas upp var rika miljöer, väl dokumenterade i såväl ord som
bild. Det sistnämnda är nog så viktigt eftersom biografer generellt är en typ av
miljö som förändrats mycket genom årens lopp.

Jag har funnit det lämpligast att dela in undersökningsperioden från 1910-
talets mitt till 1930-talets slut i två delar, med gränsen 1930. Åren kring 1930
innebar stora förändringar för biograferna. Ljudfilmens genombrott medförde
att äldre biografer byggda under stumfilmstiden förändrades och att nya bygg-
des efter andra riktlinjer. Vid samma tid medförde funktionalismens genom-
brott att biograferna fick en ny gestaltning.

I kapitlet 1910- och 1920-tal behandlas Röda Kvarn, Palladium, Skandia och
China. Röda Kvarn byggdes 1915 för Svenska Biografteatern, som vid denna tid
var Sveriges största biografägare, tillika filmproducent. Palladium stod färdig
1918, Skandia 1923 och China 1928. Följaktligen är exemplen spridda över
tidsperioden. De är också exponenter för olika skeden i konkurrensen mellan de
företag som byggde biografer. Palladium byggdes för Skandinavisk Filmcentral,
konkurrent till Svenska Biografteatern som lät bygga Röda Kvarn. Skandia in-
itierades av Filmindustri AB Skandia, men kom efter diverse turer att bli färdig
under Svensk Filmindustris ledning. Svensk Filmindustri blev namnet på det
nya företag som bildades då Svenska Biografteatern slogs samman med några
mindre filmproducenters och biografägares rörelser. China, slutligen, blev
Svensk Filmindustris största satsning under stumfilmstiden.

Därefter följer kapitlet 1930-tal som tar upp Flamman från 1930, Victoria
från 1936, Saga från 1937, Draken från 1938 och Rigoletto från 1939 till när-
mare granskning. Urvalet av biografer representerar periodens olika konkurre-
rande biografföretag. 

Utgångspunkter
Denna studie handlar alltså om biografens arkitektur och konstnärliga utsmyck-
ning och den är en variation på ett välkänt tema inom den arkitekturhistoriska
forskningen – studiet av en byggnadstyp. En utgångspunkt är alltså att biogra-
fen är att betrakta som en byggnadstyp. Jag ansluter mig till Alastair Forsyth som
i Buildings for the Age beskriver biografen som en av många nya byggnadstyper
under 1900-talets första fyrtio år.14 Med detta betraktelsesätt skiljer sig Forsyth
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från Nikolaus Pevsner som med sitt långa historiska perspektiv gör biografen till
en pendang till teatern.15

Genom att beskriva arkitekturens historia med utgångspunkt i byggnadsty-
per öppnas en möjlighet att lägga ett annat snitt genom materialet än till exem-
pel arkitektmonografins eller stilarnas och epokernas historia. Ett utmärkt exem-
pel på detta är Nikolaus Pevsners A History of Building Types, där inte mindre än
tjugo olika byggnadstyper behandlas. Tonvikten läggs på 1800-talet, då Pevsner
finner att antalet byggnadstyper mångfaldigades.16 Med betoningen lagd på det
första ledet i titeln – historia – gör Pevsner tillbakablickar mot medeltiden och
renässansen. Men Pevsner sätter inte punkt i och med 1800-talet utan för histo-
rien in på 1900-talet. De många exemplen hämtades från hela Europa och
USA. Trots de många exemplen medgav Pevsner i förordet att antalet bygg-
nadstyper kunde ha varit ännu större och att urvalet var godtyckligt.17

Genom att biografen i föreliggande arbete kommer att betraktas som en
byggnadstyp finns en släktskap med andra studier med samma inriktning. I Sve-
rige är bland annat banken, vårdinrättningen och jaktvillan byggnadstyper som
gjorts till föremål för liknande studier. Henrik O Andersson och Fredric Bedoire
som studerat bankernas byggande och byggnader, riktade uppmärksamheten
mot bankernas plats i staden och hur de var beskaffade som offentliga lokaler,
liksom hur de fungerade som arbetsmiljö.18 Anders Åman har i Om den offent-
liga vården undersökt hur vårdinstitutionerna varit beskaffade som byggnader
och som livsmiljö.19 Marta Järnfeldt-Carlsson studerade i sin avhandling Land-
skap, jaktvillor och kurhotell hur turismens byggnader introducerade det ur-
bana och industriella samhällets livsformer i en isolerad fjällbygd.20 Såväl Åman
som Andersson och Bedoire har tagit ett stort grepp över sina ämnen. Författ-
tarna rör sig över flera århundraden och böckernas många exempel är hämtade
från hela landet. Järnfeldt-Carlsson däremot, har avgränsat sin uppgift på ett
distinkt sätt. Geografiskt till västra Jämtland, tidsmässigt till perioden mellan
1880 och 1915. Objekten för hennes undersökning har också begränsats till
jaktvillor, kurhotell och pensionat – byggnadstyper förknippade med den mo-
derna turismen. 

Om Pevsners vittfamnande encyklopediska exposé representerar den ena
polen får Järnfeldt-Carlssons distinkt avgränsade undersökning utgöra den an-
dra bland de olika sätten att genomföra arkitekturhistoriska undersökningar
med utgångspunkt i byggnadstyper. Mitt eget arbete drar åt den senare.

Alla byggnader bildar ram kring sitt innehåll. Biografen är en plats där film vi-
sas och hit går man för att tillsammans med andra ta del av kvällens filmpro-
gram. Jag närmar mig biografen utifrån ett rumssekvensanalytiskt perspektiv
och försöker föreställa mig hur man som besökare mötte biografen. Detta in-
nebär ett närsynt betraktande av hur biografen är gestaltad som byggnads- och
utsmyckningsuppgift. Det blir en rörelse från exteriör till interiör, från det
stora till det lilla, från biografens placering i staden till fåtöljen i salongen. Hur
presenterar sig biografen i stadsrummet om kvällen? Hur gestaltas inträdet? Hur
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närmar man sig salongen? Var möter man den konstnärliga utsmyckningen?
Hur ser den ut? 

Jag har i Fredrik Wulz sätt att betrakta en byggnads exteriör, i hur han skri-
ver om samspelet mellan fasaden och stadsrummet, funnit en användbar metod
att resonera kring biografernas yttre gestaltning. Wulz är verksam som arkitekt
och lektor vid arkitektursektionen på KTH i Stockholm. Hans bakgrund som
arkitekt genomsyrar Fasaden i stadsrummet (1991). Arkitektens dagliga praktik
gör sig också påmind i bokens många exempel. För att åskådliggöra samspelet
mellan fasad och stadsrum bygger han upp sin framställning genom en serie
kontrasterande exempel illustrerade med schematiska ritningar. Ett avsnitt i bo-
ken behandlar fasadens komponenter och i kapitlet ”Porten och portgången” vi-
sar Wulz hur olikartade lösningar en arkitekt kan ge denna detalj av en byggnad.
Wulz talar om att porten kan ges fyra olika positioner i förhållande till gatu-
rummet och att porten kan formas enligt sex arkitektoniska typer.21 Utan att
anamma denna typologisering vill jag ändå framhålla att den konkretion och
åskådlighet som dessa exempel förmedlar har skärpt min blick då jag studerat
biograferna.

De allra flesta exteriörbilder jag använder är tagna efter mörkrets inbrott.
Detta faktum fick mig intresserad av ljusets betydelse för biografen. Jag har i et-
nologen Jan Garnerts böcker funnit ett sätt att förstå biografens ljus i ett större
sammanhang. Garnerts avhandling Anden i lampan (1993) har undertiteln Et-
nologiska perspektiv på ljus och mörker. Bokens andra hälft ägnas åt det tidiga
1900-talets stora förändringar på belysningens och ljusanvändningens område.
Biografernas roll i denna förändring berörs i boken men utvecklas mer i den ut-
ställning som Garnert organiserade för Stockholms stadsmuseums räkning
1998. Utställningen Stockholmsnatt var en exposé genom århundranden och
hela katalogen skrevs av Garnert.

Vad gäller biografens inre har jag hos Catharina Dyrssen funnit ett sätt att
skriva om hur biobesökaren rör sig genom biografen. Med en term lånad från
henne kan man tala om att biografernas rumsliga organisation dramatiserar
biobesöket. Dyrssen talar i sin avhandling Musikens rum (1995) om hur bygg-
naden dramatiserar den händelse den bildar ram för. Man skulle kunna kalla
Dyrssens tillvägagångssätt för en rumssekvensanalys. Dyrssen ser, med utgångs-
punkt i den antropologiska teoribildningen, musiken som ett rituellt objekt som
byggnaden kan stödja eller inte stödja med det sätt som vandringen genom
byggnaden gestaltas arkitektoniskt. I en analys av Göteborgs konserthus skildrar
Dyrssen hur besökaren närmar sig konsertsalen och uppmärksammar på vilket
sätt denna vandring organiseras arkitektoniskt. För att tydliggöra hur byggna-
den dramatiserar händelsen pekar Dyrssen ut de gränslinjer besökaren passerar
på sin väg genom byggnaden. 

Dyrssen ser trappan som leder upp till entrén som den första gränsen som
passeras på vägen mot konsertsalen. Från trappan kommer man in i vestibulen,
som är ett rum för väntan. Härifrån leder några trappsteg, som likaså utgör den
andra gränslinjen, mot kapphallen. För att komma in här måste man visa sin bil-
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jett och följaktligen finns här en tydlig gränsmarkering mellan publik och icke-
publik. I anslutning till kapphallen finns garderoben. Härifrån leder en trappa
upp till promenoaren. På detta plan ligger en foajé med dubbel takhöjd och ut-
sikt över avenyn. Det är ett rum som inte bara är ett förrum utan också ett of-
fentligt rum där förväntningar skapas. I konsertsalen är podiet självklart kraftcen-
trum.22 Catharina Dyrssen har i en artikel behandlat biografens arkitektur. I ar-
tikeln fungerar två biografer i Göteborg som exempel och ställs mot Göteborgs
konserthus.23

Jag har inspirerats av detta sätt att söka gränslinjer på vägen mellan trottoa-
ren och sittplatsen i salongen. Men där Dyrssen tar utgångspunkt i antropologi
och rit, tar jag avstamp i en mer konkret social verklighet såsom den uttrycks i
debatten kring filmen. 

För att kunna förstå biografen som plats har det varit viktigt för mig att föra
en diskussion kring dess innehåll – biografbesöket och filmen. Hur tedde sig en
kväll på biografen? Hur värderades film som social och kulturell företeelse? Vad
var det för filmer som visades? Då tyngdpunkten i denna bok ligger på biogra-
fer mellan 1915 och 1939 har diskussionen kring filmen fått samma tidsmässiga
avgränsning. Att teckna denna bakgrund har blivit ett sätt för mig att närma mig
biografen, bokens egentliga ämne. 

Metod
För att på detta bokstavliga sätt närma mig biografen har beskrivningar och bil-
der av de byggnader där biograferna är inrymda varit viktiga. Jag har konsekvent
arbetat utifrån äldre fotografier. De stora biografsatsningar som denna bok be-
handlar dokumenterades omsorgsfullt i tidningar och tidskrifter i samband
med att de öppnade. Med denna dokumentation i såväl text som bild och med
de invigningsprogram som delades ut till publiken inför premiärevenemanget
som huvudsaklig källa, är det möjligt att skapa sig en god bild av hur biograferna
såg ut. Genom att läsa planer och sektioner är det möjligt att skapa en ännu
skarpare bild av biografernas rumsliga sammanhang. 

När jag har arbetat med denna avhandling har det första stadiet i arbetspro-
cessen varit att rekonstruera objekten. Alla biografer som tas upp i avhand-
lingen har förändrats på mer eller mindre genomgripande sätt och jag har velat
komma så nära deras ursprungliga utseende som möjligt. Några har lagts ner,
några används för annan verksamhet och de som fortfarande används för film-
visning har förändrats i flera omgångar sedan de invigdes. 

Till hjälp i detta rekonstruktionsarbete har jag haft flera källor. För att få en
uppfattning om hur biograferna såg ut då de slog upp portarna första gången
har jag använt ritningar samt fotografier och texter i dagstidningar, film- och ar-
kitekturtidskrifter och invigningsprogram. Ritningarna, i första hand planer och
sektioner, har använts för att skapa en bild av den övergripande rumsdispositio-
nen. Jag har konsekvent utgått från byggnadslovsritningar. Förarbeten, kasserade
förslag eller alternativa lösningar har inte beaktats. Det är det färdiga resultatet,
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inte den kreativa processen, som står i centrum. Ritningarna som illustrerar bo-
ken har bearbetats och givits en enhetlig utformning där biografens läge i bygg-
naden har förtydligats på planer och sektioner. Biografernas olika delar har
markerats på ritningarna på ett enhetligt sätt. För att underlätta jämförelse är
alla ritningar i samma skala och försedda med skalstock. 

Vid valet av bildmaterial har jag alltså försökt hitta fotografier som visar hur
biografen såg ut då den öppnade. Följaktligen har dessa hämtats från de tid-
ningar och tidskrifter där biograferna första gången presenterades. Samma prin-
cip har tillämpats då det gäller att beskriva biograferna skriftligt. Dagstidningar
och tidskrifter har varit huvudkällan då jag rekonstruerat biografernas utseende.
Dagstidningstexterna har ett starkt framhävt besökarperspektiv. Specialtidskrif-
ter som Biografägaren och Byggmästaren har bidragit med biografägarnas respek-
tive arkitekternas perspektiv. Invigningsprogrammen, häften som delades ut till
invigningskvällens publik, har ytterligare skärpt bilden. Där presenterades kväl-
lens evenemang tillsammans med bilder från den nya biografen och texter
skrivna av biografägare, arkitekter och medverkande konstnärer. Utifrån rit-
ningar, fotografier och texter har jag byggt samman bilder av biograferna. Mina
egna iakttagelser av dagens situation har fått komplettera dessa bilder.

För att karakterisera biograferna gör jag en jämförande analys mellan kon-
serthus, teatrar och biografer utifrån fyra aspekter. För det första byggnadernas
roll i staden och deras placering i stadsrummet, för det andra ljusets betydelse i
byggnadernas yttre gestaltning, för det tredje hur besökaren närmar sig sin
plats i teater- eller biografsalongen liksom konsertsalen och för det fjärde hur
den konstnärliga utsmyckningen fungerar i dessa interiörer. De två förra aspek-
terna handlar om hur man möter byggnadens utsida, medan de två senare as-
pekterna handlar om mötet med dess insida. 

Det ligger nära till hands att jämföra biografer med teatrar och konserthus.
De har flera saker gemensamt. Alla är rum där människor tillsammans samlas
för att ta del av en föreställning, ett evenemang. I dessa stora rum riktas publi-
kens uppmärksamhet mot scenen, podiet eller filmduken. Såväl teatersalongen,
konsertsalen som biografsalongen ramas också in av publika utrymmen. 

Det är alltså de stora biograferna som är ämnet för denna bok. Jämförelseob-
jekten har jag hämtat bland de konserthus och teatrar som byggdes i Sverige
under 1900-talets första tre årtionden. Jag har strävat efter att hitta exempel som
ligger så nära biograferna som möjligt vad gäller tid och plats. Eftersom varken
något konserthus eller någon teater byggdes i Stockholm under 1930-talet, har
jag sökt andra svenska exempel. Urvalets inriktning är densamma som för bio-
graferna. Det är de stora satsningarna som beaktats.

Källmaterial
Jag har strävat efter att ge de nio byggnadsexemplen en jämn behandling och
min strävan har också varit att ge ungefär lika stort utrymme åt varje exempel.
Varje enskild studie har givits samma tyngd. Ställd inför den disparata källsitua-
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tionen har jag sökt efter källmaterial som har kunnat ge denna jämna utdelning.
Invigningsprogram från biograferna som finns i Svenska Filminstitutets arkiv
och på Kungliga Bibliotekets avdelning för okatalogiserat tryck, ritningsmate-
rial som hämtats från stadsbyggnadskontorets arkiv liksom dagstidningar och
specialtidskrifter har varit de primära källorna. 

Forskningsläge
Det här är den första avhandling inom ämnet konstvetenskap som behandlar
biografer. Inom filmvetenskapen har biografens historia uppmärksammats med
en licentiatavhandling. Inom ämnet teater- och filmvetenskap lade Rune Wal-
dekranz 1969 fram sin licentiatavhandling Levande fotografier. Film och biograf
i Sverige 1896–1906. Som undertiteln visar var det inte bara filmerna utan också
de lokaler som filmerna visades i som författaren behandlade. Med stor detalj-
rikedom tecknade Waldekranz bilden av vad han kallar ”pionjärtiden”. Filmvis-
ningslokalerna var under denna tid provisorier av samma slag som den före detta
biljardhallen i Paris där den första offentliga filmvisningen ägde rum. Underti-
teln till trots tilldelades filmvisningslokalerna en förhållandevis liten plats. Det
är filmerna som visades, reaktionerna de mötte i pressen och filmförevisarna som
står i centrum. Filmvisningslokalerna avhandlas summariskt, delvis som en
konsekvens av det besvärliga källäget. Undantag finns dock. Kring Numa Pe-
terssons filmvisningslokal vid Kungsträdgården, där film visades mellan den 26
oktober 1897 och den 31 augusti 1898, för Waldekranz en diskussion om loka-
lens rumsdisposition och läge. Han finner en likhet med den samtida mindre te-
aterlokalen i den rektangulära rumsformen och menar vidare att filmvisnings-
lokalen hade en fashionabel adress. Han fortsätter ”/…/av planritningen att
döma torde (den) ha verkat attraherande på Stockholms borgerliga publik”.24

Under senare år har två avhandlingar i filmvetenskap lagts fram som till delar be-
handlar filmvisningslokaler och biografer. Mats Björkins avhandling Amerika-
nism, bolsjevism och korta kjolar kretsade kring filmen och dess publik under
1920-talet. Han behandlade det så kallade biografkonditoriet i Stockholm.25

Ylva Habels avhandling Modern Media, Modern Audiences från 2002 kretsade
kring hur filmen som massmedium nådde sin publik i 1930-talets Stockholm.
Som ett exempel figurerar biografen Flamman.26

En strävan att skapa en helhetsbild av såväl biografens exteriör som interiör
har jag inte funnit i den tidigare forskningen, inte heller ambitionen att följa bio-
besökarens väg mot platsen i salongen. Den tidigare forskningen har få berö-
ringspunkter med denna avhandlings utgångspunkter och metod. Dels har äm-
nena varit andra, dels har såväl utgångspunkter som frågeställningar varit andra.
Någon rumssekvensanalytisk metod har heller inte tillämpats av dessa forskare.

Detsamma kan sägas om litteratur där biografen behandlats, antingen den är
filmhistorisk, arkitekturhistorisk eller lokalhistorisk. För att ytterligare skärpa
konturerna av min egen insats vill jag med några exempel visa hur biografen ti-
digare behandlats.
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Litteratur
Svårigheten att fixera tidpunkten för den första biografen har troligtvis bidragit
till att några större festligheter, i stil med filmens hundraårsjubileum, inte ar-
rangerats till biografens ära. Likafullt har biografen uppmärksammats på olika
sätt genom åren i olika historiska exposéer. I det följande kommer jag att be-
skriva i vilka sammanhang och på vilket sätt som biografen har uppmärksam-
mats. Jag koncentrerar redovisningen till svenskt material. Som avslutning redo-
gör jag för vilken litteratur jag använt för att skriva kapitlet om filmens kultu-
rella och sociala status samt avsnitten om de olika decenniernas filmhistoria.

Man skulle kunna beskriva den tidigare forskningen utifrån fyra teman.
Det första temat kan vi kalla biografens historia som en del av filmens historia.
Det andra biografens historia som en del av arkitekturens historia. Tema numm-
mer tre får rubriken biografens historia som en del av ortens historia. Slutligen
det fjärde temat: biografens historia som en del av filmbranschens och biograf-
ägarnas historia.27 Jag kommer att koncentrera genomgången till de teman som
har störst betydelse för avhandlingen – biografens historia som en del av filmens
respektive arkitekturens historia. 

Den akademiska forskningen om film i Sverige tog fart först på 1970-talet sedan
filmforskning blev ett universitetsämne 1970 och då Rune Waldekranz blev den
förste att utnämnas till professor i filmforskning. Rune Waldekranz hade en
stark anknytning till film. Han hade varit produktionschef på Sandrews mellan
1942 och 1964, och mellan 1964 och 1970 var han rektor för Svenska Filmin-
stitutets filmskola. Waldekranz licentiatavhandling har redan diskuterats i av-
snittet om forskningsläget. Intresset för biografen förenar Waldekranz forskning
med såväl tidigare som senare insatser. Dels med det allra första försöket att
teckna den svenska filmens historia, dels med Lars Åhlanders Metropol i Tyringe.
Också här uppmärksammades biograferna. 

Filmkritikerna Bengt Idestam-Almqvist och Ragnar Allberg gjorde med Vid
den svenska filmens vagga från 1936 en pionjärinsats.28 I boken berättas den sven-
ska stumfilmens historia och i kapitlet ”Från 5-öresbio till Röda Kvarn” tange-
ras biografens historia. Kapitelrubriken till trots är det framför allt biograf-
ägarna som lyfts fram, medan biograferna karakteriseras i mycket allmänna or-
dalag.

Ett exempel på den akademiska filmforskningens intresse för biografer är
som nämnts Lars Åhlanders Metropol i Tyringe från 1977, som publicerades av
Institutet för dramaforskning vid Lunds universitet. Till skillnad från Walde-
kranz satte Åhlander ett litet samhälles enda biograf i fokus. Hans frågeställ-
ningar gällde biografens villkor: vilka ekonomiska överväganden som gjordes,
filmutbudets utseende, den svenska filmens ställning och biografpublikens
sammansättning. Det viktigaste källmaterialet var Metropols körscheman, alltså
förteckningarna över vilka filmer som visades på biografen mellan 1925 och
1976 och intervjuer med biografens föreståndare. Åhlander på 1970-talet verk-
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sam vid Svenska Filminstitutet. Där arbetade han bland annat med bokserien
Svensk Filmografi, ett försök att systematisera den film som producerades i Sve-
rige. Det första bandet publicerades 1977. Det finns en slående parallellitet här.
Det är som om intresset för de filmer som en gång i världen producerats och vi-
sats också skapar en nyfikenhet på de lokaler där dessa filmer en gång visades.
Viljan att öka kunskapen om detta är också tydlig i baksidestexten till Metropol
i Tyringe där Åhlander efterlyste personer med kännedom om biografens histo-
ria i Sverige.29

Såväl Waldekranz som Åhlanders arbete kan ses som ett exempel på film-
forskningens bredd, inom ämnet ryms inte bara filmer, regissörer och skådespe-
lare utan också frågor om biografer och publik.30 Denna breddning av ämnet är
också tydlig i två filmhistoriska översikter som behandlar ett svenskt material:
Den svenska filmens historia av Gösta Werner från 1978 och Leif Furhammars
Filmen i Sverige, som utkom första gången 1991. Werner som var filmforskare
och docent men också regissör, skrev uteslutande om filmerna och deras regis-
sörer. Furhammar som efterträdde Waldekranz som professor 1978 integrerade
publikens, produktionsbolagens och biografernas historia.

Så till det andra temat, biografens historia som en del av den arkitekturhistoriska
forskningen. Biografen har figurerat i flera olika arkitekturhistoriska samman-
hang. Ett av dessa sammanhang har jag tangerat inledningsvis, nämligen bygg-
nadstypens arkitekturhistoria. Någon mer övergripande byggnadstypernas
historia som behandlar ett svenskt material har ännu inte skrivits. En bok som
till en del anammat detta sätt att skriva arkitekturhistoria, men som sätter
punkt vid 1900-talets början, är antologin Den svenska staden, i vilken en sek-
tion behandlar byggnadstyper med tonvikten lagd på 1800-talet.31 Ett synsätt
besläktat med byggnadstypernas arkitekturhistoria har Thomas Paulsson i sin
bok Ny arkitektur. Arkitekturens områden delas in i kategorier, exempelvis han-
del, kommunikation, rekreation.32 Boken går igenom 1900-talsarkitekturen
med avseende på dess användningsområden och med arkitekturens praktiska
ändamålsenlighet som ledstjärna. Under huvudrubriken ”Rekreation” behand-
las biografer. På några få sidor karaktäriseras biografen, och dess arkitektoniska
utveckling och särställning gentemot teatern kommenteras. De svenska biogra-
fer som tas upp och diskuteras utifrån sin ändamålsenlighet är Skandia från
1923 som ritades av Erik Gunnar Asplund, Uno Åhréns Flamman från 1930
och Spegeln från 1935, ritad av Gustaf Clason.33 Thomas Paulsson skrev ”En
biograf bör komma besökaren tillmötes och suga in denna i entré och salong”.34

Men i hans bok finns varken planer eller fotografier och författaren utreder inte
närmare hur detta möte skulle kunna gå till. Han koncentrerar sig på salongen. 

Ett annat arkitekturhistoriskt sammanhang där biografen figurerat är den
monografiska forskningen. Tre av de arkitekter eller arkitektkontor som ritat
biografer som tas upp i min avhandling, har varit föremål för monografiska stu-
dier. 
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Erik Gunnar Asplund ritade biografen Skandia som stod färdig 1923. Forsk-
ningen om denne arkitekt är stor och vitt förgrenad. Två omfattande monogra-
fier har skrivits. Den första kom ut bara tre år efter hans död 1940. Arkitekten
Hakon Ahlberg beskriver i ”Gunnar Asplund, arkitekt” Skandias interiör som
betagande och lekfull, som ett av Asplunds mest inspirerade ögonblick. Ahlberg
reserverar sig dock vad gäller Skandia som förebild för andra biografer. Rummet
är för ömtåligt och raffinerat, menar han.35 I Stuart Wredes bok The architecture
of Erik Gunnar Asplund från 1980 citeras Asplunds egna ord om hur han har
tänkt kring och löst uppgiften, liksom uppdragsgivarens ord som speglar den-
nes förväntningar. Wrede presenterar också sin egen tolkning av vissa delar av sa-
longens utsmyckning.36 Med en ofrivillig ordlek kan jag konstatera att dessa för-
fattares sätt att behandla Skandia är biografiskt till sin karaktär. Det är Asp-
lunds liv och verk, hans tidigare erfarenheter och hans egna ord, som bildar ut-
gångspunkt. Arkitekturhistorikern Elias Cornell ger Skandia plats i en essä från
1961 om rummet i Asplunds arkitektur. Även i Elias Cornells essä ”Himlen som
valv”, som behandlar Asplunds arkitektur, är det salongen i biografen Skandia
som fångar Cornells intresse.37

Den andra arkitekt som blivit föremål för en monografisk studie är Uno
Åhrén, vars biograf Flamman i Stockholm invigdes tidigt 1930 och den tas upp
i Eva Rudbergs bok Uno Åhrén.38 Eva Rudbergs syfte var att genom en skildring
av Åhréns verksamhet fånga in viktiga ambitioner, problem, förutsättningar och
förändringar inom byggande och planering och inom arkitektens arbetsfält i
Sverige.39 Följaktligen ges inte biografen Flamman någon framträdande plats,
men Rudberg lyfter fram Åhréns tidigare erfarenheter som biografarkitekt, spe-
ciellt med avseende på salongens utformning.40

Det tredje arbetet med monografisk karaktär är ett av bidragen till antologin
Stenstadens arkitekter. Britt Sandström skrev om arkitektkontoret Hagström &
Ekman som ritade Palladium. Arkitektkontorets produktion bestod till övervä-
gande delen av bostadshus och de biografer kontoret ritade nämns bara i förbi-
gående.41

Flera av de konstnärer som arbetade som biografutsmyckare har också upp-
märksammats med monografier. Ett exempel på detta är att Einar Forseths bio-
grafutsmyckningar ägnas några sidor i Ingrid Böhn-Jullanders Einar Forseth. En
bok om en konstnär och hans verk.42

Ytterligare ett arkitekturhistoriskt sammanhang är forskning med utgångspunkt
i stilar och ismer. I Per G. Råbergs Funktionalistiskt genombrott ges Flamman
plats som ett exempel på den nya ismens insteg i Sverige.43

När den svenska biografen var ämnet för en utställning som visades på Arki-
tekturmuseet i Stockholm 1989, kännetecknades de båda längre katalogtex-
terna, som beskrev den svenska biografens historia, av en vilja att försöka be-
skriva de olika biograferna i stilhistoriska termer. I katalogen Biografen i Sverige
finns bidraget ”Från Kinematograf Lumière till Filmstaden”, i vilket filmvetaren
Lars Lindström tecknar den svenska biografens historia. Efter några inledande



sidor om filmens introduktion och ambulerande tillvaro i Sverige, får vi följa
biograflokalens utveckling från det att den blir bofast fram till mitten av 1980-
talet. Lindström beskriver kortfattat hur varje epoks biografer såg ut. Beskriv-
ningar av ett fåtal biografers interiör och exteriör interfolieras av internationella
utblickar. Ett avsnitt ägnas åt dekor och inredning i stumfilmstidens biografer.44

Katalogen innehåller också bidraget ”Rum för bio” av Gunilla Lundahl. Här
uppmärksammas förhållandet att arkitekter och konstnärer fått många uppdrag
av filmbranschen, liksom att biograferna haft en låg konstnärlig status och där-
för inte bevarats i någon högre utsträckning. Lundahls text är en exposé över ex-
empel på vad hon uppfattar vara bra biografarkitektur och utsmyckning.45

Den utländska arkitekturhistoriska forskningen om biografer är med få
undantag inriktad på att skriva det egna landets eller den egna stadens biograf-
historia. Undantagen, som alltså blickar utanför det egna landets gränser, är P.
Morton Shands Modern Theatres and Cinemas från 1930 och Francis Lacloches
Architectures de cinémas från 1981. I båda dessa böcker uppmärksammas samma
svenska biograf – Erik Gunnar Asplunds Skandia i Stockholm. Skandia beskrivs
av Morton Shand som ”one of the most amazing cinemas in the whole world”,
vars salong lyckas vara modern utan att för den skull vara oförenlig med husets
exteriör, ett 1850-talshus.46 Lacloche lovordar också Skandia som utnämns till
ett av de främsta exemplen på biografarkitektur överhuvudtaget.47

Så till det tredje temat, biografens historia som en del av ortens historia. Här rör
det sig om ett stort antal arbeten i olika sammanhang, om olika städers biogra-
fer eller om enskilda biografer.

Sedan slutet av 1970-talet har ett femtiotal arbeten, såväl utställningar, artik-
lar och böcker, som utredningar om biografer tagit sin utgångspunkt i en ort
eller region. Här finner man ett vaknande intresse för biografen från antikvariskt
håll, men här finns också biografkännarna, entusiasterna och lokalhistoriska
satsningar. Stockholms biografer har varit föremål för två sådana arbeten.

Utställningen ”Kvartersbion” visades på Stadsmuseet och Kulturhuset i
Stockholm 1979. Katalogtexten bygger till stora delar på Rune Waldekranz bok
från 1955. Författarna, antikvarien Hans Eklund och filmvetaren Lars Lind-
ström, går igenom kvartersbiografernas utbredning stadsdel för stadsdel. Den
eventuella utsmyckning som fanns omnämns, men finns inte längre att se efter-
som denna typ av biografer med få undantag försvann under femtiotalet.48

Några sidor ägnas dock åt de större biograferna Röda Kvarn, Palladium, Göta
Lejon och Skandia och hur dessa biografer påverkade de mindre biografernas ut-
seende.49

Biografkännaren Kurt Berglunds bok Stockholms alla biografer har underti-
teln ”Ett stycke Stockholmshistoria från 90-tal till 90-tal”. Denna undertitel vi-
sar vilken bredd Berglund har velat ge sin bok. Stockholms biografers historia
samsas här med stadens bebyggelsehistoria och dess sociala utveckling, liksom
med filmhistoria. Viljan att foga in alla dessa bitar gör att biograferna inte får
den framträdande roll som bokens titel förespeglar. Bokens sista 140 sidor be-
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står av en biografkatalog som vid sidan av biografernas invignings- och eventu-
ella stängningsdatum också innehåller en kort beskrivning av biografen. Dessa
beskrivningar tar dock inte bara upp biografens exteriör och interiör, utan även
ägarförhållanden, publikens och filmrepertoarens karaktär.50

Det senaste bidraget till den svenska biograflitteraturen är Kjell Furbergs bok
Svenska biografer som kom ut 2000. Furberg stod bakom såväl utställning som
katalog på Arkitekturmuseet 1989. Boken är som en fortsättning på det mest
omfångsrika, enskilda bidraget till katalogen – ”Svenska biografer idag”. Denna
del innehåller fotografier av tolv svenska biografer tagna av Gunnar Smoliansky.
Fotografierna åtföljs av korta texter där Furberg ger en beskrivning av biografer-
nas förändring genom åren liksom deras utseende 1989.51 Under 1990-talet ar-
betade han med en inventering av Sveriges biografbestånd för Riksantikvarieäm-
betets räkning. En kort inledning tecknar biografens historia från filmens intro-
duktion i Sverige till 1990-talet och beskriver de problem som både nya och
gamla biografer står inför idag. Återstoden och merparten av boken är en kro-
nologisk exposé där biografer från hela Sverige får plats. Furbergs nytagna bil-
der ackompanjeras av korta texter som berättar biografernas historia från invig-
ning till dags dato. Hela 122 biografer ges plats på bokens drygt 300 sidor. Fur-
berg har i Svenska biografer helt avstått från att använda planer och sektioner,
vilket innebär att det är svårt att få en känsla för biografernas rumssammanhang,
då texterna ensamma får försöka skapa dessa sammanhang. Furberg har konse-
kvent använt nytagna fotografier och i förordet till Svenska biografer skriver han
att syftet med boken är att visa hur de svenska biograferna såg ut under 1990-
talet, ”tolkade genom tre ögon – mina egna och kamerans”.52 Det hindrar inte
att han i ord beskriver de förändringar som de många biografer han behandlar
har genomgått. 

Avslutningsvis något om den filmlitteratur som använts. Det finns mig veterligt
ingen studie som behandlar filmens kulturella och sociala status i Sverige under
den tidsperiod som behandlas i avhandlingen. Därför har uppgifterna hämtas
från olika håll. Den brett upplagda Filmen i Sverige av Leif Furhammar har bi-
dragit med uppgifter om såväl 1910-, 20- och 30-talens syn på film, sådan den
tar sig uttryck i till exempel debatt och lagstiftning. Elisabeth Liljedahls Stum-
filmen i Sverige – kritik och debatt, avhandling i estetik från 1975, har varit vär-
defull för att få inblick i debatten fram till 1930. 

Uppgifter om den svenska filmens historia har hämtats från Leif Furham-
mars Filmen i Sverige och decennieförorden i Svensk Filmografi. Uppgifter om
enskilda svenska filmer har likaså hämtats från Svensk Filmografi.
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KAPITEL II

Filmens kulturella och sociala status

Film ansågs under åren fram till 1905 som ett relativt oskyldigt nöje och de rör-
liga bilder som visades ansågs vara ganska harmlösa för såväl vuxna som barn.
Denna välvilliga attityd förändrades emellertid. Anledningarna var flera. Anta-
let filmvisningslokaler hade ökat. När filmen 1904–05 blev en massproducerad
artikel, var det för första gången lönsamt att etablera fasta filmvisningslokaler.
Dessförinnan var tillgången på nya filmer begränsad vilket tvingade filmvisaren
att uppsöka ny publik hela tiden. När utbudet av film ökade, kunde filmvisaren
istället etablera sig i en lokal och skifta program då och då i hopp om att publi-
ken skulle återvända. Göteborg fick redan 1902 en fast filmvisningslokal, medan
1905 var genombrottsåret för fasta filmvisningslokaler i Stockholm. Mindre stä-
der ute i landet fick ungefär samtidigt också fasta filmvisningslokaler.1

Filmutbudet hade dessutom förändrats. Bland de korta, dokumentära filmer
som dittills dominerat utbudet, dök också spelfilmer upp. En stor del av utbu-
det av spelfilm ansågs vara både estetiskt och moraliskt undermåligt och en väx-
ande opinion ansåg att stora delar av biografernas utbud var olämpligt, speciellt
för alla de barn som utgjorde en stor del av publiken.2

Enligt samtida källor, vars tendens man måste hålla i minnet, bestod publi-
ken uteslutande av ”underklass” och det som lockade dem var ”grovkornigheter
och sensationer” – allt detta ansågs naturligtvis i högsta grad olämpligt för
denna enkla publik. Opinionsbildare målade upp en bild av film- och biograf-
branschen nästan helt utan ljusa sidor och moralpanik utbröt inför det som så
småningom kallades ”biografeländet”. I tidningar såväl som i riksdagen disku-
terades biograferna i upprörda ordalag. Filmvetaren Leif Furhammar har beskri-
vit det som en ”korstågsstämning”.3 Vid denna tid inträffade också den första,
svåra krisen inom branschen, och ett stort antal biografer lades ned. År 1909 var
krisen som djupast. Under detta år degraderades film till att på många håll bli
en sidoattraktion på biograferna, vid sidan av varieténummer, dvärgar och
skäggiga damer. Att biograferna blev till ett slags allmänna nöjeslokaler, gagnade
inte filmens kulturella och sociala status.4

Orsakerna till nedgången var flera. Den ekonomiska kris som tornade upp
sig drabbade främst den arbetarklass som var biografens stampublik. Men att
publiken stadigt minskade hade också sin förklaring i att den programmodell
som varit förhärskande började förlora sin dragningskraft. Publiken hade trött-
nat på de brokiga programmen av korta filmer. Istället ville man se längre spel-
filmer och sådana var vid denna tid ännu sällsynta.5 Att den ekonomiska krisen
drabbade den stora arbetarklasspubliken hårdast, gav incitament till att söka en
mer köpstark publik, medelklassen.6
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I Sverige var bio ett av de få kommersiella nöjen som var ekonomiskt över-
komligt för arbetarklassen under 1900-talets två första decennier. Mellan 1905
och 1920 ökade fritiden för en industriarbetare med ungefär nio timmar i
veckan.7 Priset för en biobiljett varierade mycket. Runt 1910 kunde den för en
vuxen kosta allt mellan tio öre och en krona och för ett barn mellan fem och
trettiofem öre. Det var betydligt dyrare att lyssna till en populär artist eller att
gå på föredrag, teater eller konsert. Det kostade ungefär 1:50 kronor. De nöjen
som prismässigt konkurrerade med biografen var till exempel Hartkopfs mu-
seum i Göteborg där man kunde se ”Strassburgs trupp af lilleputtar” – världens
minsta dvärgar enligt reklamen. Som jämförelse kan också sägas att en kopp
kaffe kostade sju öre och en sejdel öl mellan tretton och sexton öre.8

Filmcensur och nöjesskatt
Den första december 1911 infördes filmcensur i Sverige. Det var det första lan-
det i Norden som vidtog denna åtgärd. Den nya instansen Statens biografbyrå
fick som uppgift att förhandsgranska all film som skulle visas offentligt på bio-
graferna. Så är det alltjämt. Statens biografbyrå och dess verksamhet var och är
inte okontroversiell. Allt sedan 1911 har tonläget i debatten periodvis varit högt.
Den senaste striden rasade under 1990-talet. Då gjordes flera omdiskuterade in-
grepp, bland annat i Martin Scorseses film Casino från 1996. Sedan dess har
ingen biograffilm klippts och Statens biografbyrå betonar istället sättandet av ål-
dersgränser som sin viktigaste uppgift.9

Men även innan censuren inrättades granskades filmutbudet och det var den
lokala polismyndighetens ansvar. År 1868 års ordningsstadga, som myndighe-
terna stödde sig på, innebar att polisen hade rätt att granska filmerna innan de
visades och förbjuda dem om innehållet bröt mot denna. Polismyndigheten
kunde också utfärda särskilda föreskrifter i begränsad omfattning.10

De enskilda polismästarnas ansvar för censuren gjorde den godtycklig. En
film som totalförbjöds på en plats kunde i princip visas utan klipp någon an-
nanstans. I en större stad som Stockholm blev konsekvensen att en film kunde
stoppas i en del av staden men visas utan klipp i en annan. Ett annat problem
var att polisdistrikten hade många arbetsuppgifter, vilket gjorde att gransk-
ningen av film inte prioriterades, och ofta skedde ingripandena mot filmer
först efter att de försvunnit från repertoaren.11

I Göteborg organiserades 1905 de första protesterna mot ”biografeländet”.
Lärare och föräldrar reagerade främst mot barnens biografbesök, och folkupp-
fostrare ville bekämpa ”raffel och pikanteri” som antogs ha skadlig inverkan på
framför allt barn. De utgjorde en stor del av publiken och biografen kallades
ibland för barnens teater. Mötet i Göteborg utmynnade i en resolution som
ledde till att överståthållarämbetet formulerade regler för hur den forsatta poli-
siära filmcensureringen skulle gå till. De nya reglerna medförde dock i praktiken
ingen större förändring av förhållandena.12

I Stockholm gjordes från och med 1908 ett försök att i efterhand kontrollera
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filmutbudet. I november samma år togs i Malmö ett steg mot förhandsgransk-
ning av film. En tillsyningsman, som var folkskollärare, fick i uppdrag av polis-
myndigheten att granska film. Men detta var ett av få undantag. På de flesta or-
ter var kontrollen svag och fortfarande kunde de filmer som stoppades på en ort
visas på en annan. 

Vad som klipptes bort i en film avgjorde polismästaren. I Kalmar klippte
denne till exempel bort alla scener med porslinskrossning, med motiveringen att
”den konsten kan stans pigor lära sig bra på egen hand”. På det hela taget ska-
pade bristen på enhetlighet osäkerhet både bland filmleverantörer och biograf-
ägare.13

Diskussionerna fortsatte och år 1908 efterlystes en filmreform. Marie-Louise
Gagner, känd skribent och folkskollärare från Stockholm, var en drivande kraft
för att genomföra reformen. Hon menade att eftersom publiken till en så stor
del var barn var det för deras skull viktigt att kontrollera utbudet. Sommaren
1909 tillbringade Gagner med att studera det tyska biografväsendet och hon
kallades senare samma år som sakkunnig för att arbeta med det som skulle bli
filmcensuren.14

Ytterligare ett tecken på att frågan om censur blev alltmer aktuell är att det
detta år motionerades i riksdagens båda kamrar om en förhandskontroll av
filmutbudet. Även Svenska Filmförbundet föreslog att en censur skulle inrättas.
Den alltmer högljudda censurdebatten var nämligen dålig reklam för filmbran-
schen och den lokala censurens godtycklighet skapade osäkerhet. 

För att möta de allt starkare kraven på att något skulle göras, kallades i no-
vember 1909 tre sakkunniga till civildepartementet för att utreda frågan. De tre
var notarien vid överståthållarämbetet Per Cronvall, den nämnda Marie-Louise
Gagner och filmbranschens Charles Magnusson. I september 1910 presente-
rades deras betänkande. Man föreslog ett för hela landet gemensamt organ som
skulle förhandsgranska film. Bara de av censuren godkända filmerna fick visas
offentligt, men icke granskad film fick visas i samband med föreläsning vid lä-
roanstalt. En 15-års gräns för vissa filmer infördes.15

Den första december 1911 inrättades alltså filmcensuren slutligen. Statens bio-
grafbyrå som hade ansvar för granskningsarbetet, inledde sitt arbete redan den
första september, eftersom all film som skulle visas efter första december måste
vara godkänd av censuren. Den centrala paragrafen i biografförordningen från
1911 lyder:

Granskningsman må ej godkänna biografbilder, hvilkas förevisande skulle
strida mot allmän lag eller goda seder eller eljest kunna verka förråande, upp-
hetsande eller till förvillande af rättsbegreppen. Bilder, som framställa skräck-
scener, självmord eller grofva förbrytelser på sådant sätt eller i sådant samm-
manhang, att dylik verkan kan åstadkommas, må sålunda icke godkännas. 

Till förevisning vid sådan föreställning, till hvilken barn under 15 år läm-
nas tillträde, må ej heller godkännas bilder, som äro ägnade att skadligt upp-
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jaga barns fantasi eller eljest menligt inverka på deras andliga utveckling eller
hälsa.

Bilder af annan beskaffenhet än nu nämnts, må granskningsman ej vägra
godkänna.16

De första åren av filmcensurens verksamhet ledde till ett flertal kontroverser med
den inhemska filmbranschen och med filmimportörer.

Samtidigt som censuren inrättades började filmutbudet förändras. Borta var
de hopknåpade programmen där så kallade verklighetsfilmer, ett slags före-
gångare till dokumentärfilm, samsades med ett antal kortare filmer, som tidigare
varit vanliga. I deras ställe visades som regel en längre film som inramades av
kortfilmer och journalfilmer. Ett av de tidigaste ingripandena från censurens sida
vållade debatt, då den danska filmstjärnan Asta Nielsens film I det stora ögon-
blicket totalförbjöds av den svenska censuren.17

Censurens inrättande 1911 innebar en förändring av förutsättningarna för
film- och biografbranschen i Sverige. En annan sak som skulle komma att på-
verka men som också säger något om filmens status, var diskussionerna om en
nöjesskatt. Frågan väcktes 1917 och debatterades under åren som följde. Till en
början placerades biograffilmen i den hårdast beskattade kategorin tillsammans
med cirkusföreställningar, varieté och maskerad. Teater och opera föreslogs få en
lägre skattesats. Efter idoga protester från filmbolag och biografägare, som helst
av allt ville se att förslaget drogs tillbaka, blev biografen en egen kategori mellan
teater och cirkus.18 Skattesatsen var lägre än för cirkus och varieté, men inte så
låg som för teatern. Men man slapp i alla fall det generande sällskapet. Hur be-
svärande det var att bli sammankopplad med cirkus och varieté visar en artikel
i Filmbladet 1920. Tidskriftens redaktör Karl Lundegård tog på ledarplats av-
stånd från de så kallade lito-plakaten. De var en typ av filmaffischer som tillver-
kades utomlands och som, enligt ledaren, var en av kvarlevorna från den tid när
biografen stod på samma nivå som vaxkabinettet och cirkusen.19

”Är den dramatiska biografen konst?”
I november 1911 arrangerades en debatt i ämnet ”Är den dramatiska biografen
konst?” av teatertidskriften Thalia. Upprinnelsen till detta var att filmen I det
stora ögonblicket med Asta Nielsen i huvudrollen hade totalförbjudits av censu-
ren. Asta Nielsen var en uppskattad och erkänd dansk skådespelerska som
gjorde film parallellt med att stå på scen. Nielsen skrev ett öppet brev där hon
protesterade mot totalförbudet och försvarade filmens konstnärliga värde. Bre-
vet publicerades i början av november i Stockholms-Tidningen.20

Arrangörerna hade kommit överens med företrädare för film- och biograf-
branschen att de skulle få visa ett antal filmer som de själva valt ut. Därefter
skulle arrangörerna visa några ”dåliga films”. De kontrasterande filmerna skulle
vara ett avstamp för diskussionen. Debattkvällen fick en stor uppslutning och
konst- och teaterkritiker fanns i publiken, liksom författare och skådespelare.
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Men när mötet öppnats och biografmännen visat sina filmer vägrade de att visa
de som arrangörerna ansåg dåliga.21

De flesta som deltog i debatten menade att biografdramat inte kunde betrak-
tas som konst. Konstkritikern Carl G. Laurin menade att ”biografdramatiken
lika lite är konst som ett anatomiskt vaxkabinett är vetenskap” och att filmen
uppsöker ”det sämsta, det krassaste och det råaste inom dramatiken”. Gustaf
Linden, Dramatenregissör som året dessförinnan regisserat filmen Järnbäraren,
gjorde avbön för sitt snedsteg. Med sina personliga erfarenheter kunde han slå
fast att film inte hade någonting med konst att skaffa. Det var avsaknaden av or-
det som gjorde att film inte kunde betraktas som konst, menade han. Den
kände skådespelaren Anders de Wahl instämde och opponerade sig mot att an-
vända ordet konst om biograf, grammofon och fotografi. Den ende som tog fil-
men och Asta Nielsen i försvar var författaren Daniel Fallström.22

Film i tidskrifter och tidningar
Den nämnda debatten tycktes tyda på att film inte kunde betraktas som konst.
Men i den flora av filmtidskrifter som började ges ut fanns det de som inte tve-
kade att kalla filmen för konst. Den första filmtidskriften som gavs ut regelbun-
det var Nordisk Filmtidning, som kom ut två gånger i månaden från februari
1909 till maj 1910 och som i första hand riktade sig till biografägare. 

En viktig tidskrift under 1910-talet var Biografen, som hade underrubriken
Organ för kinematografisk konst, litteratur, teknik och filmrörelse. Tidskriften är in-
tressant i detta sammanhang, eftersom den kan sägas vara den första som försö-
ker skapa en seriös debatt kring film. Biografen kom ut under 1913 och 1914
och redaktör var poeten Erik Brogren.

Mycket av det som skrevs i tidskriften var tämligen högstämt till sin karak-
tär och präglades ofta av idealistiska tongångar. Till flera av numren har Erik
Brogren skrivit dikter som sjunger filmens lov. I Dukens konst heter det:

Hav tack, o liv, för varje illusion,
som utsikt ger mot större verkligheter
Den skänker jordgrått himmelsblåa ton, 
som höves människor, ej blott poeter 
Den är oss fönstret i det mörka häkte, 
där en och var av oss är arbetshjon 
och blir oss genom längtan, som den väckte, 
ett litet trappsteg mot den Högstes tron.23

Tidskriftens omslag utstrålar samma entusiasm som många av artiklarna i tid-
ningen, vars målsättning var att verka för det svenska biografväsendets höjande
i moraliskt, kulturellt och konstnärligt avseende. Det första omslaget visade en
filmduk inramad av två pilastrar. Framför duken ser vi publiken bakifrån, bestå-
ende av både män, kvinnor och barn. En dam i vidbrättad hatt och en man i
cylinder sitter sida vid sida med människor i enklare eller ingen huvudbonad. En
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barhuvad pojke vänder sig från vita duken och ser ut att med ett leende bjuda
in oss till föreställningen.

Som omslagsbild och reklambild ville den frammana en idealbild av biogra-
fen som nöjeslokal. Som vi minns var det vid den här tiden inte länge sedan bio-
grafen hade rykte om sig att locka enbart barn och underklass till sina undermå-
liga föreställningar. På Biografens omslag ser vi en lokal som attraherar besökare
från alla samhällsklasser. Den bild som förmedlas befinner sig långt från den
som Hjalmar Söderberg tecknade tio år tidigare. Efter viss tvekan går han in,
men lämnar lokalen under en blodig tjurfäktningsscen:

Väl därinne, längtade jag naturligtvis ut igen. Salen var full af barn, det luk-
tade alldeles som i skolan på de förfärliga terminsafslutningarna, och en man
hamrade på ett piano. /. . ./

Jag såg mig om efter utgången. Jag såg också på de små i salongen: stora
ögon, svarta gapande munnar... Jag söker undvika den hvita skärmen, där de
fotografiska bilderna alltjämt aflösa hvarandra, men jag kan inte, och åter stör-
tar en häst med uppsprättad buk, medan en man hamrar på ett skrälligt
piano...

Nej, det blef för mycket för mig.24

Bild 1. Biografen var en
av Sveriges första filmtid-
skrifter. På omslaget har
en blandad publik bänkat
sig framför den vita du-
ken. Filmduken har givits
klassiserande inramning.
Biografen 8/1913.
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Tidskriftens omslag förändras under 1914. I biografscenens ställe ser vi nu
istället tragediens och komediens masker. Filmremsor bildar bakgrund till hela
omslaget. En sammanställning av teaterns traditionstyngda masker med det nya
– filmen.

Att förena teater och film på detta sätt var inte okontroversiellt. Skillnaden
blir tydlig om man ser på hur film- och teaterkritik bedrevs. Filmkritik var nå-
got som dagstidningarna ägnade sig åt med vänster hand. Det var ett sidoarbete
för journalister. Teaterkritik skrevs däremot av specialiserade recensenter. När Bo
Bergman 1917 skrev en recension av Victor Sjöströms Terje Vigen var det såle-
des en dubbel seger för filmbranschen. Dels var han teaterkritiker, dels var det
en positiv recension.25

Efter första världskrigets slut börjar en ny sorts filmtidskrifter spridas i Sve-
rige, en mer publiktillvänd typ med reportage om stjärnor och filmer.26 Från
1919 började Filmjournalen ges ut. De första tre åren varannan vecka, därefter
som veckotidning. Som sådan fanns Filmjournalen kvar till 1954.

Under 1920- och 30-talen fanns flera filmtidskrifter. Biografägareförbundets
eget branschorgan, tidskriften Biografägaren, började ges ut 1926. 

Filmen under debatt
I Biografen publicerades under 1913 Ellen Keys Nöjeskultur som en serie artiklar.
Året efter kom den ut i bokform. Nöjeskultur handlade, som titeln antyder, inte
om film och biograf i första hand utan om nöjen på ett mer allmänt plan. Den
byggde på ett fördrag hållet i Göteborg och Trollhättan på inbjudan av arbeta-
rekommunerna.

Key började med att konstatera att det berättigade kravet på åtta timmars ar-
betsdag också ställde högre krav på fritidssysselsättningarna. Dessa skulle vara
skapande och aktiverande för att kunna kallas rekreation. ”Nöjeskultur” var, en-
ligt Key, att välja sådana aktiverande fritidssysselsättningar framför sådant som
var skadligt och förslöande. Vilka nöjen var då aktiverande och vilka nöjen var
förslöande? Idrott, teater och litteratur ansåg Key vara skapande nöjen. Dåliga
nöjen var ”cirkus- och varietéprogram, fars- och biografföreställningar, som
endast vädja till den råa sensationslusten, de låga lustarna, det tomma flinet”.

Key ansåg att biograferna tog mycket tid från fritiden. Biografen innebar så-
väl intellektuella faror som intellektuell väckelse, dessvärre mer av det förra. Hon
skrev:

Större delen av filmerna visa ännu tomma äventyrs- och sensationsstycken,
tarvligt komiska eller gråtmilda dramer, intetsägande dagshändelser, allt lika
fattigt på kulturvärde. Ty varken känslan eller kunskapshågen erhålla någon
näring, endast den tomma nyfikenheten och sensationslustan tillgodoses. Det
är upprörande att tänka på allt det värdelösa, som sålunda dag efter dag
strömmar igenom hjärnorna, medan biografen kunde vara en så storartad
bildningsfaktor.27
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Det finns en ambivalens hos Key. Hon dömer ut större delen av biografernas ut-
bud, men erkänner att biografen kunde vara något mycket värdefullt.

Den sorts film som Key har lättast att se kvaliteterna i är dokumentärfilmen.
Hos Ellen Key finns ingen misstro mot filmen i sig. Hennes kritik mot filmdra-
matiken gäller i hög grad även teaterns repertoar, något som hon själv påpe-
kade.28

Publiken växte stadigt under hela 1910-talet. Hur den såg ut är svårt att få grepp
om, men filmbranschen såg fortfarande den allt större gruppen av industriarbe-
tare som sin största publikpotential. Men att publiken var en annan än på
”biografeländets” tid, är något som skymtar fram i tidningar och tidskrifter. När
Aftonbladet 1913 ägnade en sektion av tidningen åt biografer, intervjuades
bland andra Walter Fevrell, föreståndare för Statens biografbyrå. Han menade
att publiken nu till stor del tillhörde ”de bildade klasserna” och att publiken
hade förändrats mycket under de senaste åren, till följd av goda program och
bättre lokaler.29 Boulevardtidningen Figaro skrev 1915 att man numera kan
träffa en verkligt distingerad publik på biograferna.30

Under 1920-talet minskade publiken samtidigt som debatten gick vidare.
Det var det stora inflytandet från amerikansk film som gjorde att debatten tog
fart. Leif Furhammar beskriver situationen som en motsvarighet till ”biografe-
ländets” tid. Biograferna utmålades än en gång som ”kulturella pesthärdar”.31

I 1920-talets mitt öppnade Biografkonditoriet i Stockholm. Det låg på Re-
geringsgatan och öppnade i april 1924. Gästerna betalade ingen entré utan en-
dast för förtäringen, slog sig ned vid ett av de uppdukade borden i lokalen där
film visades på en av väggarna.32 Biografägareförbundet reagerade starkt redan
på planeringsstadiet och organiserade en blockad mot de filmbyråer som hyrde
ut film till den nya konkurrenten.33 Mats Björkin framhåller att filmen blev re-
spekterad bland annat genom att göra filmupplevelsen individuell och menar att
Biografägareförbundets motstånd mot Biografkonditoriet inte bara var en fråga
om rädsla för konkurrens utan också ett försvar av den ”självständiga” filmupp-
levelsen. Biografkonditoriet innebar att biografrummet som ett offentligt rum
för ”självständig” filmupplevelse ställdes samman med konditoriets offentliga
rum, där man träffas för att tala med varandra.34

Under 1930-talet ökade publiken igen men debatten kring filmen fortsatte.
Det tydligaste avtrycket var det så kallade konserthusmötet där filmen återigen
utmålades som en kulturfara. Torsdagen den 25 februari 1937 höll Carl Björk-
man, vid denna tid filmkritiker i Dagens Nyheter, ett föredrag från en talarstol på
podiet i Stockholms konserthus. Publiken i den stora salens bänkrader och lan-
dets alla radiolyssnare fick höra honom avsluta med orden: ”Svensk film – en
skamfläck för vår kultur.”35 Det var Sveriges Författarförening som stod som ar-
rangör bakom evenemanget där Carl Björkman fällde sin hårda dom över den
svenska trettiotalsfilmen. Det var inte det enda tillfället då Sveriges Författarför-
ening ordnade möten där den svenska filmen debatterades och kritiserades.
Björkman var inte ensam i sin kritik, men väl den som formulerade sig mest till-
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spetsat. Upprinnelsen till mötet på Konserthuset denna februarikväll var en
filmpremiär några veckor tidigare. Den 8 februari hade Pensionat Paradiset haft
premiär på biografen Skandia i Stockholm. Filmen var en förvecklingskomedi
som utspelade sig i pensionatsmiljö i Stockholms skärgård.36

Carl Björkmans anförande följdes av kortare inlägg av Svensk Filmindustris
direktör Olof Andersson, författaren Vilhelm Moberg, radiomannen Ivar Har-
rie och slutligen lektor Carl Cederblad. Moberg, Harrie och Cederblad var lik-
som Björkman kritiska medan Olof Andersson försvarade det egna bolagets pro-
duktion, men erkände samtidigt att det gjordes dålig film i Sverige.37 Debatt-
kvällen fick stort genomslag och Svensk Filmindustri svarade med att ge ut en
försvarsskrift för den svenska filmen som samlade positiva röster från debatt-
kvällen och från efterdyningarna i tidningarna.38

Debatten, eller ”Kalabaliken i Konserthuset” som den kallades i en tidning,
var kulmen på den kritik som mötte den svenska trettiotalsfilmen.39 Det var
först några år in på decenniet som kritiken, som kom från många olika håll, bör-
jade ta fart. Dryckeskulturen i filmerna angreps från frikyrkligt håll och försvars-
makten gillade inte driften med militären.40 När filmen Pensionat Paradiset
hade premiär 1937 kulminerade debatten. Vilhelm Moberg berättade om sina
erfarenheter av att skriva filmmanuskript. Han hade skrivit en scen där en man
skulle vända sig bort från sitt skrivbord för att öppna ett kassaskåp. När Moberg
fick se den färdiga scenen stod ett par flaskor pilsner i kassaskåpet, en detalj som
inte fanns i Mobergs manus. När författaren påpekade detta fick han veta att
scenen inte på några villkor skulle tas om utan pilsnerflaskor.41 Episoden berätt-
tades som ett exempel på hur lite författaren hade att säga till om när ett manu-
skript skulle filmas, men också som ett exempel på vilken typ av humor som
favoriserades.

Men som så ofta delades inte kritikernas åsikt av publiken. Thor Modéen,
som hade en av huvudrollerna i Pensionat Paradiset, var en stor stjärna. Till-
sammans med skådespelare som Edvard Persson, Dagmar Ebbessen och Åke Sö-
derblom lockade han stor publik. Folk gick på bio som aldrig förr. Från 1933
ökade produktionen av svenska talfilmer och detta bidrog till en kraftig publik-
ökning under återstoden av 1930-talet – antalet biobesök ökade från 19,8 mil-
joner till 35,5 miljoner i städerna.42 Vid 1930-talets slut gick stockholmaren på
bio i genomsnitt 22 gånger per år.43 På landsbygden ökade publiken konstant
från början av 1930-talet till slutet av 40-talet, för att sedan vara lika stor till
mitten av 50-talet. Proportionellt sett ökade publiken mest på landsbygden, där
intresset för svensk film var som störst.44

Som tidigare nämnts märks under 1930-talet också ett vaknande intresse för den
svenska filmens historia. Det var Svenska Filmsamfundet, bildat 1933, som gav
ut den första boken; den skrevs av Bengt Idestam-Almqvist och Ragnar Allberg.

Författarna var, vid sidan av sina uppdrag som kritiker, dessutom arbetande
ledamöter i Svenska Filmsamfundet. Detta var en intresseorganisation med
ambitionen att främja den svenska filmen i tekniskt, kulturellt och konstnärligt



34 STORBIOGRAFENS MILJÖER

hänseende.45 I samfundets årsbok anno 1936, förmedlades Svenska Filmsam-
fundets årsberättelse 1935–36. Det var under dessa år som samfundets arbete
kom igång på allvar. Den 22 mars 1935 – på dagen 40 år efter att bröderna Lu-
mière visade film offentligt första gången – flyttade Svenska Filmsamfundet in
på Vasagatan 9 i Stockholm. Lokalerna var öppna för medlemmar, press, film-
studerande och allmänhet. Här fanns bibliotek och ett arkiv. Arkivet innehöll
bland annat bilder från äldre filmer, programblad, filmaffischer och tidningsar-
tiklar. Biblioteket och arkivet förestods av kommendörkapten Lenny Stackell.
Lokalerna på Vasagatan inreddes av arkitekten Vilhelm Bryde som var ledamot
i samfundet. En av väggarna i det kombinerade biblioteket och arkivet pryddes
av ett collage av filmaffischer från ”den svenska filmens storhetstid”.46 Samman-
trädesrummets tak smyckades av ”ett diagram i färg av konstnärinnan Aili Pe-
konen över den svenska filmens historia.”47

Samfundets preses Bengt Idestam-Almqvist talade i sitt inledningsanförande
om att klarlägga den svenska filmens historia och rädda minnena från det för-
gångna. Han demonstrerade med exempel ur arkivskåpen. Filmbolag, dagstid-
ningar och filmtidskrifter donerade material till arkivet. Filmsamfundets hä-
grande dröm var ett filmmuseum.48



KAPITEL III

1910- och 1920-tal

Första akten slutar med en öm scen emellan ett par älskande. Just som
den obligatoriska 10-meterskyssen skall gå av stapeln slutar första ak-
ten, belysningen i salongen tändes, konfektpojkarna kila mellan bänk-
raderna, det slår och slänger i dörrarna, folk kommer och går, en och
annan av musiken stämmer sitt instrument. Så skruvas belysningen
lika plötsligt ner igen, salongen ligger i halvmörker. På vita duken lä-
ser man orden: Andra akten. 

Osign., ”Långa eller korta pauser.”, Filmbladet 38/1920, s. 717.

Under åren kring 1910 kom produktionen av svensk spelfilm igång på allvar och
ambitionsnivån var hög. Svenska Biografteatern, ett snabbt växande film- och
biografbolag med säte i Kristianstad, kallade sin satsning ”Svensk Kinematogra-
fisk Konst”. Under Charles Magnussons ledning engagerades erkända skådespe-
lare, regissörer och författare för att realisera projektet. Av den storstilade sats-
ningen blev bara två filmer, varav endast fragment av den ena, Järnbäraren, finns
kvar idag.1

Svenska Biografteatern hade genom att skapa en fungerande biografkedja en
konkurrensfördel som andra saknade. Biograferna garanterade avsättning för de
filmer bolaget producerade, vilket gjorde att man hade råd med dyra misslyck-
anden. År 1909 blev Charles Magnusson bolagets verkställande direktör.2

Charles Magnusson hade ett förflutet som filmare och biografägare i Göte-
borg. Efter 1910 förfogade Svenska Biografteatern över ett 40-tal biografer för-
delade på de flesta större städer i Sverige. En svaghet var dock att man inte ägde
några biografer i Stockholm, där man istället hade ett leveransavtal med Biogra-
fen i Blanchs. I Göteborg fick man däremot tillträde till Skandinaviens då stör-
sta biograf genom att köpa in sig som hälftenägare i AB Cosmorama. Tillväga-
gångssättet blev mönster för senare affärer, som gjorde att Svenska Biografteatern
utvidgade sitt biografimperium. Det nät som företaget byggde upp innebar
också en fördel när det gällde att importera film, eftersom man kunde garantera
att filmerna fick en god spridning.

När Svenska Biografteatern hade växt till Sveriges dominerande kedja vad
gällde import, distribution, produktion och biografer, fanns det knappast några
skäl att stanna kvar i Kristianstad. År 1911 flyttades verksamheten till Stock-
holm, där en filmateljé byggdes på Lidingö. Ateljén togs i bruk 1912 och
samma år öppnade Svenska Biografteatern sin första egna biograf i Stockholm
– Röda Kvarn i Sveasalen. Lokalen som ursprungligen inte var byggd för detta
ändamål, blev den då största och mest storslagna biografen i Stockholm.
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I samband med att filmproduktionen flyttades till Stockholm inleddes också
arbetet med att bygga upp en kedja av biografer. Under åren i Kristianstad hade
en organisation skapats där företaget ägde biografer i ett antal mindre städer. Att
skapa en kedja av biografer av detta slag var således ett sätt att garantera avsätt-
ningen för den film som man producerade.3

Det var inte bara Svenska Biografteatern som producerade svensk spelfilm. De
första filmatiseringarna av Strindbergs verk gjordes 1911, med författarens god-
kännande. Hans medgivande till Gustaf Uddgren kom per telegram och löd:

Var så god att kinematografera
så mycket ni vill av min dramatik.
Vänl.
August Strindberg.
20 sept. 1911.4

Fadren i regi av Anna Hofman-Uddgren är bevarad.5

Från och med 1912 inleddes ett nytt skede i svensk filmhistoria. De tre re-
gissörerna Victor Sjöström, Mauritz Stiller och Georg af Klercker, kom under
perioden fram till första världskrigets slut att göra filmer som blev succéer både
i Sverige och utomlands. Svenska Biografteatern kunde satsa alltmer på dyrare
produktioner, under första världskriget mattades stora delar av kontinentens
filmproduktion, vilket öppnade för export av svensk film. af Klercker lämnade
företaget 1913 för att arbeta för Hasselblads i Göteborg.6 Av det stora antal fil-
mer som gjordes i Sverige under denna tid finns endast ett fåtal kvar. Vid sidan
av de svenska filmproducenterna fanns en rad olika filmbyråer som importerade
utländsk film.

Biografbesöket
Under stumfilmstiden tedde sig ett biobesök ganska annorlunda mot hur det
gör idag. Biograferna som sådana kan berätta mycket om biobesöket, något som
jag ska återkomma till längre fram. Men för att få en bättre uppfattning om hur
biobesöket kunde upplevas räcker det inte bara med själva lokalerna utan man
måste också ta filmaffischerna, programsättningen och filmerna i beaktande. 

Filmaffischerna var det första som mötte den presumtive besökaren. Från det
tidiga 1910-talet var de enkla; de var helt enkelt uppförstorade programblad. De
dominerades av text men ibland även några bilder ur filmen. Senare på 1910-
talet förändrades affischerna när konstnärer engagerades för att måla dem. Ett
bra exempel är Einar Nermans affisch till Mauritz Stillers film Erotikon. Den
röda bakgrundsfärgen drar omedelbart blickarna till sig. I affischens överkant
syns filmens namn med stora bokstäver och i dess nedre del syns två par där det
högra stjäl uppmärksamheten med sin sofistikerade stil och koreograferade ele-
gans.7

När publiken väl hade tagit plats i salongen var det inte våra dagars reklam-
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filmsblock följt av trailers för nya filmer och en långfilm som väntade dem. Vid
varje föreställning visades istället flera filmer. Det kunde vara kortare nyhetsjour-
naler, natur- eller stadsbilder eller någon kort spelfilm. Reklamfilm kom först på
1920-talet, närmare bestämt den 16 oktober 1925 på biografen Palladium i
Stockholm, då Arvid Olsson visade reklamfilm i mellanakten. Reklamfilmen
väckte sådant gensvar hos publiken att man fortsatte producera denna typ av fil-
mer.8

Musiken spelade då som nu en viktig roll för filmupplevelsen. En av skillna-
derna mellan nu och då var att filmerna ackompanjerades av levande musik.
Större eller mindre ensembler satt placerade under filmduken. Musikerna
ackompanjerade inte bara filmerna utan spelade också kortare stycken som
för-, mellan- och efterspel till filmerna.

I sin bok om Musikerförbundets historia ger Karl-Olof Edström en bild av
biografmusikerna och den musik som ackompanjerade filmerna. I början av
seklet var dessa bara ett fåtal, men när biograferna efterhand blev större och fler
ökade antalet musiker anställda inom detta område. På 1920-talet spelade cirka
fyrtio procent av Musikerförbundets medlemmar på biografer. Många av de
musiker som anställdes under de första åren var amatörmusiker och hade inget
intresse av att gå med i Musikerförbundet. De spelade för mycket låga månads-
gager vilket ledde till problem för facket. Musikerna ville säkert ha bättre betalt
men vågade inte gå med i facket av rädsla för att mista sina arbeten.

Musiken användes som konkurrensmedel av biografägarna. Välspelad och
genomrepeterad musik som passade bra till filmerna som visades, kunde vara
nog så viktigt när publiken valde biograf. Ackompanjemanget, som till en bör-
jan utgjordes av en ensam pianist, blev till allt större ensembler. Ensemblespe-
let ställde större krav på musikerna och kapellmästarna som måste ha ett notbib-
liotek och behövde se filmerna i förväg för att kunna sätta samman en reper-
toar.9

Vad var det då för slags musik som ackompanjerade filmerna? Ann-Kristin
Wallengren kallar 1910-talets ackompanjemang av filmerna för biografmusik,
inte filmmusik. Den musik som spelades var inte specialskriven filmmusik utan
orkestermusik och musikprogrammen hade allt som oftast satts samman utan
koppling till filmerna. Men viljan att få musik och film att fungera som en hel-
het tog sig bland annat uttryck i att det komponerades särskild filmillustrations-
musik, företrädesvis i USA och Tyskland. Filmillustrationsmusiken kunde an-
vändas för att understryka stämningen – där det skulle vara spännande spelades
spänningsmusik.10 I Sverige användes inte filmillustrationsmusik i någon större
omfattning. Istället fick kapellmästarna på premiärbiograferna till uppgift att
sätta samman musikprogram till filmerna. Sedan följde dessa musikprogram
med filmerna när de for på turné ut i landet. Otto Trobäck var kapellmästare på
såväl Röda Kvarn som Skandia och China.11 Enstaka exempel på specialskriven
filmmusik finns även från denna tid. Till Mauritz Stillers film Sången om den eld-
röda blomman från 1919, hade kompositören Armas Järnefelt skrivit musiken.
Järnefält, som var knuten till Kungl. Teatern i Stockholm dirigerade själv mu-

1910- OCH 1920-TAL 37



siken när filmen hade premiär på Röda Kvarn i Stockholm.12 Det kunde också
följa med anvisningar och musikrekommendationer till filmerna eller vara så att
filmen hade originalmusik som bestod av en blandning av gammalt och nyskri-
vet material. Den amerikanska regissören D.W. Griffiths Nationens födelse, som
hade svensk premiär i september 1918, hade musikanvisningar av det slaget.13

Musikernas arbetsförhållanden var svåra. Det var ingen lätt sak att läsa noter
i det starka, fladdrande ljusskenet som reflekterades från duken. De enklare bio-
graferna var ofta dragiga eller dåligt ventilerade. De flesta musiker spelade på
minst två föreställningar efter varandra och i vissa fall kunde det bli upp till nio
timmar långa arbetspass. Några pauser var inte möjliga att ta och man var hela
tiden tvungen att spela högt. Det var genom biografen som människor i allmän-
het kom ett brett musikutbud till mötes. Besöken på de statsunderstödda sym-
foniorkestrarnas konserter minskade under den period när levande musik var en
del i biografutbudet.14

Musikeryrket hade låg social status, men bland de uppdrag en musiker
kunde få var ett engagemang på biograf något bättre betalt än att arbeta på te-
atern.15 De som tjänade bäst bland musikerna var anställda på de större biogra-
ferna. Många musiker i symfoniorkestrar och på operan sade upp sina platser för
att istället arbeta på biograf.16

Till en början trodde man från musikerhåll i Sverige att ljudfilmen aldrig
skulle bli någon allvarlig konkurrent till stumfilm med levande ackompanje-
mang, men man kände till att nästan samtliga amerikanska biografmusiker
hade blivit arbetslösa. Hoppet ställdes till att internationella musikerunionen
skulle kunna sätta stopp för ljudfilmen. Men istället upplöstes den internatio-
nella musikerunionen och ”orkesterdödaren”, som ljudfilmen kallades, fort-
satte sitt segertåg. På några få år var allt hopp ute; redan 1931 fick de sista bio-
grafmusikerna avsked. På tre år hade alla svenska biografmusiker förlorat sina ar-
beten.17

De filmer som visades vid öppnandet av biograferna Röda Kvarn, Palladium,
Skandia och China kan tas som utgångspunkt för att ge en bild av utbudet
under 1910- och 20-talen. Tiden mellan Röda Kvarns och Chinas invigning var
en händelserik period i filmens historia. I USA gjorde D.W. Griffith The Birth
of a Nation (1915), i Tyskland skapade Fritz Lang Metropolis (1927) och i Sov-
jetunionen gjorde Sergei Eisenstein Pansarkryssaren Potemkin (1925).Dessa
verk, som blivit milstolpar i filmens historia, visades i Sverige ganska snart efter
att de premiärvisats i sina respektive hemländer. Men Pansarkryssaren Potemkin
förbjöds av filmcensuren i juli 1926 eftersom den ansågs ”upphetsande”. Förbu-
det till trots sågs filmen av många. Censurens förbud innebar nämligen stopp för
offentlig visning, men inte för visning inför slutna sällskap. Föreningar runt om
i landet kunde därigenom visa filmen.18

Vid invigningen av de fyra biografer från stumfilmstiden som behandlas i
denna bok, alltså Röda Kvarn, Palladium, Skandia och China var två av premi-
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ärfilmerna svenska. Madame de Thebes av Mauritz Stiller premiärvisades vid in-
vigningen av Röda Kvarn och Närkingarna av Gustaf Edgren hade premiär vid
öppnandet av Skandia. 

Regissören Stiller och kollegan Victor Sjöström kom att bli de mest upp-
burna svenska filmmakarna från 1910-talets mitt till 1920-talets första år. Sjö-
ström och Stiller, som båda arbetade för Svenska biografteatern, hade värvats till
filmbranschen av Charles Magnusson 1912. De hade tidigare varit verksamma
som teaterregissörer.19 Under andra halvan av 1910-talet hade de båda såväl na-
tionell som internationell framgång. Båda gjorde filmer utifrån Selma Lagerlöfs
berättelser. Herr Arnes pengar (1919) och Gösta Berlings saga (1924) gestaltades
av Stiller medan Victor Sjöströms filmatiserade Tösen från Stormyrtorpet (1917)
och Karin Ingemarsdotter (1920).

Filmerna förändrades både till form och innehåll. Ett exempel är Sjöströms
version av Lagerlöfs Körkarlen (1921) som blev en stor framgång hos både pu-
blik och kritik. Historien om drinkaren David Holm som hämtas av Körkarlen
(döden själv) och konfronteras med konsekvenserna av sitt leverne, innehåller de
ingredienser som kännetecknar den svenska stumfilmens storhetsperiod. En
stark historia – de litterära förlagorna erbjöd ett rikare stoff att göra film på än
de enkelt hopsnickrade historier som under det tidiga 1910-talet utgjorde
underlag för filmerna. En naturlig, återhållen spelstil – den överdrivet teatrala
spelstil som kännetecknade tidiga stumfilmer är här bortslipad och i dess ställe
kom ett sätt att agera som var mer anpassat till filmmediet. Alltsammans fång-
ades i dramatiskt, suggestiva bilder av fotografen Julius Jaenzon som samarbe-
tade med såväl Sjöström som Stiller. 

Stiller rönte stor framgång med sina mondäna komedier, av vilka Erotikon
(1920) blev den största succén. Filmen byggde på ett skådespel av Per Hallström
från 1908.20 Både Sjöström och Stiller sökte sig till Hollywood, Sjöström 1923
och Stiller 1925. Ingen av dem hade emellertid någon större framgång där, Sjö-
ström blev kvar till 1930 och Stiller återvände 1928. Stiller avled samma år, en-
dast 45 år gammal, i sviterna av en lunginflammation.21

Efter att Sjöström återvänt till Sverige drog han sig tillbaka som filmregissör,
men fortsatte att vara verksam inom filmens värld. På 1940-talet blev han
konstnärlig ledare för SF.22 Fram till sin död 1960 var Victor Sjöström verksam
som skådespelare och hans mest kända roll är antagligen den som Isak Borg i
Ingmar Bergmans Smultronstället från 1957.

Den film som premiärvisades på Skandia var Närkingarna i regi av Gustaf
Edgren. Det var ett frodigt bygdespel som byggde på en populär pjäs från
1870-talet skriven av Axel Anrep. Fridolf Rhudin hade en av huvudrollerna.23

Edgren var det främsta namnet bland en grupp regissörer som vände sig till
folklustspelen och bondkomiken för att söka stoff till sina filmer. Året innan
Närkingarna hade premiär kom Anderssonskans Kalle (1922) i regi av Sigurd
Wallén, en film vars framgång gav upphov till många efterföljare.

Samum hette den film som visades den dag Palladium öppnades. Samum var,
liksom den film som stod på programmet då China invigdes (Anna Karenina i
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regi av Willam H. Daniels med Greta Garbo i huvudrollen), en amerikansk film.
Samum, som hette Barbary Sheep i original, var en filmatisering av en roman av
Robert Hitchen. Det var en historia om ett engelskt par på resa i Orienten.
Kvinnan förälskar sig i en arabisk hövding, alltmedan hennes man ägnar all tid
åt jakt. Maken anar till sist oråd och återvänder för att ”rädda” sin maka. Filmen,
som regisserades av Maurice Tourneur, spelades in i den algeriska öknen och dess
svenska titel är namnet på en ökenvind.24 Anna Karenina var en filmatisering av
Leo Tolstojs roman med samma namn, men filmens originaltitel var Love.

Svenska Biografteaterns repertoar bestod till en början av fransk, engelsk,
tysk och dansk film. De danska filmerna var mycket populära med stjärnor som
Asta Nielsen och Waldemar Psilander. Under 1910-talet blev USA det land var-
ifrån det importerades mest film. Amerikansk film blev mer frekvent före-
kommande efter att Svenska Biografteatern förvärvat ensamrätten till Triangles
produktion. Stjärnor som Norma Talmadge och Douglas Fairbanks blev popu-
lära även i Sverige. Under resten av 1910-talet dominerade amerikansk film den
svenska biorepertoaren. Men efter första världskrigets slut blev tysk film åter ett
vanligt inslag på repertoaren.25

Svenska Biografteatern i Stockholm
Den första biografen i Svenska Biografteaterns Stockholmskedja kallades alltså
Röda Kvarn och var inrymd i Sveasalen som låg i det f.d. Sparreska palatset på
Hamngatan, ritat av Tessin d.y. Sveasalen hade från 1888 fungerat som konsert-
sal och varietélokal och var då utformad i morisk stil. Efter en brand 1899 an-
vändes bara den nedre våningen som teater medan den övre delen, där Röda
Kvarn kom att inrymmas, stod tom. I januari 1912 öppnade biografen och den
kom snart att ses som den förnämsta filmvisningslokalen i Stockholm. Den rek-
tangulära salongen, vars moriska stil inte återställdes efter branden, hade 867
platser. Den användes av Svenska Biografteatern till september 1913.26

Den 9 mars 1913 gav Aftonbladet ut en bilaga till sitt söndagsnummer. Bi-
lagan kallades ”Våra biografer” och var ett brett upplagt försök att fånga det nya
fenomenet i artiklar, intervjuer och reportage. Röda Kvarn karaktäriseras av tid-
ningen:

Den biografteater, som man givet måste sätta främst både vad program, lokal
och läge beträffar är Röda Kvarn. Där är också fullt hus dag efter dag och pu-
bliken är ungefär sådan som på våra stora teatrar, fast den förstås inte är fest-
klädd.27

Biografen öppnades som nämnts 1912 och man var följaktligen tvungen att
rätta sig efter de nya regler som formulerades samma år för att höja säkerheten
i biograferna. Filmen kunde lätt börja brinna och efter ett flertal svåra olyckor,
skärptes kraven på biograferna.28 Röda Kvarn beskrivs också som en ur brand-
säkerhetssynpunkt förstklassig biograf. Det fanns gott om nödutgångar och
projektorrummet är avskilt från åskådarrummet.29
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Bilderna av Röda Kvarn i Sveasalen gör ett säreget intryck. Vi ser huvud-
trappan upp till det gamla palatset och det pilasterklädda entrépartiet. Biogra-
fens namn står ovanför de båda entréerna och precis som utanför Moulin Rouge
i Paris fanns här en väderkvarn i miniatyr, placerad bakom en skulptur. En spek-
takulär kollision mellan gammalt och nytt. Sparreska palatset revs 1913 för att
ge plats åt NK- huset. Under åren fram till att man kunde flytta in på Biblioteks-
gatan hyrde Svenska Biografteatern andra lokaler.30

Under hösten 1913 fungerade Reginateatern som filmvisningslokal och från
januari 1914 fram till dess att man kunde flytta till den nybyggda Röda Kvarn
var Auditorium biografens hemvist. Reginateatern hade en rektangulär salong
som låg under gården till ett hus från 1912 på Drottninggatan 71A.31

Auditorium invigdes i januari 1914. Den runda salongen, fick sin form av
grundmurarna till den gasklocka som tidigare stod här. Den var en del i ett
större komplex som också innehöll ett hotell. Auditorium byggdes inte som en
renodlad biograf utan var tänkt att fungera som en större samlingslokal för di-

Bild 2. Svenska Biografteaterns första biograf i Stockholm låg i Sveasalen i Sparreska
palatset, ritat av Nicodemus Tessin d.y. Där hade varit teater sedan 1800-talets slut.
Det revs inför bygget av NK-huset. Foto cirka 1913.
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verse olika aktiviteter. Under de första åren användes Auditorium av konsertför-
eningen och Svenska Bio parallellt. Därefter fungerade den som huvudlokal för
Stockholms Konsertförening tills Konserthuset stod färdigt 1926. Byggnaden
revs 1977.32

Röda Kvarn 
Svenska Biografteatern hade redan 1913 planer på att låta bygga en ny och stor
premiärbiograf, men som så ofta dröjde det längre än vad det var tänkt innan
den nya biografen kunde tas i bruk. Charles Magnusson intervjuades i septem-
ber 1913 i samband med att Sveasalen skulle stängas. Inom ett år trodde han att
Röda Kvarn skulle kunna flytta in i eget palats. Underhandlingar om inköp av
en tomt hade sedan ett par, tre månader pågått, skrev tidningen, och inom de
närmaste dagarna skulle köpet vara avslutat. Tills nybygget stod färdigt skulle
man spela i en hyrd lokal.33

När Charles Magnusson intervjuas 1913 är palats det ord han använder för
att beskriva byggplanerna. Kanske delvis för att trissa upp förväntningarna hos
publiken och oroa konkurrenterna, men det var också ett ord som ville fram-
mana den vision som han hade vad gäller biografbyggandet.

Magnussons ”generalplan” för Svenska Biografteatern, som han kallade den
i en radiointervju från 1940, var att röja vägen för en stordrift för film och bio-
graf. Han tänkte sig en kedja biografer runt om i landet. De nu befintliga var
både

små och otrivsamma och kunde på intet sätt attrahera en mer fordrande pu-
blik. Jag ville ge publiken arkitektoniskt riktigt utformade biografer med
smakfull och helst konstnärlig inredning. Och så trivsamma som förhållan-
dena tillät, och vidare av en storleksordning som ansågs motsvara de respek-
tive städernas behov.34

Röda Kvarn tillkom som ett led i denna plan. Den stod färdig i december
1915. Byggherre för fastigheten var Fastighetsbolaget Hufvudstaden och arki-
tekt Edward Bernhard. Ivar Kreuger hade just förvärvat tomten i hörnet av
Biblioteksgatan och Mäster Samuelsgatan och planerade en nybyggnad.35

I denna fastighet skulle ett antal verksamheter samsas. Ritningarna ger be-
sked om att de övre våningarna skulle användas som kontor, medan de nedre
dominerades av biografen. Redan på ritningarna planerades alltså för biografen.
Detta är en viktig skillnad gentemot tidigare filmvisningslokaler där man visat
film, som ofta från början var tänkta att inrymma andra verksamheter, exempel-
vis butiker.

Det är först i februari 1915 som Kreuger & Toll finns med i leken. Detta ef-
ter att de köpt tomten av Fastighetsbolaget Kvasten vilket antagligen Nils Asp
företrädde.36

Edward Bernhard upprättade åtminstone två omgångar ritningar. De tidi-
gaste kom till under första halvåret 1914, den andra omgången är daterad den
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25 februari 1915. I stora drag är ritningarna varandra lika och på det hela taget
är biografen disponerad på samma sätt. Men det finns några viktiga skillnader
mellan versionerna. Förhallarna eller foajéerna har förändrats. I det tidigare för-
slaget leker arkitekten med olika takhöjder. Förhallen mot Biblioteksgatan har
ett spetsigt högt tak. Rymden kontrasteras mot de välvda lägre passagerna utmed
salongens sidor. Härifrån stiger man in i den rymliga salongen. På så vis blir vä-
gen från entrén till salongen kontrastrik, där låga passager ställs mot luftiga rum.
I de senare ritningarna är takhöjden mer enhetlig i foajéerna. Foajén en trappa
upp är något mindre i det tidigare förslaget. Salongens utformning skiljer sig åt
i de båda förslagen genom att läktaren längs dess långsidor har avdelats till lo-
ger i de tidigare ritningarna. En skillnad mellan de båda versionerna är också att
kapprum ritats in i det senare förslaget. Här är också taklösningen i salongen
annorlunda genom att taket givits en lätt välvning.

Ett biobesök på Röda Kvarn på Biblioteksgatan i Stockholm idag är kanske inte
något som slår besökaren med beundran och häpnad. Men finns det inte någon-

Bild 3. Röda Kvarn på Biblioteksgatan i Stockholm. När biografen öppnade 1915
var den Svenska Biografteaterns största satsning. En diskret skyltning mötte besöka-
ren. Till det yttre skilde sig biografen inte mycket från butikerna intill. Foto cirka
1922.
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ting i miljön som vittnar om att denna biograf varit något speciellt, och att det
en gång var en upplevelse utöver det vanliga att gå på bio? Foajéerna är många
och stora, salongen är en av de största i staden och entréhallen smyckas av en
skulptur.

Under de nästan nittio år som biografen Röda Kvarn legat där den ligger har
naturligtvis mycket förändrats, som till exempel den stora baldakinen ovanför
entrén som tillkom på 1940-talet och fick sitt nuvarande utseende på 1970-ta-
let.37 Dessförinnan hade ingen baldakin funnits utan biografens namn stod att
läsa, helt diskret, just ovanför entrén. Men entrén är densamma – nu som då.
Den flankeras av två satta granitpelare och två trappsteg leder upp till ett täckt,
några meter djupt uterum. På långsidorna i detta rum annonseras det aktuella
och kommande bioprogrammet. Härifrån leder fyra svängdörrar in till en yttre
foajé där fler filmer annonseras. Så långt är det mesta sig likt från 1915. Men när
vi sedan stiger in i den inre och större foajén är mycket förändrat. Hur såg det

Bild 4. I Röda Kvarns spatiösa vestibul stod Carl Bonnesens Hunnerna. Här kunde
man hänga av sig ytterkläderna, köpa konfekt och blommor. En trappa ledde upp till
den övre foajén. Foto cirka 1917.



1910- OCH 1920-TAL 45

ut här i slutet av december 1915, när biografen stod färdig att invigas? Den sam-
tida pressen ger besked. I flera av Stockholmstidningarna beskrevs biografen in-
gående. Den fylligaste beskrivningen av lokalerna gav Stockholms-Tidningen:

Teaterns entré öppnar sig som en loggia mellan två granitpelare. Därifrån in-
kommer man i en stor förhall med väggar av finpolerad armit, och innanför
denna äro ytterligare två hallar belägna i rät vinkel med varandra samt följande
salongens ena sida och dess fond. Den danske skulptören Bonnessens [sic!]
grupp ”Hunnerna” pryder den ena hallen. /?/ ett par breda entréer leda så in
på parkettens högra sida och i salongens fond. 

Från en av hallarna för en trappa upp till teaterns foajévåning, till vilken
man kommer genom ett förrum, boaserat i ek. Stora foajén är ett rum i Louis
XVI-stil med höga, smala, smårutade fönster, ljusblå sidentapeter och en
gustaviansk möbel i guld. Från foajén kommer man in i ett galleri, dekorerat
i Watteau-stil, och härifrån når man den stora balkong, som löper rundt sa-
longen som en bred och djup första rad.

I salongen, som rymmer 860 platser, löpa längs sidoväggarna armitpelare i
svagt skär färg, kontrasterande mot väggarnas mörka alboasering. Man beun-
drar i salongen bl.a. ridån av plysch med broderier i orientalisk stil och de två
stora ljuskronorna av siden och mässing. Varje detalj för sig bidrar för övrigt
till en imponerande helhetsverkan: möbler, mattor och gardiner från Myrstedt
& Stern, armatur från Elektriska bolaget och Allm. svenska samt konstsmiden
från Transmissionsbolaget äro bland allt annat ägnade att tilldraga sig särskild
uppmärksamhet.38

Bild 5. Med höga fönster
mot Mäster Samuelsga-
tan, vackra mattor och
kristallkronor var Röda
Kvarns övre foajé ett
praktfullt offentligt rum,
aldrig tidigare skådat i en
biograf. Foto cirka 1917.



Bild 6. Röda Kvarns salong hade plats för 863 besökare. Filmduken doldes av en
ridå. Filmerna ackompanjerades av en femton man stark orkester i orkesterdiket.
Foto cirka 1917.

Bild 7. Röda Kvarn.
Arkitekt Edvard
Bernhard
(1874–1954), 1915.
Plan av bottenvå-
ningen. e=entré,
v=vestibul,
k=kapprum,
s=salong.
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Bild 9. Röda Kvarn. Arkitekt Edvard Bernhard (1874–1954), 1915. Längdsek-
tion. e=entré, v=vestibul, f=foajé, s=salong.

Bild 8. Röda Kvarn. Arkitekt Edvard Bernhard (1874-1954), 1915. Plan av vå-
ningen 1 trappa. f=foajé, l=läktare.



Invigningen
Röda Kvarn var alltså inte vilken biograf som helst. Den var ett stort och dyrt
projekt där både prestige och pengar hade investerats. Premiären på denna bio-
graf måste därför bli något annat än en kvartersbiopremiär. 

Flera av Stockholms dagstidningar skrev om Röda Kvarns invigning. Av de
tidningar som uppmärksammade öppnandet, är två något utförligare. På ons-
dagskvällen den 29 december 1915 ägde invigningen rum. I Svenska Dagbladet
dagen därpå kunde man läsa att representanter för den ”diplomatiska kåren, för
Stockholms skolor, för biografvärlden, pressen, litteraturen, konsten och tea-
tern” kunde ses på premiären. Det verkar röra sig om en premiärpublik bestå-
ende av kända och bemärkta personer från vitt skilda områden av samhället,
eller som Svenska Dagbladet skrev ”en synnerligen representativ publik”. Tid-
ningen Dagen sade att ”hela Stockholm” var där.

Som vi minns från tidigare kapitel bestod biografernas publik vid den här ti-
den till största delen av de lägre skikten i samhället. Svenska Biografteatern hade
nu lyckats locka en annan publik - i alla fall till invigningen.

Vad fick publiken då vara med om? Gästerna mottogs av Svenska Biografte-
aterns direktion och mer framstående medlemmar inom bolagets olika verksam-
hetsgrenar. Innan man trädde in i salongen kunde besökarna förse sig i de ele-
ganta konfekt- och blomsterstånd som fanns i den stora inre hallen – gratis,
kvällen till ära, och vid ingången till salongen fick damerna varsin liljekonvalj-
bukett.

När publiken intagit sina platser spelade Röda Kvarns orkester en specialskri-
ven invigningsmarsch av Otto Trobäck, som var musikdirektör med kaptens
grad vid Göta livgarde. Den 18 man starka orkestern leddes av Umberto Pran-
dini som tidigare varit orkesterledare på Grand Royal, den dansrestaurang som
låg i anslutning till Grand Hotell på Blasieholmen. Efter att invigningsmarschen
klingat ut var det dags för teaterdirektören Oscar Winge att läsa en prolog skri-
ven av Sten Granlund, författare och journalist vid Stockholms Dagblad. Där-
efter visades film för första gången i den nya biografen. Det var Svenska biograf-
teaterns veckorevy som var den första film publiken fick se. Veckorevyerna var
ett slags hopklippt nyhetsfilm där ett antal aktuella händelser filmats av fotogra-
fer på plats. Via den rörliga bilden kunde publiken få del av händelser i den nära
samtiden. Därefter visades en kortare sekvens med franska flygplan i aktion i det
pågående världskriget.

Nästa punkt på det digra premiärprogrammet var ”Julstuga” av kåsören
Hasse Z. och teckningar av Egil Schwab, något som tycks ha bestått i att
skämtteckningar med tillhörande text visades på filmduken.39

Så var det dags för kvällens huvudnummer. Det var Mauritz Stillers film Ma-
dame de Thebes. Filmen, som inte blivit något av Stillers mest omtalade verk var,
enligt Gösta Werner, ett psykologiskt drama i politisk miljö med både roman-
tiska och bittra stänk.40 Filmen hade naturligtvis producerats av Svenska Bio-
grafteatern och var deras dittills dyraste film, en lämplig premiärfilm således.
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Men om biografen av Stockholmspressen beskrevs i genomgående positiva or-
dalag, fick filmen ett kyligare bemötande.

Röda Kvarn sedd i ett större sammanhang
Låt oss nu försöka sätta in Röda Kvarn i ett sammanhang. Som den stora sats-
ning bygget var, kan man fråga sig var man sökte inspirationen till att skapa en
”snygg bio”, med Charles Magnussons ord. Vi kan börja med att konstatera att
ansträngningarna är koncentrerade till interiörerna. När Röda Kvarn invigdes
var exteriören nästan utplånande diskret. Huvudentrén mot Biblioteksgatan
innebär ett plötsligt men diskret avbrott mellan butiksfönstren. Entrépartiet är
indraget från gatan istället för tvärtom och biografens namn står på en enkel
skylt där ovanför.

Man kan se den lågmälda exteriören som en medveten kontrast till de
braskande entréarrangemang som hade varit vanliga tidigare, med mängder av
glödlampor och högljudd reklam. Vad den yttre gestalten lovade motsvarades
inte av innehållet. Interiörerna bestod av små och torftigt inredda rum. Röda
Kvarn gav en motsatt effekt. Till det yttre såg den inte mycket ut för världen
men när man väl steg in blev man rikligt belönad.

Reaktioner mot biografernas skrikiga annonser saknades inte. I Svenska Dag-
bladet skrev 1913 Dagmar Waldner, en tidig förkämpe för filmen, om affi-
scherna, som ofta var tillverkade utomlands. Hon menade att de stora plakat
som klistrades upp på väggar och fönster utanför biograferna, var barbariskt
smaklösa.41 Röda Kvarns lågmälda exteriör, där det mesta av annonseringen inte
var synligt från gatan, kan ses som en reaktion på denna kritik. Storleken på
affischskåpen i entrén är också en inbjudan till en inhemsk affischtillverkning i
mindre format än vad som var vanligt i utlandet.

Om man jämför exteriören med andra samtida nöjeslokaler blir kontrasten
tydlig. När Oscarsteatern i Stockholm öppnade 1907 gjordes teatern på ett helt
annat sätt tydlig i exteriören. En baldakin skjuter ut från fasaden och markerar
entrépartiet. Detta trots att Oscarsteatern liksom Röda Kvarn var en del i ett
större byggnadskomplex.

Charles Magnusson har i flera sammanhang sagt att det inte fanns några före-
bilder att gå till vid byggandet av Röda Kvarn.42 Det är förvisso så att det kring
1915 ännu inte hade växt fram några mer genomtänkta idéer om hur en biograf
skulle se ut, men några större biografer hade öppnat åren innan Röda Kvarn
stod färdig. Cosmorama i Göteborg var en. Charles Magnusson hade 1910 gått
in som hälftendelägare och var således välbekant med dess utformning. Flera
drag förenar – de väl tilltagna foajéerna, salongens form och disponering, liksom
den pampiga inramningen.43

1 både Cosmorama och Röda Kvarn ser vi försök att på ett annat sätt än i ti-
digare biografer försöka skapa mer sammanhängande interiörer. Tidigare bestod
ofta biografen av ett litet förrum där biljetterna såldes och ett enkelt inrett rum
där filmen visades. Sådana mindre biografer byggdes naturligtvis fortfarande i
Röda Kvarns samtid. Men också en större satsning som Biograf-Palatset vid
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Adolf Fredriks Torg, nuvarande Mariatorget, byggde vidare på denna modell.
Biograf-Palatset hade bara en förhall mellan entré och salong.44 Förhallarna och
foajéerna i Röda Kvarn innebär något nytt. Varifrån kan man ha hämtat inspi-
rationen till denna förändring?

Auditorium, där Röda Kvarn höll till från januari 1914 tills nybygget stod
färdigt kan ha fungerat som inspirationskälla. Salongens runda form var ju gi-
ven av gasklockans gamla murar och i dessa stycken finns inga likheter med
Röda Kvarn. Däremot var Auditoriums salong omgiven av två stora vestibuler.45

Man kan tänka sig att detta var något som uppskattades av publiken och att det
vid planeringen inför den nya biografen var något man ville föra vidare. Likhe-
ter finns alltså, men låt oss nu också se utanför biografernas värld.

Teaterarkitekturen hade under 1800-talet gått mot en allt längre driven utveck-
ling av de publika biutrymmena, där foajéer och trapphallar blev allt större och
mer påkostade.46 De många publika biutrymmena i Röda Kvarn och Cosmo-
rama kan alltså ses som en återspegling av den fulländning som den borgerliga
teaterarkitekturen når vid 1800-talets slut.

I sin avhandling Stockholms 1800-talsteatrar ser Barbro Stribolt Operan i
Stockholm, ritad av Axel Anderberg och invigd 1898, som det främsta svenska
exemplet på denna fulländning. De praktfulla publika utrymmena kan säkert i
vissa stycken ha föresvävat Charles Magnusson och Edward Bernhard. Det som
ligger närmast till hands är Guldfoajén som har flera likheter med den övre fo-
ajén i Röda Kvarn. I båda fallen är det ett större rektangulärt rum, med ett litet
antal sittmöbler uppställda längs väggarna, liksom i det mindre utrymme som
avdelats i foajéns kortände. Rummen har fått en väl tilltagen volym genom den
höga takhöjden. Skillnaderna är dock många. Operafoajén har fått sin karaktär
genom de rikt ornerade och förgyllda väggarna och Carl Larssons målningar,
medan väggutsmyckningen i Röda Kvarns foajé var betydligt enklare med siden-
tapeter i Louis XVI-stil. I båda fallen domineras dock den ena långväggen av
höga fönster, och ljuskronor tjänar som belysning i såväl Röda Kvarns som Ope-
rans foajé. Säkert kan också den stora publikfoajén i Dramaten, ritad av Fredrik
Lilljekvist och invigd 1908, ha inspirerat Magnusson och Bernhard.

En annan sak som förenar Röda Kvarn med samtida teaterbyggnader och
skiljer den från tidigare biografer är garderobsutrymmena. Garderoberna var till-
räckliga för att ta hand om publikens kläder till kvällens båda föreställningar, nå-
got som omtalas i samband med invigningen.47 Att kunna erbjuda denna service
måste ses som ett sätt att försöka få den borgerliga publik man försökte locka,
att känna sig hemma.

Man kan föreställa sig Charles Magnussons ideala besökare. De kom i god
tid innan föreställningens början, hängde av sig ytterkläderna, försåg sig i kon-
fekt- och blomsterståndet, och hade därefter tid att se sig om i de tjusiga loka-
lerna. I pausen var det naturligtvis i den stora foajén de uppehöll sig.

Så långt exteriör och foajéer. Nu återstår salongen. Röda Kvarns salong har
en rektangulär form. En läktare, som löper längs salongens långsidor och bakre
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del, bärs av pelare. Sittplatserna på parkett är uppdelade i fyra bänkkvarter. Den
form som givits salongen skiljer den från den vanligaste i samtida teatrar, där-
emot liknar den Cosmorama, vars salong också är rektangulär.

Under 1800-talets senare hälft togs utgångspunkten för den dominerande sa-
longsformen i cirkeln. Ett tidigt exempel på detta är teatern i Örebro, som ri-
tades av Hj. F. Wijnblad och invigdes 1853. Under samma tid som salongerna
fick den ovan nämnda formen, förändras förhållandet mellan publikens rum
och scenens. Prosceniet, som tidigare bildat ett slags mellanrum, vilket varken
tillhörde scenen eller salongen, försvinner. Förändringarna av scen och salong
vid denna tid har dels samband med tankar för teaterns utformning med rötter
i nyklassicismen, dels med en ny typ av dramatik där prosceniet inte längre har
någon relevans.48

Den rektangulära salong som vi finner i både Röda Kvarn och Cosmorama
har andra rötter. Den kan kallas assembléesalong och är inte lika intimt för-
knippad med teater som den cirkelformade. Assembléesalongen ansågs lämplig
för en lokal som skulle användas för olika typer av förlustelser – fester, baler,
konserter eller teater. Det var en mer neutral salongstyp som kunde anpassas till
vilka nöjen som helst. En sådan salong fanns i Åboms Södra teatern i Stockholm
från 1853, då huset stod färdigt, till 1856 då det hade visat sig att teater var det
som lönade sig bäst varför man byggde om salongen till permanent teater. Året
därpå ödelades huset av en brand och när det åter byggdes upp blev det en re-
nodlad teater.49

Men det fanns assembléesalonger även vid den tid då Röda Kvarn byggdes.
En var De la Croix’ salong, som hade öppnat redan på 1840-talet och var i bruk
till 1913, då huset vid Brunkebergstorg revs.50 Viktigare är dock att notera att
Sveasalen, där ju biografen Röda Kvarn var inrymd under 1913, var en salong
av denna typ. Också Vasateaterns salong hade denna form. Dessa lokaler var från
början inte avsedda som teatrar. Sveasalen inrymdes ju i det Sparreska palatset
och Vasateatern var enligt ritningarna från början avsedd som samlingssal. Den
byggdes senare på 1880-talet om för att bättre motsvara teaterns behov men sa-
longens rektangulära grundform behölls.51 Också Brunkebergsteatern, Charles
Magnussons störste konkurrent när det gällde att målmedvetet arbeta för att
höja filmens och biografens status, hade rektangulär form. Den hade från bör-
jan inretts varken för teater eller film, utan för konserter, föreläsningar och an-
dakter.52 Likaså har Oscarsteatern, ritad av Axel Anderberg och öppnad 1907,
en salongsform som ligger närmare assembléesalongens än den traditionella.53

Färgverkan i Röda Kvarns salong var en annan än det svarta, röda och guld-
färgade som idag dominerar salongen. De satta pelarna som bär upp balkongen
var i rosa armit och inredningen i övrigt boaserad i mörk al. Två ljuskronor ut-
gjorde belysningen och taket var målat med ornamentala slingor. Filmduken
doldes av en ridå i sammet med broderier i orientalisk stil, där bakom fanns en
mycket grund scen – av naturliga skäl, här skulle ju inte spelas teater utan visas
film. Det är kanske riktigare att kalla det utrymme som ramar in filmduken för
proscenium och inte för scenrum.
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Framför filmduken fanns ett nedsänkt orkesterdike för den lilla orkestern.
Orkesterdiken var något som hörde teatrarna och operan till, men i och med att
stumfilmsmusiken utvecklades blev de en nödvändighet också i biografen. Se-
dan det 1912 blivit lag på att projektorrummet skulle vara skilt från åskådar-
rummet, blev det också möjligt att utveckla musiken på ett nytt sätt. Tidigare
hade en viktig uppgift för musiken varit att överrösta ljudet från projektorn. Nu
kunde musiken koncentreras till att bli stämningsskapande.54 Under 1910-
och 20-talen växte ensemblerna stadigt i storlek.

Ridån markerar ett släktskap med teatern och det skulle komma att dröja
innan ridån försvann från biografen. En anledning till att man överhuvudtaget
började använda ridåer tycks vara att den vita dukens tomma rektangel upplev-
des som ful och banal. När Skandia invidges 1923 skriver Biograf-bladet att
ridån mildrar ljusrektangelns banala intryck.55 Säkert var det inte bara för att
dölja den generande vita duken som man använde ridåer. En ridås verkan är ju
också att skapa spänning och förväntan inför vad som komma skall.

Edward Bernhard upprättade alltså åtminstone två omgångar ritningar, som
skiljer sig åt på flera punkter. Vad kan man säga om de förändringar som ritning-
arna genomgått i ljuset av vad vi nu vet om eventuella förebilder?

Det är intressant att notera att två kapprum tillkommit i det senare förslaget.
Denna förändring, liksom förstoringen av den övre foajén är sannolikt ett ut-
tryck för Charles Magnussons strävan att göra biografen till ett attraktivt offent-
ligt rum för en borgerlig publik. Foajéernas storlek och omfång för tankarna till
teaterbyggnader, men även till biografen Cosmorama i Göteborg. Som vi tidi-
gare sett kan den ses som en biograf med hög ambitionsnivå som möjligen fun-
gerat som inspirationskälla inför byggandet av Röda Kvarn. Men i Cosmorama,
med sina foajéer och sin stora salong, fanns inga kapprum. Charles Magnusson
var, som tidigare sagts, delägare i Cosmorama under ombyggnadstiden och
måste ha känt till biografen väl. Eventuellt var avsaknaden av kapprum något
som den målmedvetne Magnusson ville ändra i planerna för Röda Kvarn. Det
här är första gången som en storbiograf förses med kapprum.

Förändringarna i salongen innebär dels att logerna tagits bort och att taklös-
ningen förändrats. Varför logerna byttes ut mot läktare är oklart. Om Charles
Magnusson hade velat få teaterpubliken att känna sig hemma hade det ju varit
elegant att kunna erbjuda logeplatser. Den ändrade taklösningen kan ha med
akustiken i lokalen att göra. En liten orkester skulle ju ackompanjera filmvis-
ningarna och god akustik för musik var nödvändigt. Kanske ansågs ett välvt tak
tillgodose detta önskemål på ett bättre sätt.
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Utsmyckningen av Röda Kvarn
Hur skulle den konstnärliga utsmyckningen av Röda Kvarn se ut? De biografer
som fanns före de större satsningarnas tid låg ju ofta i lokaler som från början
inte var avsedda för filmvisning. Utsmyckningen anknöt, när det överhuvudta-
get fanns någon, inte till filmens värld.

När Röda Kvarn byggdes blev utsmyckningsfrågan aktuell. Svenska Bio-
grafteatern hade förvisso lyckats skapa en interiör som hade gemensamma drag
med samtidens teatrar. Men utsmyckningen var ett svårt kapitel. Att döma av de
bilder som visar Röda Kvarn som den såg ut under sina första år, var taket i fo-
ajén mot Biblioteksgatan prytt med ornamentala slingor. Detsamma gäller ta-
ket i salongen. Av bildmaterialet kan man inte sluta sig till om takmålningen,
som sedan länge är övermålad, bestod av något annat än detta. Man skulle
kunna tänka sig att slingorna omramade figurer eller symboler, men i de beskriv-
ningar av biografen som ges i samband med invigningen, talas inte om något så-
dant. I foajén placerades en skulpturgrupp – Bonnesens Hunnerna som vi kan
se där än idag. Carl J. Bonnesen (1868–1933), var en dansk skulptör som utbil-
dades på Det Kongelige Danske Kunstakademi i slutet på 1880-talet och mott-
tog Eckersbergs medalj 1894 och 1900. Hunnerna, eller Fra hunnernas tid som
den egentligen heter, gjordes 1891 och originalet finns på Statens Museum for
Kunst i Köpenhamn. Hunnerna föreställer en grupp ryttare som stormar fram
i vild galopp.56

Men det var inte Bonnesens skulptur som ursprungligen var avsedd att
pryda denna plats. Carl Eldh fick som förste konstnär 1915 i uppdrag att utföra
en monumental skulpturgrupp till Röda Kvarn. Beställningen kom från Char-
les Magnusson. Skulpturgruppen skulle vara cirka två meter hög och symboli-
sera företeelser som hade med filmens väsen att göra. Man kan fråga sig hur pass
detaljerade anvisningar Carl Eldh hade fått av Charles Magnusson, men vi vet
ingenting om exakt hur uppdraget formulerades. Problemet var att Magnusson
helt orealistiskt tänkte sig att skulpturen skulle vara färdig och gjuten i brons på
tre veckor. Uppdraget gavs alltså med mycket kort varsel. Tre veckor före invig-
ningen, som Asplund skriver, måste innebära att Eldh fick uppdraget i början av
december 1915.

Trots att beställningen inte kunde utföras till Röda Kvarns invigning, släppte
Eldh inte idén. Om han skissade fram något förslag redan 1915 är oklart. Den
skiss som finns är av Asplund daterad till 1919. Där ser vi gruppen ställd på en
sockel. Filmen är det namn som verket fått, men strax under sockeln står ”Illus-
sion [sic!], Tragedi och Komedi” skrivet. Skulpturen finns i flera versioner på
Carl Eldhs Ateljémuseum. Dels utkast i mindre skala, dels en i större format. De
är alla daterade till 1919 av Asplund i hans monografi över Carl Eldh.57

Gruppen består av tre nakna figurer som skrider fram i rad. Först går Illusio-
nen, en kvinna med lyft huvud och blicken riktad uppåt, bakom henne Trage-
dien, med huvudet sänkt och döljande sina tårar genom att låta ena armen
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skymma sitt ansikte. Sist går Komedien, ”en ystert framvacklande faun med två
ansikten” med Asplunds ord. Gruppen skulle stå fritt för att kunna betraktas
från alla håll. Asplund ser gruppen som ett sinnrikt sätt att symbolisera filmen
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Bild 10. Carl Eldh fick med kort varsel i uppdrag att arbeta fram ett förslag till ut-
smyckning. Resultatet, som finns att se på Carl Eldhs ateljémuseum, var en skulptur-
grupp som i allegorisk form gestaltade filmen.



som konstart. De tre figurerna representerar väsenskilda ting, men de strävar
mot ett gemensamt hägrande mål.

Det är onekligen en intressant skulpturgrupp som Eldh skissade fram med
tanke på Röda Kvarns foajé. Jämfört med Bonnesens grupp gör Eldhs arbete in-
tryck av att på ett bättre sätt passa in i det programmatiska sammanhang som
den nya biografen utgör. Eldhs arbete är ett mycket tidigt försök att i konsten
fånga det nya mediet. Vi ska längre fram se flera exempel på hur konstnärer upp-
fattar filmens egenart på olika sätt och hur en stor rikedom växer fram inom vad
som kan kallas en filmens ikonografi.

Hur har då Eldh tagit sig an uppgiften? Eldh har valt att skildra filmen i
allegorisk form. Tre gestalter, Illusionen, Tragedien och Komedien, får symbo-
lisera filmen. Komedien och Tragedien, representerade av Thalia och Melpo-
mene, var ju vedertagna symboler för teatern. Till dessa två har Eldh fogat Illu-
sionen, som också går först av de tre. Hon får representera det som upplevdes
som det unika för filmen – de levande fotografiernas förmåga att fånga livets
flöde, Illusionen håller huvudet högt och blickar framåt och uppåt, och vi kan
tolka verket som att filmen för teatern mot nya mål.

Med en sådan tolkning har Carl Eldhs gestaltning av filmen mycket gemen-
samt med de andra sätt, på vilka tilltron till filmen uttrycktes under 1910-talet.
Det var ju en tid då debatten om filmens kulturella status var mycket aktuell.
Bland de röster som gjorde sig hörda, alltifrån skådespelaren Anders de Wahls
kategoriska fördömande till tidskriften Biografens högstämda prisande av filmens
förtjänster, placerar sig Carl Eldhs skulptur tveklöst bland de senare. Placerat i
Röda Kvarns foajé som det första som mötte besökarna, skulle detta verk ha
gjort ett annat intryck än vad Bonnesens Hunnerna gör. Det är svårare att
koppla samman Bonnesens skulptur med biografen och filmen på det sätt som
går att göra med Eldhs skulptur. Hunnerna var ju heller inte gjord speciellt för
att smycka en biograffoajé i Stockholm och man kan undra om Svenska Bio
grafteaterns betraktade skulpturen som en nödlösning. Man skulle kunna se va-
let av denna skulptur som ett försök att knyta an till filmen genom att välja ett
motiv som innehåller mycket rörelse. Men det går inte att komma ifrån tanken
att Eldhs foajéskulptur hade passat bättre på platsen än Bonnesens.

Biografkedjorna
Palladium byggdes 1918 för Skandinavisk Filmcentral som ägdes av Lars Björck.
Björck, som föddes 1884, hade lång erfarenhet av filmbranschen. Han startade
sin första biograf i Karlskrona redan 1904 efter att dessförinnan ha ägnat sig åt
affärsverksamhet. Under åren som följde drev han biografer på olika platser i
Blekinge och Småland. Därefter arbetade han inom Kristianstads Biografteater,
det bolag som 1909 ombildades till Svenska Biografteatern. Björck var chef för
Svenska Biografteaterns filmbyrå från 1909 till 1915 då han på egen begäran
lämnade sin anställning och startade Skandinavisk Filmcentral den 1 januari
1916.58 Det var ett snabbt expanderande företag. Från början var det en filmut-

1910- OCH 1920-TAL 55



hyrningsbyrå, men ganska snart breddades verksamheten till såväl biografkedja
som egen filmproduktion. Palladium var kedjans första biografbygge.59

Med en egen filmuthyrningsbyrå som hade internationella förgreningar,
goda kontakter med USA och en växande biografkedja, blev Skandinavisk
Filmcentral en allvarlig konkurrent till Charles Magnussons Svenska Biografte-
atern. När Palladium byggdes var Lars Björck och hans företag på väg mot sina
mest framgångsrika år. Skandinavisk Filmcentral hade filialer i Norge, Danmark
och Finland och under 1919 började man spela in egna filmer.60

Bakom Skandia stod Filmbolaget AB Skandia, en konkurrent till såväl Charles
Magnussons Svenska Biografteatern som Lars Björcks Skandinavisk Filmcentral.
Filmbolaget AB Skandia hade bildats 1918 genom en sammanslagning av flera
olika mindre bolag.61 Direktör för det nya bolaget blev Nils Bouveng. Han hade
varit verksam inom filmbranschen sedan 1914, då Hasselblads fotografiska en-
grossaffär som han lett sedan 1902, började göra film. Dessförinnan hade han
studerat på Konstakademien och därefter rest till USA där han blev anställd som
handsekreterare hos Georg Eastman vid Kodak.62

Företaget köpte ett hus på Drottninggatan av byggmästaren A.E. Magnusson
på hösten 1918 och i december samma år anhöll man om byggnadslov för en
biograf vars salong skulle placeras i en tillbyggnad på gården. Arkitekten Ragnar
Hjorth stod bakom de bifogade ritningarna.63 Att börja förbereda ett biograf-
bygge var alltså bland det första det nystartade företaget gjorde, något som sä-
ger mycket om hur viktig biografen var för filmbolagen. Av orsaker som jag åter-
kommer till invigdes Skandia först i september 1923. Då som en biograf i
Svensk Filmindustris (SF) växande biografkedja. SF var resultatet av ett samgå-
ende mellan Svenska Biografteatern och Filmindustri AB Skandia.

China blev den största och mest påkostade av de biografer som byggdes under
1920-talet. Det kom också att bli SF-chefen Charles Magnussons sista biograf-
bygge. Genom samgåendet mellan Svenska Biografteatern och Filmindustri
AB Skandia förenades de båda företagens biografer och filmproduktion liksom
företagens inköps- och försäljningsresurser under samma tak och företaget blev
ägare till 66 biografer.64 Sammanslagningen innebar större resurser, även till bio-
grafbyggande. 

Samgåendet var naturligtvis till Skandinavisk Filmcentrals nackdel. Det nya
storbolaget blev en svår konkurrent. Men Lars Björck, som drev sitt företag med
höga ambitioner, hade många trumf på hand. Han inledde samarbeten med nå-
gra av de mest eftertraktade manusförfattarna och skådespelarna och åtråvärda
filmrättigheter köptes. Hjalmar Bergman engagerades och skådespelaren Anders
de Wahl kontrakterades för huvudrollen i Gösta Berlings saga, som man köpte
rättigheterna till. 

Resultatet av allt detta kom dock inte att motsvara förväntningarna och i de-
cember 1921 begärdes bolaget i konkurs. Resterna av företaget inlemmades i
Svensk Filmindustri.65
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Trots att Skandinavisk Filmcentral bara fanns i några år, ägde företaget vid
konkursen ett antal biografer runt om i Sverige. Palladium i Stockholm var den
första att byggas. Malmö fick sin Palladiumbiograf 1920.66

När konkursen var ett faktum blev Svensk Filmindustri ägare till de 16 bio-
grafer som tillhörde Skandinavisk Filmcentral. Det innebar att Svensk Filmin-
dustri 1922 hade 84 biografer runt om i landet.67 Först mot slutet av 1920-ta-
let utmanades Svensk Filmindustris dominans som biografägare av Sandrews
och Odd Björnstads RI-kejda.

Palladium
I december 1918 stod biografen Palladium klar att invigas. Huset var helt ny-
byggt och salongen ritades således för filmvisning. Men det var inte bara denna
del av byggnaden som skulle disponeras av Skandinavisk Filmcentral. I våning-
arna ovanför biografen skulle filmbolagets administrativa lokaler inrymmas.
Huset vid Kungsgatan skulle alltså bli filmbolagets verkliga högborg i Stock-
holm, där företagets ledning fanns under samma tak som dess premiärbiograf. 

Byggnaden där Palladium och Skandinavisk Filmcentrals kontor och övriga
lokaler inrymdes, ritades av Georg Hagström och Frithiof Ekman. Arkitektkon-
toret Hagström & Ekmans produktion bestod till övervägande delen av hyres-
hus, men de var inte oprövade som biografarkitekter.68 Ingen av dessa biografer
var dock på långa vägar så stor som Palladium.

Ovanför en rusticerad bottenvåning reser sig tre våningar. Byggnadens
huvudfasad med sina sju fönsteraxlar är vänd mot Kungsgatan, biografens en-
tréparti är centrerat och upptar större delen av bottenvåningen. Häri ligger en
viktig skillnad gentemot de tidigare exempel där biografen varit planerad redan
på ritningsstadiet. I exemplet Röda Kvarn fick den stora biograf som rymdes i
byggnaden ingen tydlig betoning i exteriören. Här, däremot, fick biografens en-
tréparti dominera bottenvåningens fasad mot gatan. Rundbågiga, höga port-
öppningar vänder sig mot Kungsgatan och ovanför dessa fanns en utskjutande
kopparbaldakin med grinande maskaroner. Ovanför biografens entré syns en
stenrelief av Ruben Nordström vilken betonar mittaxeln. 

Det faktum att det var ett företag som ägnade sig åt film- och biografverk-
samhet som hade flyttat in i huset, gjordes tydligt med en namnskylt som pla-
cerades på huset och genom skyltens placering. Ovanför kornischen fanns en
centrerad skylt. Där stod ”Palladium”. 

Genom placeringen av biografens namn tydliggjorde Skandinavisk Filmcen-
tral det faktum att hela huset disponerades av företaget. Det är viktigt att notera
att det är biografens namn, inte filmbolagets som fick ge namn åt byggnaden. På
detta sätt lyfts den publika sidan hos byggnaden fram. Om det stått ”Skandina-
visk Filmcentral” istället hade effekten blivit en annan. Det hade då varit det för
allmänheten slutna företaget som markerat sin närvaro i staden och inte den för
publiken öppna biografen. Placeringen av biografens namn kan också ses som
en kommentar till Oscarsteatern bredvid, där ordet ”Teater” står att läsa högt
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upp på fasaden. Att namnet på biografen får ge namn åt byggnaden är i det när-
maste liktydigt med att det skulle stå ”biograf” ovanför kornischen. Här lyckas
för första gången en biograf mäta sig med en teater i sin yttre gestaltning och
biografen ställs dessutom bokstavligen bredvid en teater. 

När Sveriges biografägareförbund samlades till sitt årliga möte 1919 tog Skan-
dinavisk Filmcentral tillfället i akt att göra reklam för sitt då så framgångsrika
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Bild 11. Palladium på Kungsgatan i Stockholm. När biografen öppnade 1918 var
det Skandinavisk Filmcentras största satsning. Biografen fick ge namn åt hela huset
och biografens entré dominerade hela bottenvåningen. Foto cirka 1919.



företag. En drygt trettiosidig broschyr delades ut till kongressens deltagare och
här kunde man läsa om företagets korta historia och planerna för framtiden. Det
nybyggda huset vid Kungsgatan hade en självklar plats i framställningen. Läsa-
ren togs med på en rundvandring bland de olika avdelningarna i huset, som i
broschyren kallas ”biografpalatset”. Biografen upptog alltså hela bottenvå-
ningen. Uthyrningsavdelningen låg två trappor upp med kontors- och lagerlo-
kaler. På samma våning fanns lokaler för filmsyningen, där filmernas skick
kontrollerades mellan uthyrningsturnéerna. Här låg också en miniatyrbiograf
där de egna produktionerna och importerna visades för filmbolagets egna kriti-
ker innan de släpptes ut på marknaden. Tredje våningen var platsen för direk-
tör Björcks kontor, liksom regissörernas. På fjärde våningen, låg den litterära av-
delningen där inkomna manuskript granskades av Daniel Fallström, som var
Skandinavisk Filmcentrals litterära chef. I vindsvåningen låg filmbolagets labo-
ratorium.69

I den lilla skriften blir det tydligt att det nya huset i allmänhet och biografen
i synnerhet fungerar som konkurrensmedel mellan filmbolagen. Biografen pre-
senteras i broschyren under rubriken ”Palladium – en mönsterbiograf”. Den
nya biografen ställs också mycket riktigt mot sin samtids stora biografer och be-
skrivs som en av Nordens – om inte Europas – vackraste biografer.70 Men tyd-
ligast är udden riktad mot Svenska Bio och Röda Kvarn som nu akterseglades i
fråga om såväl prakt som storlek. 

En blick på planen visar att salongen är förlagd på ett sådant sätt att det går
att dra en rak linje från entrén till filmduken. Denna axel markerades också
genom dörrarnas placering. Längs salongens högra sida låg ett långsmalt rum
där det fanns möjlighet att hänga av sig ytterkläderna i kappfacken på höger
hand. Samma möjlighet gavs en trappa upp. Planen visar också hur arkitekterna
löste problemet med in- och utpasserande publik. Till skillnad från teatrarna gav
biograferna två föreställningar per kväll. Att få en månghövdad publik som var
på väg ut från biografen att undvika att kollidera med en lika stor publik på väg
in blev allt viktigare när biografernas storlek växte. En mindre biograf kunde till
nöds hantera de kollisioner som uppstod då in- och utpasserande trängdes i
dörren, men när publiken var så stor som på Palladium, drygt 1200 personer,
var det viktigt att publikflödet gick smidigt. Palladiums arkitekter löste detta
problem på följande sätt: När man kom ut från salongens parkett hämtade man
sina ytterkläder och gick tillbaka genom det långsmala rummet mot hallen, men
istället för att vika av åt höger där hallen sträckte ut sig, fortsatte man rakt fram
och kom ut på Kungsgatan. På den övre våningen, på vardera sidan om den övre
foajén, ledde trappor ner till två utgångsdörrar.

Genom en vestibul, där man köpte biljett, kom man in i en rektangulär hall
som sträckte sig genom hela byggnadens bredd. Detta rum hade mörkt röd-
bruna väggar i marmorstuck med lister i svart. Ett vitputsat bjälktak bars upp av
fyrkantiga pelare. Från hallen ledde trappor ner till en restaurang- och kabaré-
lokal, som var placerad under biografen, och trappor ledde också upp till den
övre foajén. Hallen smyckades av en brunn av Nils Enberg, i polerad rödbrun
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Närkeskalksten. Den stod vid ena kortsidan under en rundbåge och som en
pendang var en rektangulär marmorskiva infälld i den motsatta väggen. Bron-
skandelabrar flankerade ingångarna till salongen.71

En trappa upp låg den övre foajén som hade dekorerats av Filip Månsson
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Bild 12. Palladium. Arkitekt Hagström & Ekman, 1918. Plan av bottenvåningen.
v=vestibul, h=hall, k=kapprum, s=salong.

Bild 13. Palladium. Arkitekt Hagström & Ekman, 1918.Längdsektion. v=vestibul,
h=hall, öf= övre foajé, och s=salong.
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med al secco-väggfält inramade av mörka eklister. Rummet gick i blått. Vägg-
målningarna, som föreställde romantiska landskap, hade en blå grundton som
gick igen i möbler och i de sidenhängen som fungerade som lampskärmar. På
golvet låg persiska mattor.72

Den rektangulära salongen rymde 1200 besökare. Utmed väggarna löpte en läk-
tare. Det gråputsade, välvda och kassetterade taket smyckades av Olle Hjortz-
berg och Filip Månsson med lyror, bladornament, blomstermotiv och masker
vilka föreställde kända skådespelare. 

Det var alltså en rikt smyckad salong. Olle Hjortzberg och Filip Månsson var
etablerade som dekorationsmålare och hade ägnat sig åt utsmyckningar av
bland annat kyrkor och rådhus. Men Palladium var den enda biograf de deko-
rerade. Exotiska djur, stiliserade rankor och urnor fyllde väggar och tak i arka-
den under läktaren. Prosceniet var mörkare och hade geometrisk dekor. I den
flacka bågens hjärtparti var en naken yngling placerad i en oval. Han höll ett
ljusbrytande prisma i sin hand. På det stora väggfält som utgjorde salongens ba-
kre vägg syntes två väldiga gestalter, en man och en kvinna föreställande Dagen
och Natten, med sina attribut solen och månen. Armaturen i salongen bestod av
kristallkronor som hade komponerats särskilt till lokalen. Stolarna hade samma
rödbruna ton som läktarbarriären vilket gav salongen en enhetlig färgton.73 Ri-
dån i blå sammet, hade blomstermotiv som tecknats av Hjortzberg och sedan
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Bild 14. Palladium övre foajé fanns utsmyckningar av Filip Månsson. Foto cirka
1919.



broderats av Nordiska Kompaniet.74 Enligt Svenska Dagbladet var salongen
frapperande ljus, dels genom att mycket vit grund lämnats bakom utsmyckning-
arna, dels genom att salongen belystes med rött ljus.75

Skandia
Skandiabiografen byggdes på bakgården till det så kallade Warodellska huset,
Drottninggatan 82, ritat av Fredrik Wilhelm Scholander och uppfört mellan
1851 och 1854.76 När huset köptes av Filmindustriaktiebolaget Skandia hösten
1918 hade man för avsikt att uppföra en modern biograf med plats för 1000
personer. För att kunna göra det skulle man vara tvungen att också ta den till-
hörande gården i anspråk och att förvärva ett bredvidliggande hus ut mot
Tunnelgatan (nuvarande Olof Palmes gata). Huset köptes 1919.77 Om allt gick
enligt planerna beräknade man, enligt en artikel i Filmbladet 1919, att biogra-
fen som skulle få filmbolagets namn, Skandia, skulle stå färdig före utgången av
1919.78 Men det kom att dröja ytterligare fyra år innan biografen var fullbordad.
I december 1919 förändrades förutsättningarna för biografbygget då Filmin-
dustri AB Skandia uppgick i det nya storbolaget Svensk Filmindustri.79 Tillstånd
att sätta igång byggnadsarbetet gavs först i februari 1920 och under året färdig-
ställdes tillbyggnaden på gården.80 På grund av konflikter på byggarbetsmarkna-
den och efterkrigsdepressionen kunde arbetet med biografen inte återupptas
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Bild 15. Palladiums salong hade plats för 1 200 besökare. På salongens bakre vägg
målade Olle Hjortzberg en monumental fresk. Där möttes dag och natt, ljus och
mörker. Foto cirka 1919.



förrän 1922.81 Hösten 1922 övertog Erik Gunnar Asplund ritningsarbetet och
gjorde vissa modifieringar av de grunddrag som Ragnar Hjorth givit biografen.
Hjorth hade arbetat med ritningarna till biografen sedan 1919. Att han lämnade
uppdraget ifrån sig får sättas i samband med att han utnämndes till chef för
Byggnadsstyrelsens kulturhistoriska byrå.82

Entrépartiet förändrades i förhållande till Hjorths plan genom att Asplund
lät besökaren passera genom en portik före inträdet i vestibulen. Vestibulen gavs
en ny lösning då Asplund ritade in två väntrum på var sida. Vidare modifierades
trapporna ner till promenoaren genom att de båda trapploppen gjordes något
smalare. Asplund låter också tunna väggar dela av trapporna så att de två trapp-
porna blir till fyra. Också trapporna upp till balkongen fick en annan utform-
ning. Mot gatan vände sig fyra rakt avslutade portaler. Det var en diskret fasad.
Bara ljuset som strömmade ut över gatan talade om att det låg en biograf här.83
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Bild 16. Skandia på
Drottningatan i
Stockholm. När den
öppnade 1923 var det
som en av Svensk
Filmindustris biografer.
Foto från 1929.



Bild 17. Skandia.
Arkitekt Ragnar Hjorth
(1887–1971), 1919.
Plan av bottenvåningen.
v=vestibul, p=prome-
noar, k=kapprum,
s=salong.

Bild 18. Skandia.
Arkitekt Erik Gunnar
Asplund (1885–1940),
1923. Plan av botten-
våningen. e=entré,
v=vestibul, p=prome-
noar, k=kapprum,
s=salong.



Från Drottninggatan steg man in i en portik och härifrån förde glasdörrar in
i en rektangulär vestibul, där man köpte sin biljett. Ett fält av reliefer löpte runt
rummet just under taket; skulptören Stig Blombergs antikiserande figurer som
sjöng och dansade. Till vänster låg ett väntrum som Hilding Linnqvist hade
smyckat med stillebenmotiv. Till höger låg det så kallade stjärnrummet, ett ovalt
rum med välvt tak där bilder på filmstjärnor satt på väggarna. Vestibulens gla-
sade biljettkiosker var placerade i nischerna under relieffälten, en på vardera sida
om hallen. Då biljettförsäljerskorna var synliga i helfigur genom glasrutan hade
Asplund ritat en speciell uniform för dem. Asplund-designade uniformer fick
även vaktmästarna som skulle hjälpa publiken tillrätta.

Från vestibulen ledde trappor ner till en så kallad promenoar som löpte
runt tre sidor av salongen. Planen visar att salongen inte fick sin utsträckning i
den riktning som stakats ut genom vestibulen och trappan ner till promenoaren.
Anledningen var att biografen låg på en bakgård och om salongen lagts på ett
annat sätt hade den blivit mindre. De långsmala rum som ramade in salongen
fick sin speciella karaktär av att väggarna in mot salongen var rusticerade. De
vita rusticerade väggarna accentuerades av röda dörrar som ledde in i salongen.
Ovanför rusticeringen löpte en fris skulpterad av Nils Friberg. De motstående
väggarna var hållna i mörkare färg, i kontrast till den vita färgen på väggarna in
mot salongen. Längs salongens långsidor låg kapprum. Vid salongens bakre
kortsida fanns fyra nischer upptagna i väggen. I nischerna fanns soffor och Ei-
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Bild 19. Skandia. Arkitekt Ragnar Hjorth (1887–1971), 1919. Längdsektion.
v=vestibul, och s=salong.



nar Forseth smyckade nischerna med målade friser med puttiliknande figurer. På
väggen in mot salongen fanns ett konfektstånd. 

Från promenoaren längs salongens kortsida ledde två trappor upp till bal-
kongplatserna, den ena till vänster balkong och den andra till höger balkong.
Trappans tak fick en utsmyckning av Leander Engström. Den byggde på Zacha-
rias Topelius dikt ”Vintergatan” från 1852 och framställde historien om Salami
och Zulamith. En trappa upp bildades smala passager längs salongens långsidor
som fick sin speciella karaktär genom de utvinklade entrépartierna till balkong-
platserna. Vid salongens kortända mellan trappornas slut fanns ett litet rum som
utgjorde en övre foajé. Rummen som ramar in balkongen var hållna i varmare
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Bild 20. Skandia. Genom fem portöppningar kom besökaren in i en vestibul. Här
köpte man biljett och här fanns två väntrum. I rektangulära väggfält ovanför port-
öppningarna fanns utsmyckningar av Stig Blomberg. Foto C. G. Rosenberg cirka
1924.



färger än promenoaren en trappa ner. Rött och guld är de färger som domine-
rar. 

Den rektangulära salongen hade plats för 852 personer. Belysningen löstes på
ett originellt sätt. Från det blå taket hängde klotrunda vita lampor. Lamporna
var inte hängda i något speciellt mönster eller på ett symmetriskt sätt utan
hängde utspridda och på olika längd från taket. Från taket hängde också en fi-
gur, Luna, med en basun i famnen, som var avsedd att förstärka ljudet från or-
geln, därav figurens placering nära duken. En biograforgel installerades först
1926 sedan Charles Magnusson låtit köpa en Wurlitzerorgel på en resa till USA
året innan.84

Raderna av fåtöljer hade mönjeröd klädsel. På sidoläktarnas barriärer place-
rades en bård med groteskslingor och figurer som Thyra Grafströms ateljéer bro-
derade efter en förlaga av Alf Munthe. Fondläktarens barriär mot salongen fick
en utsmyckning av Hilding Linnqvist, en sittande Venusfigur mot den röda
sammeten. Ridån var egentligen två, den yttre var svartbrun och den inre silver-
färgad. Den yttre ridån lämnade en glipa även när den var helt fördragen.
Genom glipan syntes den inre silverfärgade ridån och effekten av detta arrange-
mang var omvittnat spektakulär. Så här beskrev en tidning arrangemanget:
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Bild 21. En trappa ner omgärdades salongen av en promenoar. Lamporna på de
rusticerade väggarna in mot salongen, liksom den vita marmorinläggningen i golvet
skapade intrycket av en kvällsupplyst trottoar. Foto C. G. Rosenberg cirka 1924.



De svartbruna främre sammetsdraperierna gå därför inte ihop på mitten utan
lämna en vertikal öppning. Bakom denna syns en silverridå som ger intryck av
att det öppnar sig en ljus rymd där bakom, det är som om man stode på en
terrass och såge ut mot världen, varifrån dramat och äventyret om en stund
skall strömma fram, när silvergardinen klyvs.85

Framför filmduken fanns orkesterdiket där biografens tjugo man starka or-
kester skulle ta plats. Men egentligen var det inget traditionellt orkesterdike
eftersom orkestern inte satt nedsänkt utan fullt synlig för publiken. När ljuset
släcktes i salongen, sågs alltså orkesterns notställsbelysning och blänket från
mässingsinstrumenten.

Filmduken flankerades av två förgyllda figurer, Adam och Eva, som skulpte-
rats av Ivar Johnsson. 

China
Biografen, som öppnade den 20 oktober 1928, låg inrymd i ett nybyggt hus
som vände sig mot Berzelii Park. Byggnaden, som förutom biografen inrymde
kontor och en restaurang, hade byggts under året. 

Ägare till tomten var byggmästaren Carl Zetterberg som den 14 juni 1927 i
ett brev till Stockholms stads byggnadsnämnd anhöll om att få uppföra en bio-
graf med takterrass avsedd för servering. Albin Stark hade upprättat ritningarna,
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Bild 22. Skandias salong hade plats för 852 personer. I taket satt klotrunda lampor
utplacerade och den vita filmduken kunde anas genom ridån. Genom basunen i ta-
ket strömmade ljudet från biograforgeln. Foto C. G. Rosenberg cirka 1924.



daterade den 31.10 1927, till det sexvåniga huset som kröntes av en kupol och
en kolonn som bar upp en skulptur.86

Carl Zetterbergs begäran avslogs den 12 september 1927 eftersom huset an-
sågs vara för högt. Zetterberg vände sig till Överståthållarämbetet som godkände
husets höjd men menade att den kolonnliknande uppbyggnaden mot Berzelii
Park skulle strykas. Byggnadslov utfärdades 31.1 1928.87 Knappt tio månader
senare öppnade biografen.

Albin Stark, som alltså ritade biografen, var en erfaren arkitekt när han fick
uppdraget. Han föddes samma år som Asplund – 1885. Bland hans tidigare verk
fanns ett kontorshus för Svensk-engelska Mineralolje AB i korsningen Birger
Jarlsgatan/Rådmansgatan från 1927, ritat i samarbete med den i S:t Petersburg
utbildade J. F. Lidvall. Samma år färdigställdes också Ahlströmska skolan efter
ritningar av samma duo. Biografen Olympia på Birger Jarlsgatan stod färdig re-
dan 1920 efter hans ritningar. Stark kom att rita ytterligare en biograf, Anglais,
som färdigställdes 1945. Samarbetet med konstnären Ewald Dahlskog, som in-
leddes med biografen China, fortsatte med Östra Station 1932.

Exteriören knyter an till 1920-talets klassicerande arkitektur med ett portal-
motiv ovanför entrédörrarna, festong- och balustradmotiv. Byggnaden kröntes
av en mindre rotunda, som avslutades av en kupol. En avvikande detalj var den
plakett med kinesiska skrivtecken som syntes på fasaden ovanför entrépartiet
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Bild 23. China vid Berzelii Park i Stockholm. När biografen öppnade 1928 var det
Svensk Filmindustris sista stora biografbygge under 1920-talet. Stora fönster lät lju-
set från vestibulen strömma ut över gatan. En plakett med kinesiska skrivtecken knöt
an till biografens namn. Foto Hugo Edlund cirka 1935.
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Bild 25. China. Arkitekt Albin Stark (1885–1960), 1928. Sektion. v=vestibul,
k=kapprum, s=salong.

Bild 24. China. Arkitekt Albin Stark (1885–1960), 1928. Plan av bottenvå-
ningen. v=vestibul, s=salong.
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mot parken. Där stod ”det fulländade seendets teater”. Från entrén i hörnet Ber-
zelii Park och Näckströmsgatan kom man in i en trekantig vestibul.88

När man steg in i vestibulen möttes man av ett helt annat formspråk än det
som kännetecknade exteriören. Vestibulen, vars centrala del hade dubbel tak-
höjd, hade jadegröna väggar, röda räcken, svarta gallerverk och orangegult tak.
Härifrån ledde två dörrpar in till salongen, och trappor ledde upp till de övre
foajéerna. En trappa ner fanns kapprummet. Ewald Dahlskog och Albin Stark
hade samarbetat kring biografens utsmyckningar och när premiärpubliken steg
in genom dörrarna möttes den av en ”dörrgud” målad i stucco lustro på fond-
väggen mellan dörrarna som ledde in till själva salongen. Det var en hukande,
kraftfull mansfigur med en lans i ena handen. Hans yviga hår, svarta blick och
rustning med ett grinande drakhuvud på magen måste ha gjort intryck på den
inströmmande publiken. ”Dörrguden” finns inte längre kvar. Dahlskogs ut-
smyckningar liksom Starks inredningsdetaljer var inspirerade av den kinesiska
konsten och arkitekturen. Albin Stark hade vistats en längre tid i Kina och an-
vände sina kunskaper vid inredningen av biografen. Dörrarna till salongen var
täckta av intarsiaarbeten utförda av Manfred Johansson. Från foajéns övre del
såg man ner till entréplanet där steninläggningen i form av en drake framträdde
tydligt. 

Salongens väggar hade en varm terrakottafärg och stolarna var täckta med
djupblått tyg. Väggarna delades in av Dahlskogs pilasterliknande band av ut-
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Bild 26. Från China vestibul ledde dörrar direkt till salongen. Kapprummen fanns
en trappa ned. Foto cirka 1928.



smyckningar, uppbyggda av kinesiska symboler och ornament som ser ut att
växa upp ur golvet. Ridån var salongens verkliga accent. Under en förridå i röd-
brun sammet doldes ytterligare en ridå. Den hade komponerats av Dahlskog
som i blått, grönt och brunt byggde upp en stiliserad bild av vågor och berg. Bal-
kongens bakre vägg fick en utsmyckning som blev en pendang till ridån. Under
lätta svävande moln slog vågor mot berg.

Salongen var formad som en cirkelsektor där stolsraderna var lätt böjda för
att understödja riktningen mot duken. På parketten fanns plats för 770 perso-
ner och på balkongen 710. Denna förhållandevis jämna fördelning säger något
om salongens disponering. Balkongen sköt långt ut över salongens parkett.
Den var konstruerad så att den inte behövde några pelare som stöd. Därmed
fanns heller inget som kunde störa publikens fria sikt mot duken och bal-
kongen sköt bara ut så långt över parketten att de som satt på raden längst bak
kunde se hela duken. För att inte den lägre takhöjden under balkongen skulle
verka tryckande togs det upp tre kupoler i taket. Kupolernas belysning var in-
direkt, liksom salongens övriga belysning. Detta för att den stjärnhimmel som
skapats med hjälp av glödlampor i salongens krönande takkupol, skulle vara
synlig även när ljuset var tänt. 
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Bild 27. Chinas salong hade plats för 1480 besökare. Den stora balkongen hängde
ut över parketten utan skymmande stöd. En ridå formgiven av Ewald Dahlskog
dolde duken. Foto cirka 1928.



Hakon Ahlberg och Grauman’s Chinese
/.../ biografen skall vara en förströelse, som lätt och utan förberedelser kan åt-
kommas. Man skulle väl kunna kalla biograferna – utan att denna liknelse får
tagas alltför noga – ett slags andliga barer, dit man går in för att tillfälligt ve-
derkvickas. Vartill då dessa stora praktfulla foyeer, som ständigt stå tomma,
dessa granna ridåer, vilka endast äro till för att icke den vita duken skall sticka
i ögonen, dessa jätteorkestrar, som ändå icke kunna lära filmfolket att sjunga?
Renodla uppgiften, gör själva biografrummet bekvämt, ändamålsenligt och
vackert!89

Så skrev Hakon Ahlberg i Teknisk tidskrift 1919. Det var första gången som bio-
grafernas arkitektur uppmärksammades i detta forum. Artikeln var ingen regel-
rätt anmälan av en ny biograf utan snarare reflexioner kring en av de många nya
uppgifter som tidens arkitekter ställdes inför. Ahlberg hade vandrat runt i
Stockholm och besökt några av stadens många biografer och gav i artikeln ut-
tryck åt sina tankar kring denna byggnadsuppgift. Upprinnelsen till artikeln var
en önskan om att biografarkitekturen, som var en ny företeelse utan traditioner,
skulle bli så god som möjligt. Det var en i många stycken kritisk genomgång där
Ahlberg menade att biografarkitekturen slagit in på fel väg. Artikeln avslutades
med korta omdömen om några biografer i Stockholm – Palladium, Röda Kvarn,
Eriksbergsbiografen och Sturebiografen.

Den enligt Ahlberg relativt enkla uppgiften att rita en biograf, bestod i att
skapa ett rum med god form och färgställning. När det kommer till vad detta
innebär i praktiken har Ahlberg inga färdiga svar, detta på grund av att ingen av
de biografer som han besökt kunde framhållas som goda exempel. Några biogra-
fer som på ett riktigt bra sätt uppfyllde dessa villkor var svåra att hitta på den
rundvandring bland Stockholms större biografer som Ahlberg hade gjort. Men
om man ska försöka teckna Ahlbergs bild av den ideala biografsalongen, för det
var salongens form och utseende som intresserade honom, förespråkade han en
långsmal salong hållen i mörka färger. Bland de fyra biografer han tog upp an-
såg han att Palladium hade en bra rumsform, men en orolig utsmyckning,
Röda Kvarn en mindre god rumsform, medan den mörka grundfärgen var
bättre. Detsamma gällde Sturebiografen. Den lokal som lyckades bäst med att
förena Ahlbergs önskemål var Eriksbergsbiografen, vars rumsform och mörka
färg på väggarna tilltalade Ahlberg. Dessutom var utsmyckningen av salongens
tak, som bestod av späda blomsterrankor, ett sätt att dekorera en biografsalong
som Ahlberg uppskattade.

Ahlberg skrev inte bara om salongernas form och färg utan också om biogra-
fernas utsmyckning. Han var mycket kritisk. Det som Ahlberg uppfattade som
det stora misstaget i de senaste årens biografbyggande var att dekorationsmåle-
riet hade givits så stor plats. Han menade att det var ansträngande för ögonen
att se film och att salongen därför borde vara vilsam för ögat i pauserna, och inte
vara fylld med allehanda försök ”att på väggar och tak utplantera något av fil-
mens underbara, brokiga värld.”90
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Åtta år senare och många tusen mil västerut invigdes en ny biograf i Hollywood.
Den fick namnet Grauman’s Chinese. Grauman’s efter sin ägare och Chinese
därför att biografen, både till det yttre och det inre flödade över av kinesiserande
arkitektur- och utsmyckningsdetaljer. 

Sid Grauman hade börjat planera för biografen 1925, men vid den tiden
hade han redan varit biografägare i många år. Kring 1910 ägde familjen Grau-
man flera biografer i San Francisco, och under andra halvan av 1910-talet bör-
jade man intressera sig för Los Angeles-regionen som höll på att bli den växande
filmindustrins verkliga centrum. Sid Grauman slöt en överenskommelse med
Adolph Zukor, som var chef för filmbolaget Paramount, vilken innebar att
filmbolaget finansierade Graumans biografbyggande.91 Därmed kunde Grau-
man bygga alltmer påkostade biografer.

Grauman’s första riktigt stora biografbygge fick sitt namn efter hur mycket
det kostade att bygga. Grauman’s Million Dollar, som biografen med plats för
över 2 300 besökare hette, öppnade den första februari 1918. Innan Grauma-
n’s Chinese stod färdig 1927 hade Sid Grauman hunnit inviga ytterligare två
stora biografer, Grauman’s Egyptian, som började planeras 1920 och stod färdig
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Bild 28. Grauman’s Chinese ligger vid Hollywood Boulevard i Hollywood och stod
färdig 1927. Det kinesiserande anslaget är tydligt redan i exteriören. På sin väg till
salongen passerade besökaren en gård med upplysta vattenfall och planterad med ex-
otiska träd för att sedan stiga in i vidsträckta foajéer. Foto okänd.



1922 och Grauman’s Metropolitan Theatre, som började planeras 1918 och
stod färdig 1923.92

Grauman’s Chinese blev en säregen silhuett längs Hollywood Boulevard. In-
draget från gatan reste sig ett jadegrönt pagodtak till 30 meters höjd.93 På var
sida in mot den breda passagen mot förgården låg två symmetriska fasadpartier
i två våningar. I den nedre våningen syntes en stor portöppning som ramades in
av en dekorerad båge där man kunde urskilja slingrande ormar och små bygg-
gnader med pagodtak. Ur de mörka portöppningarna sköt paviljonger fram och
enligt ritningen dolde sig affärer där bakom. Mitt på den övre våningens släta
muryta fanns ett fönster som kröntes av ett dekorativt tak med samma form som
biografens stora pagodtak. Den breda passagen in mot förgården flankerades av
fyrkantiga pelare med fyra rusticerade, horisontala band och kröntes av obe-
lisker. 

Den elliptiskt formade förgården, omgärdad av tolv meter höga murar, var
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Bild 29. I Grauman’s Chinese’s foajé fann sig besökaren omgiven av kinesiskt inspi-
rerade lampor och mattor. Också personalens kläder hade kinesisk karaktär. Foto
okänd



planterad med kokospalmer och sällsynta tropiska träd. På murarna klängde
vinrankor och på var sida av förgården stod fontäner som fångade upp vattnet
som strömmade ur vattenkastarna högre upp på muren. På kvällarna belystes
vattenkaskaderna som då antog alla regnbågens färger.94 Huvudentrén ramades
in av två höga, röda pelare som avslutades med ansiktsmasker. Mellan pelarna
fanns en stor relief som föreställde en drake och där ovanför hängde en stor
gonggong. Då den ljöd var det dags att gå in. 

Publiken kom in i en foajé som var rikt smyckad med kinesiserande lampor,
möbler, målningar och tyger. Allt var av amerikansk härkomst, utom mattorna
som verkligen var vävda i Kina. Här och där stod vaxdockor draperade i kina-
inspirerade kläder (sådana bars också av den livs levande personalen).95

I salongen fanns det plats för 2 258 personer. Bakom en gyllene ridå i siden
och sammet med träd målade i silver, dolde sig en stor scen och filmduken.
Föreställningarna på Graumans biografer inleddes alltid med en kort föreställ-
ning på scenen. Salongens väggar, som rytmiserades av kolonner, var av rödmå-
lat tegel med målade landskap, växter och byggnader. I salongens tak syntes en
rundel sammanflätad av två silverfärgade drakar.96

Avståndet mellan Hakon Ahlbergs reflexioner och Grauman’s Chinese kan
inte mätas bara i år och mil. Det är långt mer än en ocean som skiljer dem åt om
man ser exemplen som olika bilder av vad en biograf och ett biobesök kan vara. 

I den biograf Hakon Ahlberg beskriver är salongen huvudsaken. Av ord
som ”dessa stora praktfulla foyeer, som ständigt stå tomma”, får man intryck av
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Bild 30. I salongen fanns plats för 2 258 besökare. Foto okänd



att Ahlberg vill minimera biutrymmenas antal och storlek. Det ger en bild av en
idealbiograf där vägen från gatan till platsen i salongen är så kort som möjligt.
Idén om biograferna som ”andliga barer” förstärker det intrycket. Här skulle
man bara kunna slinka in. Utan att planera i förväg, utan att klä upp sig och
utan att behöva passera genom vestibuler och foajéer. Idealet tycks vara, något
tillspetsat, att stiga från gatan rakt in i salongen. 

Salongen är i sin tur ett rum som helt underordnar sig filmen. Rummets
form och färg ska vara sådan att filmen träder fram tydligt. Ingenting ska störa
uppmärksamheten som riktas mot vita duken, som i sin tur inte behöver döljas
av någon ridå. 

Bilden av biografen som en andlig bar leder över till frågan vad ett biobesök
är. Den typ av biograf som Ahlberg förespråkar, gör biobesöket till något alldag-
ligt. Avståndet mellan vardagens gråa lunk och den salong där film visas är mi-
nimalt. Biografens utformning medverkar inte till att skapa någon klar gräns
mellan vardagens värld och filmens värld, utan gör biobesöket till en del av var-
dagen, inte något bortom den. Utan foajéer, utan ridåer och utan ackompanje-
rande orkestrar blir biografen en lokal utan glans.

Grauman’s Chinese ger upphov till andra bilder av biografen och biobesöket.
Grauman’s Chinese är det närmaste man kan komma en motbild av det biograf-
ideal Hakon Ahlbergs ord frammanar. Där Ahlberg ville se en så kort väg som
möjligt till platsen i salongen innebär Grauman’s Chinese motsatsen. Här finns
ingen vilja att rationalisera bort biutrymmena och göra vägen till salongen
kort.

Från gatan kommer man in på en gård, härifrån fortsätter man in i foajén för
att därefter stiga in i salongen. Det är inte en biograf man bara slinker in på.
Grauman’s Chinese är ingen ”andlig bar”, snarare en fin restaurang där man bo-
kar bord lång tid i förväg, för att nu använda en liknelse i Ahlbergs anda. 

Ahlberg förespråkade en salong som genom sin form, färg och utsmyckning
blev ett rum där uppmärksamheten utan att störas fokuserades mot den vita du-
ken. Salongen i Grauman’s Chinese är istället den plats där biografens kinesise-
rande utsmyckningstema slår ut i full blom. Det är ett rum som på intet sätt är
underordnat filmen. Med sina överdådiga utsmyckningar av väggar, tak och ridå
blir filmen som ska visas på duken bakom ridån inte huvudsaken utan snarare
en attraktion bland andra. 

Också bilden av biobesöket ter sig väldigt annorlunda. Ahlberg ger uttryck
åt en syn där biobesöket blir något alldagligt. Men ett biobesök på Grauman’s
Chinese är något annat. Det är en upplevelse som förflyttar besökaren allt
längre bort från allt det som hör vardagen till. Redan biografens exteriör med sitt
höga pagodtak gör att biobesöket får karaktären av att möta en främmande och
annorlunda värld. När man stiger in på gården planterad med exotiska träd, slu-
ter sig ett uterum omgivet av höga murar kring besökaren. Porlandet från fon-
täner och spektakulära ljuseffekter fjärmade besökaren från omvärlden. När
man träder in i biografen blir känslan av att vara förflyttad till en plats långt
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borta än starkare, omgiven som man är av en kinesiserande interiör. Genom
Grauman’s Chinese’s rumsliga organisation där besökaren passerar in genom en
port, vidare över en gård, därefter genom en foajé, för att sedan komma in i sa-
longen, slussas besökaren allt längre bort från vardagens värld.

Biografernas exteriör
Besökarens första intryck av biografen gällde dess placering i stadsrummet, hur
den var inplacerad i en byggnad och hur inträdet gick till. Röda Kvarn låg i ett
kontorshus i fyra våningar i hörnet Biblioteksgatan/Mäster Samuelsgatan, gator
som dominerades av butiker och kontor. Mot gatan vände sig butiker vid sidan
av biografens två entréer. Palladium var belägen i ett högt hus vid Kungsgatan.
Här låg inga butiker i bottenvåningen utan biografens fem entrédörrar domine-
rade och i byggnaden bredvid låg Oscarsteatern. Entrén till Skandia, som låg i
ett äldre hus vid Drottninggatan med såväl bostäder som kontor, gick genom
fem portöppningar. China, det sista exemplet från 1910- och 20-talens biograf-
byggande, var belägen vid Berzelii Park och vände sina portöppningar mot
parken. 

Palladium, Skandia och China har många gemensamma drag. Jämfört med
Röda Kvarn, som låg i ett kontorshus på Biblioteksgatan, får de spela en något
mer framträdande roll i staden. Palladium och Skandia är placerade utmed
stora gatustråk, Kungsgatan respektive Drottninggatan. China är placerad som
fondbyggnad i en av stadens parker. 

Men trots sin mer framträdande placering har biograferna ett nedtonat yttre.
Med tanke på att dessa lokaler användes kvällstid, det var ju då man gick på bio,
får man försöka tänka sig in i hur deras yttre såg ut då. Ingen av biograferna
hade någon utvändig ljusinstallation. Fasadbelysning eller neonskyltar fanns
inte. De kom först under andra halvan av 1920-talet. Den första neonskylten i
Sverige tändes 1924. Det var en blinkande skylt vid Stureplan i Stockholm som
gjorde reklam för Dagens Nyheters depeschservice. Några år senare, 1926, blev
Dramaten den första byggnad som fick permanent fasadbelysning. Neonbelys-
ningens reklamverkan började användas av biografägarna, men i en blygsam
skala. Den första biograf som fick neonskyltning var Sturebiografen 1926, där
biografens namn stod skrivet i neon.97 Men de kraftigt utskjutande ljusbaldaki-
nerna med neonslingor och den flödande fasadbelysningen hör en annan tid till.
Man får därför tänka sig att dessa biografer, läge och storlek till trots, var
diskreta inslag i stadsbilden om kvällen.

Biografernas interiör
Så till interiören, från entré till salong. Genom en passage trädde Röda Kvarns
besökare in i en förhall där biljetter såldes. Härifrån ledde sedan dörrar vidare till
salongen och dessutom en trappa upp till den övre foajén. Palladiums besökare
befann sig i en vestibul efter att ha gått in genom portarna, och fortsatte in i en
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hall varifrån dörrar ledde in till salongen. Från hallen gick också trappor upp till
en övre foajé. En vestibul var det första rum som mötte Skandias besökare.
Trappor ledde ner till en promenoar där dörrar visade vägen in i salongen. Från
promenoaren ledde en trappa upp till en övre promenoar varifrån dörrar ledde
till salongens balkongplatser. På biografen China leddes besökaren in en vestibul
med dubbel takhöjd och från båda våningsplanen ledde dörrar till salongen. 

När biobesökaren stigit in genom ytterdörrarna gick vägen till platsen i sa-
longen alltså genom en rad förrum. Här fanns också rum i anslutning till sa-
longen som var avsedda att användas under föreställningens gång, eller rättare
sagt i pauserna mellan programpunkterna. Viktigt är också att dessa rum bara
var tillgängliga efter att man köpt biljett. I tre av biograferna, Röda Kvarn, Pall-
ladium och Skandia köptes biljetten i ett förrum, på olika sätt avskilt från övriga
delar av biografen. I Röda Kvarn och Palladium skapades avgränsningen med
dörrar, i Skandia med en trappa. Det finns i detta avseende en likhet med de te-
atrar och konserthus som byggdes under samma tid. I Konserthuset i Stockholm
från 1926 fanns ett liknande arrangemang. Efter att ha trätt in genom entrépor-
tarna befann sig besökaren i en förhall där två biljettkassor var placerade. Först
när biljetten var inköpt kunde vandringen forsätta upp genom passagerna som
ledde till kapprummet. I biografen China däremot kom besökaren rakt in i en
vestibul, ett rum med dubbel takhöjd. Från vestibulen, där biljetter såldes,
ledde dörrar rakt in till salongen och trappor ledde upp till balkongplatserna.

Den andra station som passerades var kapprummen. Alla fyra biograferna var
försedda med kapprum, men de hade olika placering. I Röda Kvarn låg kapp-
rummen i direkt anslutning till den förhall besökaren steg in i efter att ha köpt
biljett. I Palladium och Skandia var de placerade längs promenoarerna utmed sa-
longens sidor. I China däremot låg kapprummet en trappa ner i källaren. Dessa
kapprum blev genom sitt läge i biografens förhall och längs salongens långsidor,
en naturlig station på vägen in mot platsen salongen. Här finns ytterligare en lik-
het med samtida teatrar och konserthus. För att återigen exemplifiera med
konserthuset i Stockholm. Efter det att biljetten var köpt gick besökaren upp-
för en trappa och befann sig i en hall omgärdad av kapprum. Här lämnade man
sina ytterkläder innan man fortsatte mot konsertsalen. De tre biograferna Röda
Kvarn, Palladium och Skandia uppvisar samma idé men i en något mer kompri-
merad form där kapprummen inte är skilda från övriga utrymmen på ett lika
tydligt sätt som i Konserthuset. Med China ser vi en ny placering av kapp-
rummen. De låg inte längre i direkt anslutning till parkettplatserna utan en
trappa ner, i källarplanet. Det innebar att avtagandet av ytterkläderna inte
längre var en självklar station som alla på väg in i salongen passerade. Istället blev
detta moment en frivillig omväg på vägen mot salongen.

Ytterligare en station skulle passeras innan besökaren trädde in i salongen.
Det var foajén. 

Såväl Röda Kvarn som Palladium hade en övre foajé, belägen en trappa
upp. På Skandia och China fanns inte någon sådan övre foajé. Den övre foajén
innebär ytterligare en likhet med konserthus och teatrar. Röda Kvarn och Pall-
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ladium hade fortfarande detta drag gemensamt med teatrarna men i Skandia
hade den övre foajén krympt till ett litet rum vid salongens kortsida, i sig inte
mer betonat än promenoarerna längs salongens sidor. I China var det istället
vestibulen som gav de egenskaper som de stora foajéerna hade, ett luftigt rum
med dubbel takhöjd och stora fönster mot gatan. 

Till sist nådde besökaren salongen. Röda Kvarns, Palladiums och Skandias
salonger var rektangulära rum med välvda tak. Chinas salong var formad som ett
segment av en cirkel. Framför filmduken, som doldes av en ridå, låg ett orkester-
dike. Salongerna hade rika utsmyckningsprogram, såväl med ornamentala
slingor, målade eller broderade som med ett föreställande innehåll. Salongsfor-
men hos Röda Kvarn, Palladium och Skandia var av assembléetyp, vanlig i så-
väl teatrar som konserthus. Ridån som döljer filmduken visar släktskap med te-
atern. Musikens betydelsefulla roll vid stumfilmens biografer tycks däremot
inte ha bidragit till någon speciell omtanke om akustiken. 

Genom att vägen mot målet sträcktes ut skapades en förväntan hos besöka-
ren. En slags högtidlighetskänsla infinner sig när man passerar de olika statio-
nerna på vägen: in genom ytterdörrarna till förhallen där man köper biljett, vi-
dare till foajén där man hänger av sig ytterkläderna och först därefter vidare in
i salongen. 

Från foajén träder man alltså in i salongen. I Palladium, Skandia och China
är salongen ett rum med storlek och rymd. Den blir den magnifika avslutningen
på vandringen genom byggnaden. I Skandia liksom i China understryks salong-
ens rymd än starkare genom att dess tak får karaktären av en stjärnhimmel. Den
säregna taklösningen i Skandias salong har diskuterats i tidigare forskning. Ha-
kon Ahlberg har pekat på Asplunds resor till Italien som ung, där en utomhuste-
ater i Taormina gjorde stort intryck på den unge arkitekten.98 Vid ett sympo-
sium kring Asplunds arkitektur behandlade flera av föredragshållarna Skandia-
biografen. Björn Linn uppmärksammade Asplunds uppskattande ord om Ivar
Tengboms förslag till taklösningen i stora salen i Stockholms Konserthus som
presenterades i Teknisk tidskrift 1920. Asplund, som vid denna tid var redaktör
för tidskriftens arkitekturdel och skrev om Tengboms vinnande förslag i konsert-
hustävlingen, tilltalades av den lätthet som han föreställde sig att det blå taket,
liksom spänt över konsertsalen, skulle skapa.99 Elias Cornell menar i sin essä att
Asplund genom hela sin bana som arkitekt fascinerats av tanken på himlavalvet
som ett arkitektoniskt motiv och att Skandiabiografens taklösning kan ses som
en variation på detta tema.100

Om man flyttar blicken från taket och funderar över förhållandet mellan bio-
graferna och Konserthuset i Stockholm, finner man likheter också i sättet att
dramatisera besökarens väg till platsen i salongen. Liksom i Konserthuset går vä-
gen till salongen genom ett antal förrum. En viktig skillnad ligger dock i att
Tengbom gjorde uppåtstigandet till ett motiv genom hela vandringen. Det
börjar redan med trappan ut mot Hötorget, fortsätter med trappor upp mot
vestibulen och kapprummen, för att slutligen leda besökaren till foajéerna invid
stora salen.101 I biograferna finns inget liknande grepp för att ytterligare drama-
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tisera vägen mot salongen. Platserna på parkett nås utan att man stiger uppför
trappor. Besökaren vandrar så att säga rakt in i salongen, som i Palladium och
China är placerad i samma nivå som vestibulen. I Skandia ledde tvärtom några
trappsteg ner till en promenoar runt salongen.

Sverige och utlandet
Skandias taklösning har också mycket gemensamt med den typ av biografer som
i den internationella litteraturen kallas atmospherics. China har även ett starkt
släktskap med utländska exempel. Under 1910- och 20-talen utvecklades bio-
grafarkitekturen utefter parallella linjer runt om i världen. I den litteratur som
behandlar ämnet kallas biograferna från denna tid ”movie palaces”, ”die Kino-
paläste” och ”les temples”. 

Biograferna i Europa och USA har mycket gemensamt, både vad gäller arki-
tektur och utsmyckning. Det är inte lätt att säga om idéerna kring biografernas
utformning utvecklades oberoende av varandra i respektive länder eller om idé-
erna spreds från land till land. Mitt intryck är dock att det är de amerikanska
biograferna som röner den största uppmärksamheten i 1910- och 20-talens
svenska filmtidskrifter. 
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Bild 31. Konserthuset vid Hötorget stod färdigt 1926. Mot torget vänder sig trappan
upp mot entrédörrarna. Foto: C. G. Rosenberg.



Vid 1920-talets mitt fanns två starka tendenser i amerikanskt biografbyg-
gande, the atmospheric och the exotic. Under 1910-talet hette en av de ledande
arkitekterna Thomas W. Lamb. De biografer han ritade hämtade sina former
från den europeiska arkitekturen.102

På 1910-talet etablerade sig John Eberson som biografarkitekt och under de
första åren av 1920-talet började han rita de biografer som kom att kallas för at-
mospherics. Kännetecknande för dem är att salongen ska ge intryck av uterum.
Taket gav associationer till en stjärnklar natthimmel genom att all ornamentik
ersattes av enstaka ljuskällor som liknar stjärnor mot det djupblå taket. Salong-
ens väggar täcktes inte längre av rader av loger. I deras ställe kom kulissarkitek-
tur som ytterligare underströk illusionen av ett uterum genom de teaterdekor-
liknande husfasaderna längs salongens väggar. Sålunda blev platsen i salongen
till en plats på ett torg under en öppen himmel. Det var med The Houston Maj-
estetic, som stod färdig 1922, som John Eberson gick ifrån de rådande konven-
tionerna om hur salongen skulle utformas.103 I sina biografer försökte Eberson
skapa stämningsfulla salonger, som förflyttade besökaren till en annan plats el-
ler tid. Eberson beskrev sina biografer med dessa ord: ”We visualize and dream
a magnificant amphitheater [sic!], an Italian garden, a Persian court, a Spanish
patio, or a mystic Egyptian templeyard, all canopied by a soft moonlit sky.”104

Det går inte att dra någon klar gräns mellan the atmospheric och the exotic.
Det var som sagt vanligt att John Eberson försökte skapa en stämning från nå-
got främmande land under den djupblå himlen i salongen och i foajéernas ut-
smyckning, men det var alltid den djupblå himlen, den atmosfäriska effekten
som kom i första rummet. Med the exotic var det istället exotismen som stod i
förgrunden. Den första biografen av denna typ byggdes ungefär samtidigt som
Eberson började rita atmospherics. Inspirationen till the exotic kom från flera håll.
Öppningen av Tutanchamons grav 1922 skapade ett stort intresse för den egyp-
tiska kulturen, något som också letade sig in i biografarkitekturen. Sid Grauman
var tidigt ute med Grauman’s Egyptian från 1922, som ritades av arkitekterna
Meyer & Holler.105 Här färgades såväl exteriör som interiör av det nyvaknade in-
tresset för Egypten. Entrépartiet ramas in av satta kolonner, vilka för tankarna
till templet i Karnak och interiörerna präglades av egyptiserande arkitektur- och
dekorationsdetaljer. Vurmandet för det egyptiska fick flera efterföljare och det
nyvaknade intresset för gamla kulturer blev något av en trend bland biografar-
kitekter. Såväl den kinesiska som den moriska kulturens formspråk blev en
källa att ösa ur för biografarkitekterna. Också mayakulturen fick låna sina for-
mer till biograferna. Den mest kända av ”the exotics” är ovan beskrivna Grau-
man’s Chinese i Hollywood.106

Det amerikanska inflytandet på svenskt biografbyggande blev starkare under
andra halvan av 20-talet. SF-chefen Charles Magnusson hade några år tidigare
varit i USA, bland annat för att studera det amerikanska biografväsendet, och
var således väl bekant med biografbyggandet där.107 Vid samma tid publicerades
flera svenska arkitekters reflexioner kring det amerikanska biografbyggandet. 

Grauman’s Chinese, som var den första biograf där inspirationen till ut-
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smyckningen hämtades ur den kinesiska formvärlden, blev snart efter att den
öppnat, uppmärksammad i Sverige. Biografen blev omskriven i Filmnyheter
där den imponerade skribenten under rubriken ”Amerikanarna slösa med prakt
på sina biografteatrar” utbrast ”/.../ hela byggnaden är en dröm /.../”.108

Men lika imponerad var inte de svenska arkitekterna. Arkitekten Gunnar Le-
ches intryck publicerades i Annandagens filmnyheter, en filmtidning som mellan
1922 och 1925 kom ut en gång om året, på annandagen, den dag då julens fil-
mer hade premiär. Leche hade rest runt i USA och studerat biografer. Han hade
också träffat arkitekten Thomas W. Lamb som från 1910-talets mitt hade varit
den ledande biografarkitekten. Leche var måttligt imponerad av vad han såg.
Han beundrade den mångsidighet och fyndighet med vilken de gamla arkitek-
turmotiven behandlades, men tyckte ändå att Sverige hade lyckats bättre. Han
menade att de svenska biografernas interiörer gav ett ”sobrare och framför allt
friskare intryck” än de amerikanska motsvarigheterna. Leche imponerades också
av balkongerna som utan att bäras av pelare hängde ovanför parketten. Men han
fann det egendomligt att de amerikanska arkitekterna inte försökt skapa någon
ny och mer speciell karaktär åt salongerna och menade att de hästskoformade te-
atersalongerna och de franska och italienska teaterförebilderna verkat häm-
mande för fantasin. 
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Bild 32. The Houston Majestic stod färdig 1922. Arkitekten John Eberson ritade
många biografer av denna typ, så kallade atmospherics. Kulissartade väggar och tak
mörka som natthimlen gav salongen karaktär av uterum. Foto okänd.



Desto mer fantasifull blev den amerikanska biografarkitekturen under 1920-
talet. Leche nämner de stora biograferna i Los Angeles och torde härmed avse
bland andra Graumans biografer. Han omnämnde också en biograf i Chicago,
antagligen Capitol ritad av John Eberson som öppnade 1925, vars salong såg ut
som en grekisk teater.109

Ett annat exempel på en svensk arkitekts reaktion är B. O. Swanenberg som
i Filmnyheter 1926 kommenterade den amerikanska biografägaren Sid Grau-
mans två nyaste biografer. Den ena var byggd i egyptisk stil och den andra
”föreställer en grekisk helgedom”.110 Han tycks mena att en biograf vars arkitek-
tur är så starkt präglad av sin förebild, fungerar dåligt som filmvisningslokal. Or-
saken var att ”kontrasten mellan byggnad och film blev för stor”, något som jag
tolkar som att Swanenberg menar att en lokal som försöker likna ett antikt ex-
empel stjäl uppmärksamheten från de filmer som ska visas i detta rum. Som al-
ternativ framhåller Swanenberg att de större svenska biograferna är vackra och
behagliga och menar att de inte har ”någon egen prägel”. Detta kan tolkas som
att han menar att film kan visas här utan att komma i konflikt med lokalen. Det
är tankar som liknar Hakon Ahlbergs några år tidigare. Också han menade ju att
biografsalongen ska vara ett rum där filmen var huvudsaken, inte salongens ar-
kitektoniska gestaltning eller konstnärliga utsmyckning.

Det vore frestande att tänka sig en koppling mellan Skandia och Ebersons
biografer som ju med sin speciella taklösning har beröringspunkter med John
Ebersons atmospherics. Men Asplund tycks inte ha haft någon vetskap om John
Ebersons biograf i Houston. 

Den konstnärliga utsmyckningen
Frågan om biografernas konstnärliga utsmyckning har berörts i avsnittet om
Röda Kvarn där Carl Eldhs aldrig utförda foajéskulptur, en allegori över filmen,
diskuterades. Det var vanligt att biograferna fick någon form av konstnärlig ut-
smyckning under 1910- och 20-talen. Strävan att finna en ikonografi som
kunde passa biografen fortsatte, och Palladiums, Skandias och Chinas respektive
utsmyckningar ger ingen enhetlig bild.

Men hur skulle man egentligen dekorera en biograf? Olikheten mellan de tre
exemplen är betecknande för biografutsmyckningen under 1910- och 20-talen.
Det fanns inga motiv som var vanligare än andra. 

Einar Forseths arbeten från 1920-talet visar hur mångfacetterad biografernas
utsmyckning kunde vara. Han hade sex uppdrag som gällde biografer. Han
gjorde sin debut som biografutsmyckare i Skandias foajéer. Under 1920-talet
gjorde Forseth utsmyckningar i fyra andra biografer, och det med mycket olika
motiv. I Stockholmsbiografen Ugglans foajé samsades Apollon med representan-
ter för de sköna konsterna, liksom en fresk som i invigningsprogrammet kallades
”en realistisk bild av livet”. Här sågs människan vandra genom livet där ”Täv-
lingen”, ”Kärleken”, ”Arbetet” och ”Ålderdomen” framställs som stationer på vä-
gen mot ”Friden”. Biografen Arcadia, också den en Stockholmsbiograf, försågs
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med pastorala landskapsmotiv. Palladium i Kalmar fick dekorationer i form av
stadsmotiv. I Göta Lejon i Stockholm, som blev Forseths sista biograf, fanns
stjärnbildernas tecken i salongens tak och ett lejon smyckade baldakinen ovan-
för biografens entré.111 Scania-biografen i Malmö från 1925 hade en rik dekor.
Den välvda gång som ledde från entrén till foajén försågs med sex bilder av
människans åldrar på ena sidan och lika många bilder av olika folkslag på den
andra sidan. 

Här blev filmens förmåga att fånga livets alla skeden och dess möjligheter att
kunna visa bilder från andra delar av världen utgångspunkten. I invigningspro-
grammet förklarades utsmyckningen för publiken på följande sätt:

[Forseth har] i kaleidoskopiska bilder framhållit filmens allt mänskligt omfatt-
tande betydelse. Å vänstra sidan symboliseras människans olika levnadsstatio-
ner från jordemodern via jazzen och exercisen till livets allvar och slut. Å högra
sidan visas olika raser, nationaliteter och yrken från eskimån med sin säl och
bolsjeviksoldaten, skådande sina kulsprutors verk, via Holland och Frankrike
till Amerika och svenskens världsomflygning.112

Av de fyra huvudexemplen var det Palladium som fick den mest konsekvent
genomförda utsmyckningen. De mest iögonenfallande delarna av utsmyck-
ningsprogrammet, medaljongen i prosceniebågens mitt och den stora fresken på
salongens bakre vägg grupperades kring ett tema: ljuset. Den nakne ynglingen
i medaljongen höll ett ljusbrytande prisma i sin hand, Nils G. Wollin kallade
honom ”filmens levande princip” och på den bakre väggen i salongen personi-
fierade två väldiga gestalter Dagen och Natten.113 Dag och natt eller kampen
mellan ljus och mörker fick här bära fram vad som är en av förutsättningarna för
film, det mörka rummet och ljuset från projektorn. Placeringen av medal-
jongen i prosceniebågens mitt gjorde att den var i publikens blickfång före
föreställningens början. Den stora fresken på salongens bakre vägg måste ha dra-
git blickarna till sig när publiken var på väg ut efter föreställningen. 

En skiss av Olle Hjortzberg visar också att utsmyckningsprogrammet på pla-
neringsstadiet hade en annan sida. Biografägarnas strävan efter att nå större ac-
ceptans för sin verksamhet och deras vilja att göra biografen till ett verktyg i
detta arbete, fick i Olle Hjortzbergs skisser ett nästan övertydligt uttryck. Skis-
sen visar ett utsnitt av salongen. I högerkant skymtar duken och i vänsterkant
syns balkongen som är i liv med den båge som omfattar platsen för filmduken.
Det intressanta med skissen är det språkband som smyckar prosceniebågen. Här
syns bara första ordet: ”Uppfostrande.” Uppenbarligen kom aldrig detta förslag
till utförande. Det omtalas inte i de beskrivningar som finns i samtida press och
syns inte heller på bilder från tiden. Tanken tycks ha varit att låta rama in film-
duken med ett språkband, där filmens alla förtjänster framhölls.114

Ljuset gjordes också till tema för utsmyckningen av en biograf i Uppsala från
1925. Reginabiografen försågs med avbildningar av de redskap som människan
skaffat sig ljus med. Dekorationerna utfördes av målarmästaren Axel Lindgren,
men skisserna till utsmyckningarna hade gjorts av biografens arkitekt som var
Gunnar Leche.115
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Utsmyckningen av Skandia är inte lika sammanhållen. Här finns inget överord-
nat tema som konstnärerna varierat. Einar Forseth var den som tydligast knöt an
till film i sina målningar i promenoarens nischer, där puttifigurer uppklädda
som kända filmstjärnor, till exempel Chaplin, är involverade i små filmiska sce-
ner. Leander Engström gav sin Salami och Sulamith karaktären av en filmberätt-
telse genom att låta berättelsen om deras möte ta form i rutor som liknar frysta
stillbilder. 

Övriga konstnärer har inte försökt göra film till tema för sina utsmyck-
ningar, utan istället strävat efter att ge karaktär åt de rum de fått i uppdrag att
smycka. Stig Blombergs reliefer harmonierade med det strama, ljusa rum där
man köpte biljett. Hilding Linnqvists stillebenfris gav atmosfär åt det lilla vänt-
rummet vid förhallens sida. Nils Enbergs fris längs salongens yttervägg, gav en
accent åt den rusticerade väggen. Den broderade frisen efter Alf Munthes för-
laga med gestalter från såväl den nordiska som grekiska gudavärlden, skapade rö-
relse åt rummets längdriktning. Ivar Johnssons Adam och Eva flankerade ridån
som för att få oss att rikta blicken mot duken och Gunnar Torhamns Luna var
en fast punkt i det liksom svävande, djupblå taket. Hilding Linnqvists Venus,
centrerad på fondläktaren, gav en lugn avslutning åt rummet. 

Om dag och natt, ljus och mörker gjordes till motiv för Palladiums ut-
smyckningsprogram gestaltade Asplund samma tema genom ljussättningen av
foajéer och salong. Vägen till salongen kan beskrivas som en vandring från
nyktert dagsljus till fantasi och stjärnenatt. Vestibulen närmast gatan är ett väl
upplyst rum. Det är ett dagens ljus som möter besökaren här. Foajéerna utan-
för salongerna är mer dunkelt upplysta, ett kvällens ljus om man så vill. Såväl
parkettens som balkongens foajéer gestaltades som kvällsbelysta gator. I den ne-
dre promenoaren underströks detta av den gatlyktsliknande armaturen på den
rusticerade väggen in mot salongen och det band av vit marmor som går runt sa-
longen någon meter från väggen. Det skapar ett intryck av trottoar vid husvägg.
Salongen med sitt djupblå tak med oregelbundet utplacerade klotrunda, vita
lampor gav illusionen av en nattlig stjärnhimmel. 

Chinas utsmyckning hade mycket gemensamt med Grauman’s Chinese och in-
nebar ett brott mot den dekorativa stil som 1920-talets klassicistiska arkitektur
hade främjat. I samband med Chinas öppnande gladde sig en skribent åt att
Dahlskog presenterade en utsmyckningsstil som var ett alternativ till den stil
som ”/.../ icke i nämnvärd grad befordrat intrycket av festlighet och lustbarhet.
En viss stränghet, tunnhet, kyla har präglat den arkitektoniska ramen kring den
bild, som löper på duken. Med China brytes denna tradition /.../”.116

Hur förhåller sig då China till sin förebild? Förutom sådant som att det är en
knappt hälften så stor biograf innebär utnyttjandet av den långt utskjutande bal-
kongen en mycket mer kompakt anläggning. Den långt utsträckta vägen till
platsen i salongen som kännetecknade Grauman’s Chinese finns inte i China.
Den kinesiserande gestaltningen av exteriören är här begränsad till de kinesiska
skrivtecknen ovanför entrén. Detta medför att kontrasten blir mycket starkare.
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Grauman’s Chinese signalerar redan i exteriören att byggnaden är något radikalt
annorlunda, ett intryck som sedan stegras ju längre in i biografen man kommer.
I China däremot är det först när man stiger in i vestibulen som man ställs inför
biografens kinesiska utsmyckningstema. Men det överväldigande intryck som
Grauman’s Chinese gjorde är i China nedtonat, även om den stora fresken
mellan dörrparen till salongen måste ha gjort stort intryck. Istället för det upp-
båd av mattor, lampor, möbler och utsmyckningar som mötte i foajéerna till
Grauman’s Chinese är utsmyckningen av Chinas vestibul mera sporadisk. Ewald
Dahlskogs målningar och intarsiadörrar är utplacerade som enstaka accenter,
liksom steninläggningen i vestibulens golv. Också salongens utsmyckning har
fått en betydligt stramare utformning än sin amerikanska motsvarighet. 

Salongens väggar i Grauman’s Chinese täcktes av böljande målningar och ta-
ket dominerades av slingrande drakar. Salongen i China dekorerades på ett sätt
som gav rummet en annorlunda karaktär. Utsmyckningen är mer arkitektonisk
då de vertikala och ornamentala fälten understryker salongens höjdsträvan. Ta-
kets utformning som en stjärnhimmel skiljer China från Grauman’s Chinese.
Att skapa illusionen av stjärnhimmel i salongen är något som förekom i ameri-
kanskt biografbyggande tidigare under 1920-talet, men som vi också sett exem-
pel på i Stockholmsbiografen Skandia. 

Gunnar Leche och B.O. Swanenberg var inte ensamma om att ha en ambi-
valent inställning till de amerikanska biograferna. När ämnet togs upp i svenska
filmtidskrifter var det med både beundran och distans. Redan när de första film-
tidskrifterna i Sverige börjar komma ut i mitten av 1910-talet förekom artiklar
om hur biografer i andra länder fungerade och hur de såg ut. Artikelförfattarna
imponerades av de stora anläggningarna, men var tveksamma till biografernas
inredning och utsmyckning, som de tyckte utstrålade dålig smak. China och
Göta Lejon är de svenska biografer där det är möjligt att se direkta kopplingar
till amerikanskt biografbyggande. 

1910- OCH 1920-TAL 87





KAPITEL IV

1930-tal

Man sugs in genom de stora glasdörrarna, och genast man kommer in
i den stora hallen höres upplivande grammofonmusik. Det är kö utan-
för biljettluckorna, det är kö framför garderoberna och det är kö i mitt-
gången utav sådana som inte utan vaktmästarens hjälp kan finna sina
platser. Det har ringt tre gånger, grammofonmusiken har tystnat, salen
är i det närmaste fylld av folk, men ännu pågår tillströmningen av
åskådare. Det är de som har för vana att alltid komma för sent till ett
nöje, vare sig det gäller teater eller bio.

Ljuset i salongen släcks sakta och nästan omärkligt. Den stora, tjocka
ridån av rödbrun sammet glider långsamt isär och på en bakomva-
rande ridå, som också den långsamt börjar glida isär, komma de första
bilderna ur den inledande journalen fram. Föreställningen har börjat.

Jack Stanley, ”Vad händer bakom ryggen på publiken? Hur en mo-
dern storbiograf arbetar”, Filmjournalen 4/1937, s. 17.

Från stumfilm till ljudfilm
Trettiotalet var ljudfilmens första decennium. Den första ljudfilmen hade visats
i USA 1927 och under åren som följde introducerades ljudfilm runt om i värl-
den. Vid 1920-talet slut producerades få svenska filmer. Det första halvåret 1929
innebar en verklig bottennotering då inte en enda svensk film hade premiär.1

Men nedgången vändes i uppgång under 1930-talets lopp. Omställningen till
ljudfilm gick fort. 

I Sverige ägnade sig under 1930-talet ett sjuttiotal bolag åt att producera
film. Av dessa producerade 30 bolag bara en eller två filmer. Den stora mängden
film som producerades ställde också krav på inspelningsateljéer som visade sig
svåra att uppfylla. Den sedan 1919 av SF drivna Filmstaden var fullbokad och
övriga produktionsbolag fick nöja sig med mer eller mindre provisoriska lös-
ningar.2

Säsongen 1929/1930 bjöd på de första svenska ljudfilmerna; ”Konstgjorda
Svensson”, som hade premiär hösten 1929, liksom ”Säg det i toner”. Ljudinsla-
gen i dessa filmer var få och separata ljudskivor medföljde filmerna. Många bio-
grafer runt om i landet saknade helt ljudanläggning och de första ljudfilmerna
blev i praktiken stumfilmer. Men redan efter 1931 producerades uteslutande
ljudfilm och i rask takt installerades ljudanläggningar på landets biografer.3

När höstsäsongen 1930 startade kunde 175 visa ljudfilm. Vid 1934 års slut var
antalet 845.4

Den första biograf som byggdes för visning av ljudfilm var Plaza på Oden-
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gatan vid Vasaparken i Stockholm, öppnad den första januari 1931. För att ge
salongen akustiska egenskaper som gjorde den lämplig som ljudfilmsbiograf
kläddes väggarna med sammetsplysch. Det tjocka tyget fungerade dämpande på
ljudet som strömmade ur högtalaren bakom vita duken. Arkitekt var Björn
Hedvall som ritade många biografer under 1930- och 40-talen.5

Till en början var de tekniska problemen vid visning av ljudfilm stora och
olika system avlöste varandra i väntan på en tillfredställande lösning. Det första
system som användes innebar att filmernas ljud var inspelat på separata skivor, ett
system kallat Vitaphone. Det ställde höga krav på synkronisering av ljud och
bild. Ett eventuellt censuringrepp där några scener klipptes bort rubbade synkro-
niseringen. Att skivorna var bräckliga och lätt hakade upp sig och att deras
korta speltid innebar många pauser, gjorde systemet otillfredsställande. En ny lös-
ning där ljud och bild löpte parallellt på samma remsa gjorde ljudfilmen mindre
sårbar i tekniskt hänseende. Den nya tekniken arbetades fram av flera olika
företag samtidigt.6 USA var det första land där ljudfilm slog igenom på bred front
och i slutet av 1929 var ljudfilmens dominans i det närmaste total. 

När amerikanska företag därefter siktade in sig på att konkurrera ut stumfil-
men i Europa reagerade den tyska filmindustrin. Det fanns en rädsla för att den
amerikanska filmen helt skulle tränga undan den inhemska. För att undvika
detta utvecklade man ett eget ljudfilmspatent. Under första halvan av 1930-ta-
let fanns flera olika fabrikat av ljudfilmsprojektorer som biografägarna kunde
välja mellan. Det var ett svårt val eftersom den som exempelvis köpte en projek-
tor av märket Erkoton, därefter bara kunde visa filmer som var producerade för
den typen av projektor. Från mitten av 30-talet kunde svenska AGA-Baltic
utan att göra intrång i patenten skapa ett eget system för ljudfilm som blev det
dominerande i Norden.7

Stumfilmens textrutor hade varit lätta att byta ut från land till land, men med
ljudfilmen ställdes man inför ett nytt problem. Hur skulle utländsk film göras
tillgänglig för den svenska publiken? Två metoder stod till buds: dubbning, där
svenska röster ersatte originalen, eller textning. Båda sätten testades i Sverige,
men publiken var kallsinnig inför dubbningens förtjänster. Efter publikens re-
aktion på Josef von Sternbergs ”En amerikansk tragedi” från 1931 som dubbats
till svenska användes dubbning endast till tecknad film och barnfilm. Ett origi-
nellt försök att komma runt detta språkförbistringens problem gjordes av pro-
duktionsbolaget Paramount som spelade in filmer i Paris på ett sätt som gav en
ny dimension till ordet omtagning. Samma film spelades in på flera språk sam-
tidigt. Samma scen togs om och om igen med ditresta skådespelare och dialog-
regissörer. Försöket blev ett fiasko, men tretton filmer avsedda för den svenska
marknaden spelades in på detta sätt. I Sverige gjordes några försök att på ett
motsvarande sätt spela in svenska filmer på utländska språk. Föga förvånande
lyckades inte heller detta.8

Ljudfilmens genombrott innebar att filmbilden fick ett nytt format eftersom
ljudremsan tog en del av utrymmet. Inspelningsateljéer fick anpassas till de nya
förutsättningarna. Störande ljud måste stängas ute, filmkamera och annan ap-
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paratur måste, liksom de som arbetade med filminspelning, vara tysta för att inte
andra ljud än skådespelarnas röster skulle fångas av mikrofonen. Skådespelarna
skulle plötsligt leverera repliker. I Sverige medförde det inga större problem då
de flesta filmskådespelare hade vana från teaterscenen, men i USA bidrog om-
ställningen till flera personliga tragedier. En annan konsekvens av ljudfilmens
genombrott var att den svenska filmexporten som hade varit stor under 1910-
och 20-talen minskade drastiskt.9

Kanske bidrog förändringarna – att höra främmande språk talas i salongen, att
läsa textningen samtidigt som man såg filmbilden – i samband med omställ-
ningen från stumfilm till ljudfilm, till att den svenska filmen blev så populär
bland biobesökarna. Trots att kvantiteten aldrig översteg 10 procent av utbudet
var det den svenska filmen som stod för en tredjedel av filmhyrorna.10 Den ame-
rikanska filmen dominerade filmimporten stort. En sammanställning från 1940
visade att i snitt 197 amerikanska filmer per år hade gått upp på de svenska bio-
graferna de föregående fem åren. Andraplatsen intogs av Frankrike. Under
samma period hade i snitt 37 franska filmer visats per år.11 Den svenska filmen
tog knappt några intryck av de internationella trender som fanns i tiden, utan
höll sig till två genrer, lustspelet och melodramen. Häri ligger en viktig skillnad
gentemot 1910- och 20-talens svenska filmproduktion, som var starkt influerad
av utländsk film.12

Under 1930-talet var biljettpriset inklusive nöjesskatt konstant och låg i
stort sett kvar på 1920-talets nivå. I städerna kostade ett biobesök 1:10 och på
landsbygden 80 öre. Biografägareförbundet höjde 1940 minimipriset till 1
krona. Samma år infördes en statlig nöjesskatt som ett komplement till den
kommunala nöjesskatten. Under åren kring 1940 ökade biljettpriserna med fyr-
tio procent, mest på grund av ökade kostnader för biografägarna, men också på
grund av den ökade nöjesskatten. I samband med kartellbildningen inom bran-
schen som innebar att inga nya biografer skulle byggas, infördes ett prisstopp för
biobiljetter. 

Under 1930-talets första år ökade lönsamheten kraftigt genom de kostnads-
besparingar som biografägarna gjorde då man avskedade biografmusikerna. I ett
andra skede ökade lönsamheten, men i en något lugnare takt. Den svenska tal-
filmens stigande popularitet bidrog till publikökningen. Lönsamheten steg även
under 1940-talets första år med en fortsatt ökad publik och höjda priser. Under
1940-talets senare del minskade publiken. Detta tillsammans med den kraftiga
höjningen av nöjesskatten gjorde det mindre lönsamt att driva biograf.13

Flamman
I hörnet Långholmsgatan/Hornsgatan låg biografen Flamman. När den stängde
1963 hade den fungerat som biograf i 33 år. I början av 1960-talet inträffade en
svår olycka som innebar början till slutet för Flamman. Ångpannan i huset ex-
ploderade och biografen blåstes ut. Biografen återinreddes, men öppnade aldrig
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Bild 33. Flamman vid Hornstull i Stockholm. När biografen öppnade 1930 var det
den första som byggdes under nye Svensk Filmindustri-chefen Olof Anderssons led-
ning. Med namnskylt och spiraler i neon lockade biografen om kvällen. Från den
glasade vestibulen strålade ljus ut över trottoaren. Foto cirka 1930.



igen. Istället blev det danssalong i den gamla biografen.14 Efter att ha varit såväl
bingohall som diskotek inreddes den till gym i början av 90-talet. Nya funktio-
ner innebar nya ombyggnader. Salongens golv gjordes plant för att lokalen
skulle kunna fungera som danssalong. När danssalongen så småningom blev
gym byggdes balkongen ut. På så vis fick man motionslokaler i två plan, på be-
kostnad av att salongen helt byggdes bort. Idag är det enda som finns kvar från
biograftiden vestibulens trappor som har kvar sina ursprungliga räcken. 

Husets byggdes för Sven Visborg och Anna Johansson-Visborg som ägde två
biografer i Stockholm, Bromma-Teatern i Alvik och Nya Teatern vid Hornstull.
Nya teatern som öppnat 1918 stängdes dagen innan Flamman öppnade för att
ge plats åt ett bostadshus.15

För Svensk Filmindustri, som skulle driva biografen, innebar Flamman bör-
jan på en ny epok. Efter att China stod färdig hösten 1928 hade företaget inte
öppnat någon ny premiärbiograf. Efterspelet till China hade blivit dramatiskt.
Biografen som var Svensk Filmindustris stolthet hade övertagits av det ameri-
kanska filmbolaget Paramount. Charles Magnusson, som varit Svensk Filmin-
dustris VD sedan starten och varit den som gått i täten för biografbyggandet i
Sverige under 1910- och 20-talen, lämnade bolaget. Han efterträddes av Olof
Andersson och Flamman var den första biograf som byggdes under hans tid som
SF-chef. 

Även på ett annat sätt står Flamman och väger mellan 1910- och 20-talens
stumfilmsbiografer och 1930-talets ljudfilmsbiografer. En fjorton man stark or-
kester tog plats nedanför filmduken. Men biografen var samtidigt utrustad för
att kunna visa ljudfilm.16

Byggnaden och arkitekten
Huset där biografen Flamman låg stod färdigt 1930. Det var ett bostadshus fyllt
av små lägenheter, bara ettor och tvåor, högst upp låg ett daghem.17 I bottenvå-
ningen låg, förutom biografen, butiker som hade stora, höga skyltfönster mot
gatan.

Till det yttre var det en utpräglat funktionalistisk byggnad. I exteriören
finns inga av de kolonn-, balustrad- eller festongmotiv som var så vanliga under
1920-talet. Allt sådant har slipats bort och kvar är en fasad där de putsade mur-
ytorna är släta och osmyckade. Fönstren är ospröjsade och inte symmetriskt ut-
placerade utan lagda i band. Den översta våningen är något indragen vilket gav
utrymme för balkonger, något som lägenheterna på övriga våningar saknar. Mot
Långholmsgatan bildar de tre uppglasade trapphusen vertikala accenter i fasa-
den. Fönsterbanden, de uppglasade trapphusen och den osmyckade, putsade fa-
saden är typiska för funktionalismen.

Flammans arkitekt var Uno Åhrén. När biografen stod färdig hade han va-
rit verksam som arkitekt i elva år. Tjugotvå år gammal utexaminerades han från
Tekniska högskolans arkitektursektion och började arbeta hos Ragnar Hjorth.18

Där fick han antagligen sin första kontakt med uppgiften att rita biografer.
Under de tre år som Uno Åhrén arbetade hos Ragnar Hjorth ritade kontoret
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nämligen Skandiabiografen i Eskilstuna, som öppnade i september 1921.19

Dessutom påbörjades arbetet med att rita Skandiabiografen i Stockholm, ett
uppdrag som övertogs av Erik Gunnar Asplund. Vid samma tid började Åhrén
arbeta för Asplund. Dessa båda och arkitekten Kjell Westin ritade Skandiabio-
grafen i Stockholm tillsammans.20

Ett av Åhréns första uppdrag blev att rita en biograf i Sigtuna. Han hade allt-

Bild 34. Flamman. Arkitekt Uno Åhrén (1897–1977), 1930. Plan av bottenvå-
ningen.b=biljetthall, k=kapprum, s=salong.

Bild 35. Flamman. Arkitekt Uno Åhrén (1897–1977), 1930. Längdsektion.
b=biljetthall, k=kapprum, s=salong.

k
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så redan tidigare erfarenheter att falla tillbaka på när han arbetade med Flamman
i Stockholm. Biografen i Sigtuna var en enkel träbyggnad. Byggnadens långsida
mot gatan hade bara två fönster. Under den del av året som byggnaden använ-
des som biograf var fönstren täckta med fönsterluckor. Längs långsidan mot går-
den löpte en veranda, då biografen skulle användas som kafé under sommarmå-
naderna. I all sin enkelhet liknar byggnaden en lada med sina oornamenterade
träväggar. Intrycket förstärks när fönsterluckorna är uppsatta. Salongen, som
med sina 170 platser upptog större delen av interiören, hade ett tunnvälvt tak
som var gråblått till färgen, medan väggarna var gula.

Åren 1926–30, mellan Sigtunabiografen och Flamman var Uno Åhréns
mest aktiva period som arkitekt. Det var vid denna tid som funktionalismen eta-
blerades i Sverige. I inledningsskedet var Kooperativa förbundets arkitektkon-
tor, som startades 1924, viktigt. Under ledning av arkitekten Eskil Sundahl fick
nyttoarkitektur som kvarnar, fabriker och butiker en ny, estetiskt avskalad och
funktionellt renodlad, gestalt. Ju närmare man kommer 1930 och funktionalis-
mens stora genombrott med Stockholmsutställningen, desto fler byggnader i
funktionalistisk stil finner man. Kontorshus, bostadshus och offentliga byggna-
der uppförs i den nya stilen.21

De byggnader och projekt som Uno Åhrén ritar under dessa år illustrerar det
funktionalistiska genombrottet. I hans tidiga arbeten finns nationalromantiken
och 20-talsklassicismen som klangbotten. Till denna grupp hör förutom biogra-
fen i Sigtuna, bland annat villor samt kommunalhus och badhus i samma stad.
Utpräglat funktionalistisk prägel fick däremot Åhréns bidrag till tävlingen om
Katarina realskola 1928. Kårhuset på Tekniska Högskolans område i Stock-
holm, som han ritade tillsammans med Sven Markelius, stod färdigt 1930. Åh-
rén fick 1929 uppdraget att rita en monteringshall åt Ford Motor Company.
Han ägnade sig också åt villor i Nockeby och åt de radhus och paviljonger som
blev hans bidrag till Stockholmsutställningen.22

Invigningen
Men tillbaka till 1930 och Flammans invigning. Klockan halv nio på kvällen
lördagen den 1 februari började evenemanget. När den inbjudna publiken
strömmade till var det som mötte den något nytt. Området där biografen låg
hade ända in på 1920-talet varit något av en avkrok. Men Liljeholmsbron som
stod färdig 1928 hade givit nytt liv åt området. Västerbron som förbinder Sö-
dermalm med Kungsholmen skulle visserligen dröja ytterligare några år. Men
med den nya biografen blev det tydligt att Hornstull var en del av det moderna
Stockholm. De som kom via Hornsgatan kunde på håll se biografens namn skri-
vet i neon på husets tak. Fyra spiraler, också de i neon, ledde blicken ner till en-
trén.

Hela biljetthallen var som ett uppglasat skyltfönster. Härifrån flödade ljuset
ut över gatan, förstärkt av väggarnas ljust gula färg, av dess speglar och många
glödlampor. Det utskjutande skärmtaket var också det fullt med glödlampor
som skapade en ljusgård utanför biografen. 
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Publiken steg in i biljetthallen genom tre glasdörrar och möttes av en biljett-
kur placerad mitt i besökarens väg. Det var ett långsmalt rum där den ena vägg-
gen utgjordes av de stora fönstren ut mot Hornsgatan. Här låg också utgångs-
dörrarna. Mellan dem och biljettkuren fanns ett litet försäljningsstånd. Den övre
delen av väggen ut mot Långholmsgatan var klädd med spegelglas. Där mitt-
emot ledde trappor ner till en promenoar i direkt anslutning till salongen och
upp till balkongplatserna. Trappan ner delades i tre delar av två rektangulära
stöd.

Biljetthallen, den nedre och den övre promenoaren flöt på ett elegant sätt in
i varandra. Det glödlampsbeströdda taket blev till en sammanbindande länk
mellan rummen. Detsamma gjorde de enkla stålrörsräcken som följde trappan
från den nedre promenoaren via vestibulen till den övre promenoaren. Väggar,
golv och tak hade givits en enhetlig utformning. Golvet var omönstrat, väggarna
enfärgade och i taket satt glödlampor i raka rader. Någon utsmyckning fanns
inte. Det enda som bröt mot den renodlade enkelheten var de filmaffischer som
till synes i all hast placerats på trappelarnas väggar. Filmaffischernas placering
och stil stod i stark kontrast till den annars så sparsmakat inredda vestibulen.
Den nedre promenoaren fick en utsmyckning som gick mer i linje med den ar-

Bild 36 . Precis innanför entrén stod en biljettkur i den långsmala biljetthallen. De
många glödlamporna i taket gjorde rummet ljust och band samman vestibulen
med trappan till parkett och balkong. Foto cirka 1930.
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kitektoniska stramheten. Här satt kvadratiska porträttfotografier av filmstjärnor
utplacerade på den svagt utbuktande väggen in mot salongen. 

På den sluttande balkongen fanns sju stolsrader med sammanlagt 263 plat-
ser. Härifrån såg man ut över salongen mot duken som täcktes av en ridå. Ridån
var indirekt belyst. Salongens belysning bestod av runda vita lampor placerade
i horisontala band på salongens väggar. Taket bars upp av pelare, placerade på
var sida om stolsraderna. Sikten skymdes följaktligen inte av pelare för någon av
de 682 platserna på parkett. Förutom raderna av lampor var väggarna helt
osmyckade. De hade en djupblå färg och kröktes lätt när de närmade sig taket
som hade givits en svag välvning. I salongens främre del, vid sidan av den väns-
tra pelaren hängde ett knippe strålkastare. Strålkastare fanns också på läktarens
barriär. Med dessa kunde den silverfärgade ridån belysas och på så sätt skapades
ett ljusspel före föreställningen. Salongen hade formen av en avsmalnande rek-
tangel.

Invigningskvällens program inleddes med en ouvertyr spelad av Flammans
fjorton man starka orkester under ledning av Gösta Hådell. Som tidigare
nämnts hade biografen en orkester men var även utrustad för ljudfilm. Däref-
ter visades en journalfilm om området där Flamman låg, varpå följde en prolog.

Bild 37. På pelarna vid trappan ner till parketten satt filmaffischer. På den buk-
tande väggen in mot salongen satt porträttfotografier av filmstjärnor som tillsam-
mans med filmaffischerna var Flammans enda utsmyckning. Foto cirka 1930.
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Sedan spelades musik och därefter visades en akt ur den film som skulle bli pre-
miärfilm på Flamman, Norrlänningar. Sedan följde En äkta musketör. Publiken
lämnade biografen till tonerna av en utgångsmarsch och för delar av publiken
fortsatte sedan kvällen med middag på restaurang Pelikan.23

Flammans exteriör
Kanske borde ordet exteriör i rubriken skrivas i pluralis – Flammans exteriörer
– pluralformen för att markera skillnaden mellan hur huset såg ut i dagens ljus
och i kvällens och nattens mörker. Flamman fick med namnskylten och spira-
lerna i neon och den glödlampsbeströdda baldakinen en distinkt profil i mörk-
ret. Med ljus tydliggjordes biografens närvaro i den kvällsmörka staden. 

Flammans exteriör som den såg ut efter mörkrets inbrott gjorde det omde-
batterade reklamljuset till sitt. Här fanns stora skyltfönster, här fanns blinkande
neon. Husets bottenvåning mot Liljeholmsbron utgjordes av skyltfönster till bu-
tiker och Åhrén lät Flammans vestibul bli en glasad vägg mot Hornsgatan. Den
fungerade som biografens skyltfönster. Genom fönstret såg man in i vestibulen
där människor var på väg in till och ut från föreställningen, på väg upp och ner-

Bild 38. Flamman salong hade plats för 945 besökare. Salongens väggar och tak var
blå och filmduken den självklara blickpunkten. Dekorationer och utsmyckningar
lyste helt med sin frånvaro. Foto cirka 1930.



1930-TAL 99

för trappor: människor i rörelse. Man kan se det som ett skyltfönster mot fil-
mens värld. 

Genom fönstren in mot vestibulen kunde man också se filmaffischer upp-
satta på väggarna vid trappan. Filmaffischerna var i grund och botten reklambil-
der. Med en lockande affisch kunde en större publik nås. Sedan 1910-talet då de
fick en mer konstfull utformning, hade affischerna haft en självklar plats på bio-
graferna. Men deras plats var skyltskåpet utanför biografen eller i vestibulen.
Väggen var en plats för konstnärlig utsmyckning. Men i Flammans vestibul
fanns ingen utsmyckning och filmaffischerna var inte placerade i speciella skylt-
skåp. Reklamens bilder satt direkt fästade på väggen och utgjorde här den enda
konstnärliga utsmyckningen.

Med neonspiralerna som förmedlande länk mellan den glödlampsbeströdda
baldakinen och namnskylten på husets tak tog biografen sin plats i stadsrum-
met, i synnerhet under dygnets mörka del. Biografen får alltså ge namn åt
byggnaden på samma sätt som inskriften ovanför kornischen på det hus där Pal-
ladium låg. Där var det skrivet i sten, här i neon. Där var det skrivet för att lä-
sas på dagen, här för att läsas på natten. Men utanför Flamman användes neon
inte bara som namnskylt. Längs hörnpartiet löpte också neonslingor ner mot
biografens entré. Detta gör tillsammans med den uppglasade vestibulen och de
stora skyltfönstren att hela byggnaden fick en tydligare nattlig skrud. 

Flammans interiör
Till invigningen den 1 februari 1930 gavs ett invigningsprogram ut och här
skrev Gustaf Näsström om den nya biografen. Näsström var konstkritiker på
Stockholms-Tidningen och en av funktionalismens förespråkare. I invigningspro-
grammet presenteras Flammans arkitekt, Uno Åhrén, som en av de mest aktu-
ella och omtvistade arkitekterna. Näsströms ord om Flamman formar sig till en
plädering för funktionalismen: 

Alltså låter man även en biograf se ut som en lokal för förevisning av film och
icke som ett antikt tempel med sfinxer kring taket och gudar och gudinnor på
väggarna.

Tycker ni inte att principen är ganska förnuftig? Och hör den inte naturligt
hemma i efterkrigstidens förakt för tomma fraser och dess krav på ärligt språk?
Vi önska rent besked om alla andra angelägenheter i tillvaron, varför skulle vi
inte begära det även av arkitekturen?24

Om man ställer Flamman vid sidan av 1910- och 20-talens premiärbiografer
och jämför hur entrén, vestibulen, promenoaren och salongen gestaltas kan man
tydliggöra skillnaderna. 

Entrén till 1910- och 20-talens biografer var tydligt markerad. Man steg in
genom en portöppning. Gränsen mellan ute och inne var distinkt markerad.
När man steg in lämnade man yttervärlden utanför dörren – bokstavligt och
symboliskt. Efter att ha löst biljett skulle man gärna uppehålla sig en stund i fo-
ajéerna före föreställningen, hänga av sig ytterkläderna i garderoben, slå sig ner
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i någon av de mjukt stoppade sofforna och beundra utsmyckningarna på väggar
och i tak liksom de orientaliska mattorna på golven. 

När man kom till Flamman var det annorlunda. De stora fönstren och gla-
sade ytterdörrarna liksom glödlamporna på baldakinen och i innertaket gjorde
att det inte skapades någon tydlig gränslinje mellan ute och inne. Efter att man
löst biljett hade man trapporna till parketten och balkongen direkt till vänster.
Biljetthallen var inte ett rum där besökaren förväntades stanna upp. Något
som understryks av att här inte fanns någonstans att sitta ner. När man gick upp
mot balkongen eller ner mot parketten kom man till en promenoar. Men inte
heller dessa utrymmen inbjöd till någon längre vistelse. Snarare understryker
den svagt utåtbuktande promenoarväggen att detta är ett rum för rörelse. Publi-
ken ska liksom rinna genom vestibul och promenoar och vidare in i salongen.
Lägg också märke till att möjligheten att hänga av sig ytterkläderna för parkett-
publiken förpassades till källaren. Garderoben var här inte en naturlig hållplats
på vägen till salongen. När Åhrén på funktionalistsikt manér löser upp grän-
serna mellan salongens olika förrum förstärker det ytterligare intrycket av att
dessa rum var avsedda att röra sig igenom, inte att stanna upp i. Med tanke på
biografens kapacitet, det fanns 945 platser i salongen, var vestibul och prome-
noarer ganska snålt tilltagna. Det kan också ses som en indikation på att det var
utrymmen som inte var avsedda att användas på det sätt som vestibuler och fo-
ajéer användes under 1910- och 20-talen. 

Salongen var i 1910- och 20-talens biografer slut- och höjdpunkten efter att
besökaren i sakta mak rört sig genom foajéerna. På väggar och i tak drog ut-
smyckningar blickarna till sig. I Flammans salong var väggar och tak djupblå
och helt utan utsmyckning. Det enda som bröt denna färgmonotoni var de
väggfasta armaturerna som låg som horisontala band längs parkettens och bal-
kongens väggar. Det vita ljuset ledde blicken fram till vita duken på andra sidan
orkesterdiket. Duken doldes av en silverfärgad ridå. Mot denna fond kastades
ljus i olika färger som skapade ett rörligt ljusskådespel före föreställningen. Lju-
set kom från strålkastare placerade på en av de sex pelare som bar upp det lätt
välvda taket, och på balkongens läktarbarriär. 

Tanken var också att varje film skulle kunna sätta sin egen prägel på salongen.
Vid sidan av duken kunde man resa sättstycken vilkas motiv anknöt till filmen.
Precis som i vestibulen övertas här den tidigare fasta dekorativa utsmyckningen
av reklammaterial som kunde bytas ut när man skiftade program.

Invigningsceremonin gick till på ungefär samma sätt som på 1910- och 20-
talen. Det spelades musik, visades film, lästes en prolog, visades mera film och
spelades mera musik. På något vis är det som om detta ceremoniel hör till en
annan tid och en annan slags biograf. 
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Victoria
Biografen Victoria, som öppnade den 18 september 1936 på Götgatan på Sö-
dermalm i Stockholm, blev Sandrews dittills största biograf. Den ritades av
Ernst Grönwall och var inrymd i ett nybyggt bostadshus i sex våningar. Redan
på håll markerades att en biograf låg i det nybyggda huset. Utmed husets hörn
lyste biografens namn med stora bokstäver i röd neon. Mot hörnet Åsögatan/
Götgatan fanns en tjugotvå meter lång och fem meter hög glasvägg med ett
mjukt rundat hörn. Ett neonbelyst skärmtak med samma längd som glasväggen
skapade tillsammans med ljuset som strålade ut ur foajén en veritabel ljusgård
utanför biografen. På skärmtakets rundade hörn balanserade biografens namn
skrivet i röd neon. 

Innanför glasdörrarna låg vestibulen. Rakt fram köpte man biljett och vid si-
dan av kassan ledde trappor ner till parketten respektive upp till balkongen. De
fyra dörrarna in till salongen smyckades av intarsiabilder efter skisser av Rudolf
Persson. På det ena dörrparet syntes regissören och skådespelaren, på det andra

Bild 39. Victoria på Götgatan i
Stockholm. När biografen öpp-
nade 1936 var det den största bio-
graf som Anders Sandrew lät
bygga under 1930-talet. Biogra-
fen, som låg i bottenvåningen av
ett bostadshus, spred ljuset från
neonskyltarna och den upplysta
vestibulen över trottoaren. Foto
cirka 1936.
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Bild 40. Victoria. Arkitekt Ernst Grönwall (1906–), 1936. Plan av bottenvå-
ningen.v=vestibul och s=salong.

Bild 41. Victoria. Arkitekt Ernst Grönwall (1906–), 1936. Längdsektion.
v=vestibul och s=salong.

fotografen och författaren. Ingångarna till salongens parkett flankerades av små
vinterträdgårdar där gröna växter samspelade med Gösta Fredbergs bronsskulp-
turer och med porlande springvatten. 



Salongen var konformad med duken i konformens spets och konstruerad
helt utan skymmande pelare. I salongen fanns plats för 1057 personer, 772 på
parketten och 285 på läktaren. Väggarna var klädda med gul sammet och ridån
hade ett vågmönster i vitt, grått, grågrönt och sepia. I taket satt armaturer med
former som pusselbitar och på det gula glaset fanns olika stjärnbilder inslipade.
Premiärfilmen hette ”Familjen som var en karusell”.25

Saga
Något halvår senare, den 5 februari 1937, öppnade biografen Saga på Kungsga-
tan i Stockholm. Det var Europa Films första premiärbiograf. Den låg i ett ny-
byggt kontorshus. Mot gatan sträckte sig en svängd baldakin täckt med bladguld
och neonslingor i gult. På baldakinens framsida stod biografens namn i röd
neon. Entrépartiet var helt uppglasat och man såg rakt in i biografens entréhall. 

Entréhallen hade dubbel takhöjd och taket och ena sidoväggen var klädda
med spegelglas inramade av mässingslister. I rummets mitt stod en biljettkur,
formad som en fyrklöver och byggd helt i glas. Längs rummets högra sida
svängde sig en trappa med ett smäckert mässingsräcke upp till läktaren. Takar-
maturen var ett sextio meter långt rör med lampor som slingrade sig i taket.
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Bild 42. Victorias salong hade plats för 1 057 platser. Från taket spreds ett jämnt ljus
av de pusselbitslika armaturerna. Filmduken doldes av en ridå med vågmönster.
Foto cirka 1936.



Kannelerade mahognykolonner band samman de olika planen. Väggpartier
och salongsdörrar var också klädda med mahogny. 

Från entréhallen steg man in i salongen som hade en konisk form, och här
återkom mahogny som väggmaterial. För att förbättra akustiken fanns ytor i det
ljuddämpande materialet cellotex som täcktes av lodräta band i flätad rotting. I
taket satt snedställda skärmar och indirekt belysning. Nedanför den dubbla ri-
dån låg ett orkesterdike med plats för 25 musiker. Den yttre ridån var sexdelad
och hade vågtoppsbelysning. Det innebar att topparna på ridåns veck belystes
av spotlights. Fåtöljerna, som var 977 till antalet, hade röd klädsel och 318 av
platserna låg på läktaren. Arkitekter var Adrian Langendahl och Erik Hög-
ström och inredningsarkitekt Björn Trädgårdh.

Invigningskvällen fredagen den 5 februari 1937 inleddes med att Karl-Ger-
hard läste en prolog. Därefter följde en kortfilm ”Sol över Sverige”. Filmbilder
av den svenska idyllen, ackompanjerade av ”en förfärlig text där en affekterad
skådespelarstämma med gråt i rösten pretentiöst utsade idel banaliteter” enligt
en tidning.26 Sedan följde den amerikanska filmen ”De tappra 600”, en även-
tyrsfilm med Errol Flynn i huvudrollen. Den finklädda publiken mottog filmen
med entusiastiska applåder.

Såväl Dagens Nyheter som Svenska Dagbladet ägnade Saga ett helt uppslag.
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Bild 43. Saga på Kungsgatan i Stockholm. När biografen öppnade 1937 var det Eu-
ropa Films första premiärbiograf. Ovanför entrén fanns en baldakin med biografens
namn och slingor i röd och vit neon. Foto cirka 1939.
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Bild 44. Saga. Arkitekter Adrian Langendahl, Erik Högström och Björn Trigårdh,
1937. Plan av bottenvåningen. v=vestibul och s=salong.

Bild 45. Saga. Arkitekter Adrian Langendahl, Erik Högström och Björn Trigårdh,
1937. Längdsektion. v=vestibul, k=kapprum och s=salong.

K
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Bild 46. Längs vestibulens
kortväggar ledde trappor
upp till balkongplatserna.
Vestibulens tak täcktes av
speglar. Foto cirka 1941.

Bild 47. Sagas salong
hade plats för 977 besö-
kare. Det indirekta ljuset
skapade skarpa kontraster
mellan ljus och mörker.
En ljusorgel skapade eff-
fektfulla ljusspel på duken
före föreställningens bör-
jan. Foto cirka 1941.



Artiklarna fäste stor uppmärksamhet vid den så kallade Brenographen. Det var
en ljusorgel med vilken biografmaskinisten kunde skapa ljuseffekter såsom fall-
lande snöflingor, prunkande blommor och stormande hav. Projektionerna vi-
sades på duken innan föreställningen började. En annan sak som artikelförfat-
tarna fäste sig vid var att några platser i salongens bakre del var försedda med ett
såkallat ”sökarljus”. Det innebar att den som väntade ett viktig samtal inte be-
hövde sitta hemma vid telefonen på kvällen. Om han eller hon lämnade tele-
fonnumret till biografen Saga kunde personen lösa biljett till en plats med sökar-
ljus och lugnt slå sig ner för att se kvällens föreställning. Om det viktiga samta-
let kom, blinkade lampan på stolsryggen framför och samtalet kunde tas emot
i biljettkassan.27

Draken
Biografen Draken, som öppnade den 18 september 1938, låg vid Fridhemsplan.
Det var den största biograf som Svensk Filmindustri byggde under 1930-talet.
Med sina 1 125 platser var den också en av stadens största biografer. Men sin
storlek till trots blev Draken inte en premiärbiograf. 

Draken låg på gårdsplanen mellan två punkthus i åtta våningar. Mot gatan
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Bild 48. Draken vid Fridhemsplan i Stockholm. När biografen öppnade var det
Svensk Filmindustris största under 1930-talet. Ovanför entrén lyste en drake i grön
och röd neon. Foto cirka 1938.



bands de samman av en länga i tre våningar vars fasad var klädd med rödflam-
miga marmorplattor till skillnad från de putsade punkthusen. I denna länga låg
biografens entré. 

Genom glasdörrar steg man in i en vestibul med skyltskåp på väggarna och
efter att ha löst biljett fortsatte man in i en foajé boaserad i päronträ och med ru-
tat spegeltak. Från foajén ledde gångar till salongen. De var klädda i mörkblå
sammet och en mörk passage ledde in i den ljusa salongen. 

Den med sex korgbågar välvda salongen var fodrad med ljust fanér. Bå-
garna dolde ljusramper som spred ett indirekt ljus över salongen. På väggarna
fanns ingen utsmyckning utan uppmärksamheten styrdes mot duken som innan
föreställningens början doldes av dubbla ridåer. Den yttre ridån var smyckad ef-
ter Isaac Grünewalds skisser. På en bakgrund av mörk plysch applicerades
kräpp, siden och plysch i 130 olika färgvalörer och formade en eldsprutande
drake som såg ut att vara på väg att bryta sig ut ur ridåns ramar. I salongen, for-
mad som en avsmalnande rektangel, fanns fästmanssoffor, platser där två perso-
ner kunde sitta tätt tillsammans. Det fanns även platser med sökarljus. 
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Bild 49. Drakens vestibuls tak smyckades med ett collage av filmaffischer.
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Bild 50. Draken. Arkitekt Ernst Grönwall, 1938. Plan av bottenvåningen.
v=vestibul, f=foyer, k=kapprum, s=salong.

Bild 51. Draken. Arkitekt Ernst Grönwall, 1938. Längdsektion.
v=vestibul, f=foyer, och s=salong.

Vid invigningen inleddes kvällen med en fanfar komponerad av SF:s kapell-
mästare Eric Bengtsson. Därefter läste Edvin Adolphson en prolog av Erik
Lindorm. En akt ur premiärfilmen En kvinnas ansikte i regi av Gustaf Molander
visades inramad av fyra kortfilmer.28

v f

v f



Rigoletto
I ett tio våningar högt kontorshus vid Kungsgatan låg Rigoletto, invigd den 17
mars 1939. Längs fasaden klättrade biografens namn skrivet i neon. Biografen-
trén strålade av ljus. Tre meter ut över trottoaren sträckte sig en veckad baldakin
som lyste av gula, röda och vita neonrör. Något indragen låg entrén. Längs väg-
garna i detta uterum fanns skyltskåp för filmaffischer. 

När man stod utanför biografen såg man genom glasdörrarna in över foajén.
Genom dessa stora, mässingsinfattade glasdörrar trädde man sedan in i biogra-
fens vestibul. Där befann man sig i ett långsmalt rum. Golvet sluttade svagt och
underströk rummets riktning, liksom de horisontala banden på väggarna. Den
yttre delen av den sluttande foajén hade dubbel takhöjd. Likt en ö mitt på gol-
vet stod en biljettkur med mjukt rundade hörn. När man passerat biljettkuren
ledde en svängd trappa upp till den övre foajén, varifrån man nådde balkongen.
Här stod soffor utplacerade längs den högra väggen. Rummet rytmiserades av
tallriksformade lampor på väggen och av släta pelare, och på den fiskbensmön-
strade parketten låg mattor vid soffgrupperna. 

Den nedre foajén hade en svagt buktande vägg i valnötsträ in mot salongens
parkett. Längs den motstående väggen stod soffor mellan höga väggspeglar och
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Bild 52. Drakens salong hade plats för 1123 besökare. De vidsträckta bågarna
klädda med fanér gav salongen en god akustik. Duken doldes av en ridå, vars mo-
tiv knöt an till biografens namn, smyckad av Isaac Grünewald.
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Bild 53. Rigoletto vid
Kungsgatan i Stockholm.
När biografen öppnade
1939 var det RI-kedjans
största. Den låg i botten-
våningen på ett kontors-
hus, men biografens namn
dominerade fasaden om
kvällen. Foto cirka 1939.

Bild 54. Rigolettos lång-
sträckta vestibul sluttade
ner mot ett ”cozy corner”
med en öppen spis ut-
smyckad av Eric Grate.
Foto cirka 1939.



Bild 55. Rigoletto. Arkitekt Rolf Engströmer (1892–1970), 1939. Plan av botten-
våningen. f=foajé, k=kapprum, och s=salong.

Bild 56. Rigoletto. Arkitekt Rolf Engströmer (1892–1970), 1939. Plan av botten-
våningen. f=foajé och s=salong.



på väggarna satt inramade fotografier av filmstjärnor. Framför sofforna låg
mattor på det grönskimrande marmorgolvet. Längst in i den långsträckta foa-
jén stod en liten sittgrupp kring ett runt bord bredvid en öppen spis, med skulp-
turala utsmyckningar av Eric Grate kallade Den levande och talande bildens ge-
nius.

Genom dörrarna till salongen kom man in i dess bakre del. Salongens väg-
gar var täckta av mörk träpanel. På parkett fanns 869 platser och på läktaren
332. Salongen var konstruerad helt utan skymmande pelare och hade indirekt
belysning. Från de tegelröda fåtöljerna såg man mot duken, dold bakom dub-
bla ridåer i gult och guld och flankerad av två träskulpturer. Salongens form var
den avsmalnande rektangelns, med svagt böjda väggar.

Premiärfilmen var Den stora valsen, en amerikansk film regisserad av frans-
mannen Julien Duvivier. Filmens namn gav temat för invigningskvällen. När
publiken strömmade in spelades Strauss-valser. Efter ett kåseri och mera valsmu-
sik vidtog en programpunkt kallad ”Stockholm, Nordens Venedig”. Det var ett
färgpotpurri regisserat av James A. Fitzpatrick som med biografens ljusorgel ska-
pade ett ljusspel mot vita duken. Också efter filmen spelades Strauss-melodier
i foajén.29

Biografen som byggnadsuppgift
Det växande antalet biografer uppmärksammades på olika håll. I biografägarnas
branschorgan, tidskriften Biografägaren, oroade sig redaktörer och andra skri-
benter för vad som föreföll vara en okontrollerad tillväxt av nya biografer, ett sce-
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Bild 57. Rigolettos salong hade plats för 1 201 personer. De mjuka bågformerna hos
stolsraderna togs upp av de indirekt belysta ljusramperna i taket. Väggarna täcktes
av träpaneler och duken flankerades av två träskulpturer.



nario som sågs som ett allvarligt hot mot de redan etablerade biografägarna. I
dagstidningar skrevs långa reportage om nyöppnade biografer. I arkitekturtid-
skriften Byggmästaren kunde man läsa såväl artiklar som redde ut problem kring
att bygga biografer som utläggningar kring deras akustiska problem. Tillika pre-
senterades nya biografer med fotografier och ritningar. Vid två tillfällen under
1930-talet uppmärksammade Byggmästaren biografen. Första gången, 1934,
skrev Stig Johansson en artikel som till största delen innehöll praktiska råd vid
ritandet av en biograf. Men vid sidan av den handfasta vägledningen fanns också
reflexioner kring biografens förhållande till teatern. Johansson menade att bio-
grafägarna gärna såg ”den barocka teatersalongen i rött och guld” som en före-
bild att eftersträva. I polemik mot detta menade Johansson att biografarkitektu-
ren borde sträva efter att göra salongen till ett åskådarrum och inte ett sällskaps-
rum. Han menade vidare att en skillnad mellan teatersalongen och biografsa-
longen består i när gränsen mellan ”den grå vardagen och det overkliga
passeras”. På teatern passerades den gränsen redan vid inträdet i salongen. På
biografen gick gränsen däremot mellan ridån och duken, menade Johansson.30

Men det var inte bara i tidningar och tidskrifter som biograferna uppmärk-
sammades. Med ett år kvar till 1940 sammanfattades 1930-talets byggande i Ny
svensk arkitektur. I förordet beskrev Gregor Paulsson funktionalismens genom-
brott och i dess anda är boken disponerad efter olika typer av uppdrag. Urvalet
domineras av en socialt inriktad arkitektur där bostäder, skolor och byggnader
för social service upptar en stor del av utrymmet. Under rubriken ”Rekreation”
fanns bland konserthus och teatrar, också biografen Rigoletto.31

Ett annat försök att samla exempel från den senaste tidens byggande var en
utställning kallad ”Ny arkitektur. En utställning av modern dansk och svensk
byggnadskonst”. Den av SAR, Svenska arkitektföreningen och Akademisk arki-
tektförening från Danmark arrangerade utställningen visades hösten 1942
under en månads tid på Nordiska museet i Stockholm. Ursprungligen var den
tänkt att bli en utställning med bidrag från alla de nordiska länderna, men till
följd av kriget begränsades antalet deltagarländer. Det som visades kan till stör-
sta delen karakteriseras som ”socialt inriktad byggnadskonst” som Hakon Ahl-
berg skrev i förordet till katalogen. Det var en omfattande utställning med över
trehundra nummer. Utställningen var organiserad kring ett antal teman:
boende, socialvård, fritid, rekreation och så vidare. Bostäder, skolor och sjukhus
presenterades för besökaren med ritningar, foton och modeller. Till sin organi-
sation liknade alltså utställningen boken Ny svensk arkitektur. I kategorin fritid
och rekreation fanns en underavdelning kallad teatrar, konserthus och biogra-
fer. Här ställdes planer och foton av Göteborgs konserthus ut tillsammans med
bilder av biografen Rigoletto. Ytterligare två biografer visades upp. Det var
Albin Starks China i Stockholm från 1928 och Dagmarbiografen i Köpen-
hamn.32

Såväl Gregor Paulssons bok som utställningen på Nordiska museet marke-
rade en ny position för biografen. Den har i båda fallen integrerats i ett större ar-
kitektursammanhang och framställts som en byggnadsuppgift vid sidan av an-

114 STORBIOGRAFENS MILJÖER



dra. Boken Ny svensk arkitektur hade, som den engelska parallelltexten visar, am-
bitionen att presentera den svenska arkitekturen för en internationell publik. I
detta innebär den ett slags fortsättning på Hakon Ahlbergs Swedish Architecture
från 1925. Paulssons bok skiljer sig dock från Ahlbergs på många sätt. I Ahlbergs
mer arkitekt- än byggnadsuppgiftscentrerade bok fanns en biograf – Gunnar
Asplunds Skandia. Man får intrycket av att detta exempel på svenskt biograf-
byggande fick plats i boken som ett prov på Asplunds arkitektur snarare än som
ett exempel på en biograf. I Ny svensk arkitektur får Rigoletto däremot represen-
tera en byggnadstyp snarare än en enskild arkitekts verk.

Det så kallade konserthusmötet 1937 kan ses som kulmen på den kritik som
från olika håll riktades mot den svenska 1930-talsfilmen. Men under samma
skede som filmen mötte detta motstånd, ökade publiken och biografer byggdes
i stort antal. När 1930-talets byggnadskonst sammanfattades i boken Ny svensk
arkitektur och på utställningen ”Ny arkitektur. En utställning av svensk och
dansk byggnadskonst” fanns biografen alltså med som en byggnadsuppgift
bland andra. Som vi sett placerades den i samma kategori byggnader som kon-
serthus och teatrar. Jag vill i det följande försöka karakterisera biografen som
byggnadsuppgift genom att ställa den mot de konserthus och teatrar som bygg-
des vid samma tid. 

Men först, vilka konserthus och teatrar byggdes vid denna tid? Under 1930-
talet byggdes två nya konserthus i Sverige. Det ena låg i Helsingborg och stod
färdigt 1932, det andra låg i Göteborg och stod färdigt 1935. Två nya stadste-
atrar härrör från samma tid, stadsteatern i Göteborg från 1934 som ritades av
Carl Bergsten och stadsteatern i Malmö som stod färdig 1944, ritad av David
Helldén, Sigurd Lewerentz och Erik Lallerstedt. 

Konserthuset i Helsingborg ritades av Sven Markelius som hade fått uppdra-
get efter två tävlingar. Den första vanns 1925 av Lars Israel Wahlman med Rag-
nar Östberg som andrapristagare och Sven Markelius som tredjepristagare. Då
inget av förslagen var ekonomiskt realiserbart utlystes en omtävlan året därpå.
Denna gång vann Markelius med ett något omarbetat förslag som var ekono-
miskt genomförbart. Under åren som följde förändrade arkitekten konserthu-
sets exteriör från stram klassicism till skarpskuren funktionalism. När konsert-
huset stod färdigt 1932 var det en av de första riktigt monumentala byggna-
derna i den nya stilen. 

Konserthuset i Göteborg stod färdigt 1935 enligt arkitekten Nils-Einar
Erikssons ritningar. Eriksson hade 1932 vunnit den tävling om konserthusbygg-
naden som utlystes året dessförinnan. Konserthuset placerades vid den västra si-
dan av Götaplatsen, mittemot stadsteatern. Götaplatsen dominerades av Konst-
museet från 1923 ritat av Arvid Bjerke och Sigfrid Ericson, en byggnad i mas-
siv klassicism i sandfärgat tegel. Nils-Einar Eriksson lät inte Konserthusets ex-
teriör utmana Konstmuseet utan formade det istället till en mer rätvinklig
variation på samma tema.

På andra sidan Götaplatsen låg Stadsteatern vars utformning även den hade
avgjorts i en tävling. Vinnare var Carl Bergsten. Teatern påbörjades under tju-
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gotalet och färdigställdes 1934. Till en början gestaltades teatern som ett vene-
tianskt stadspalats men omarbetades mot en stramare klassicism. Den färdiga
byggnaden tog intryck av funktionalismens formspråk. Resultatet blev någon-
ting mitt emellan 1920-talets klassicism och 1930-talets funktionalism. Mötet,
eller ska man kalla det kollisionen, mellan klassicism och funktionalism, kom-
mer tydligt till uttryck i första våningens rad av kolonner. Här stod kolonner i
klassiserande stil sida vid sida med helt oornamenterade stöd.33

Stadsteatern i Malmö var också den resultat av en tävling. Efter tävlan och
omtävlan 1933 respektive 1935 avgick förslaget ritat av trion Helldén, Lewe-
rentz och Lallerstedt med segern.34

Jämförelse mellan konserthus och teatrar och biografer görs här utifrån fyra
aspekter. För det första byggnadernas roll i staden och deras placering i stads-
rummet, för det andra ljusets betydelse i byggnadernas yttre gestaltning, för det
tredje hur besökaren närmar sig sin plats i teater- eller biografsalongen liksom i
konsertsalen och för det fjärde hur den konstnärliga utsmyckningen fungerar i
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Bild 58. Konserthuset i Helsingborg stod färdigt 1932 och ritades av Sven Marke-
lius. På kvällarna strömmade ljuset ur foajén och de vertikala accenterna i exteriö-
ren förstärktes med ljus. Foto: Killberg.



dessa interiörer. De två förra aspekterna handlar om hur man möter byggnaden
från dess utsida, medan de två senare aspekterna handlar om hur man möter
byggnaden från dess insida. 

Byggnadernas roll i staden och deras placering i
stadsrummet
Konserthuset och stadsteatern i Göteborg ligger på var sida om Götaplatsen.
Dess utformning är resultatet av en utdragen stadsplanetävling.35 Götaplatsen
utgör slutpunkten på Avenyn och kom att bli en av stadens centrala platser. Här
placerades Konstmuseet, Stadsteatern och Konserthuset. Det var en prestigefylld
placering av tre kulturella institutioner. Även Stadsteatern i Malmö liksom
Konserthuset i Helsingborg placerades vid platser av betydelse i städerna. Alla
fyra exemplen är fritt liggande, stora, väl synliga byggnader. En annan likhet är
den långa tillkomsthistorien. 

Som ett exempel kan vi följa planeringsprocessen som ledde fram till Hel-
singborgs konserthus. Frågan om ett konserthus i Helsingborg hade väckts för-
sta gången 1915 och det kom alltså att dröja sjutton år innan huset stod på plats.
Nordvästra Skånes orkesterförening hade bildats 1912 efter att 1911 års riksdag
ställt medel till förfogande ”för understöd av föreningar för musiklivets höj-
ande”. Orkesterföreningen använde stadens teater från 1870-talet för repetitio-
ner och konserter men behovet av ett konserthus blev snart påtagligt. Det för-
beredande arbetet hade alltså påbörjats långt före arkitekttävlingarna 1925 och
1926. Viktiga händelser innan arkitekttävlingen utlystes var att ett aktiebolag
bildades 1917 för att finansiera projektet och att ett lotteri gick av stapeln året
efter med samma ändamål. Förutom lotterimedel mottog projektet en stor do-
nation från Helsingborgs industrimagnat Henry Dunker. Diskussionerna om
konserthusets placering startade 1919. Platsen var fastslagen inför den första täv-
lingsomgången, men Markelius kom att göra ändringar in i det sista.36

Flamman låg i ett bostadshus i hörnet Hornsgatan/Långholmsgatan. Biogra-
fens namn stod skrivet i neon på det fyra våningar höga husets tak. Bredvid bio-
grafen låg butiker med samma slags fönster mot gatan som biografen. Victoria
var belägen i hörnet Götgatan/Åsögatan. Längs det sex våningar höga bostads-
husets hörn satt en namnskylt i neon. I bottenplanet låg butiker med skyltfön-
ster mot gatan. Men biografens entré var en rundad glasvägg. Saga låg i ett kon-
torshus i åtta våningar. Ovanför entréns glasade dörrar satt en baldakin med bio-
grafens namn i neon. Draken låg mellan två höga bostadshus med entrén för-
lagd till en två våningar hög länga som band samman de höga bostadshusen. En
drake i grön neon satt på taket ovanför entréns glasade dörrar. Bredvid låg bu-
tiker och ovan dörrarna stod biografens namn. Rigoletto låg i ett elva våningar
högt kontorshus och biografens namn stod skrivet i neon utmed fasaden. En-
tréns glasade dörrar låg något indragna och en baldakin med neonslingor sköt
ut över trottoaren. Husets bottenvåning bestod i övrigt av butiker.
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När man jämför biografernas roll i staden och placering i stadsrummet med
stadsteatrnas och konserthusens roll framstår skillnaderna tydligt. Biograferna är
placerade vid de större gatorna och inte på de centrala platserna. På Kungsgatan
låg Rigoletto och Saga. Kungsgatan fick sin sträckning då man sprängde sig ige-
nom Brunkebergsåsen 1905–09. När husen reste sig längs gatan under 1910-
och 20-talen var tanken att det skulle bli en affärsgata. Med butiker, spårvagns-
och biltrafik blev Kungsgatan en pulsåder genom det moderna Stockholm.37

Götgatan, där Victoria låg, var ett av de stora stråken på Södermalm. Det var
alltså gator där många människor passerade varje dag. Fridhemsplan var också
en sådan plats i staden. Det var träffpunkten på Kungsholmen och beskrevs i
Drakens invigningsprogram som en uppsamlingsplats för väster- och södertra-
fiken. Till detta bidrog Västerbron som stod färdig 1935 och stadens expansion
västerut gjorde också sitt till.38

Planerings- och byggnadsprocesserna var snabba när biograferna byggdes.
Här var det inte fråga om några långa förberedelser. Inga bolag i stil med Hel-
singborgs Konserthus AB bildades för att finansiera byggnadsföretagen. Ingen av
biograferna fick heller sin egen byggnad till skillnad från konserthusen och te-
atrarna. Biograferna låg i byggnader som också rymde bostäder, butiker och
kontor. Sagabiografen låg i ett kontorshus byggt för Livförsäkringsaktiebolaget
Victoria. Ovanför biografen låg flera våningar kontorslokaler. Detsamma gällde
Rigoletto som låg i bottenvåningen på en byggnad som förutom kontor också
innehöll lagerutrymmen och butiker.39 Victoria och Draken låg i bostadshus. 

Att ge plats åt en biograf i ett nybyggt hus var ett sätt att skapa ekonomi för
bygget. Bottenvåningen på ett hus kunde uthyras som butikslokaler. Men bu-
tikslokaler var beroende av direkt kontakt med gatan. Genom att bygga en bio-
graf kunde botten- och källarvåningar utnyttjas bättre och ge större hyresintäk-
ter. Biografens entré låg liksom butiken vänd mot gatan, men biografens övriga
utrymmen kunde leta sig in under husen eller husens gårdar. Biografen Victo-
ria var placerad diagonalt över den kvadratiska tomten med den stora salongen
under gården som ramades in av bostadshus. På ett liknande sätt låg Drakens sa-
long under gården mellan de två husen på vardera sidan. I de båda nya kontors-
husen vid Kungsgatan dominerade biograferna botten- och källarvåningar. 

Biografen kunde ge namn åt det huset den låg i. Det nya bostadshuset på Sö-
dermalm kallades för Victoriahuset och det nya kontorshuset på Kungsgatan
kallades för Sagahuset.40

I takt med att allt fler biografer byggdes började nyetableringstakten ifråga-
sättas. Sveriges Biografägareförbund diskuterade frågan under hela 1930-talet.
Redan 1934 väcktes det förslag som kom att realiseras 1941, alltså att varje ny
biograf skulle prövas av en nämnd, bestående av filmuthyrare och biografägare,
som skulle avgöra om det fanns behov av en ny biograf.41 I slutet av 1930-talet
ifrågasattes även nyetableringen från andra håll. I Biografägaren refererades han-
delstidningen Justitia som menade att frågan inte bara var ett problem för bio-
grafbranschen. Även fastighetsägare och byggmästare borde akta sig för ”över-
spekulation” som inte bara skulle drabba biografägare utan också fastighetsägare.
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Tidningen målade upp en situation där fastighetsägare skulle tvingas hyra ut
sina nya biografer till för låga hyror, till ”sekunda hyresgäster” eller till verksam-
heter lokalerna inte var avsedda för.42 Också i Byggmästaren formulerades kritik
efter samma linjer.43

Staden, ljuset och reklamen
En stad förändras inte bara genom att gamla byggnader rivs och nya byggs, el-
ler genom att olika stadsplaneideal avlöser varandra. Under 1910- och 20-talen
började ljuset från glödlampor och neonrör att förvandla städerna om natten. 

Fransmannen Jaques Fonseque var den förste att ana neonljusets kommersi-
ella potential då han 1910 satte upp den första neonskylten i Paris. 1923 tändes
de första neonskyltarna i USA.44 De första neonskyltarna i Sverige tändes i de-
cember 1924. Vid Stureplan i Stockholm låg Dagens Nyheters depeschkontor.
I skyltfönstret stod i röd neon ”Prenumerera för 1925”.45 Den första uteskylten
i neon var NK:s emblem från 1924 som sattes upp på NK-husets fasad.46 Det
var i första hand i kommersiella syften som neonljuset skulle komma att använ-
das. Uppmaningar att köpa eller prenumerera liksom namn på affärer och pro-
dukter tändes i mängd under 1920-talets andra hälft. Skyltningen med ljusre-
klam var koncentrerad till affärsstråk och knutpunkter. I Stockholm blev det
Kungsgatan, Stureplan och Slussen.47

Det var inte bara neon som användes för att sprida reklamens budskap.
Vanliga glödlampor användes också. En förutsättning var den nya typ av glöd-
lampa som uppfanns 1913. Den liknade våra dagars och brinner således med ett
klart vitt ljus. Ett exempel på detta är Stomatolskylten vid Slussen i Stockholm,
där bokstäver, tub, tandborste och tandkräm formas av glödlampor. Den ur-
sprungliga skylten monterades på Katarinahissen redan 1909, men den flyttades
till sitt nuvarande läge på Klevgränd i samband med att den gamla Katarinahis-
sen revs 1933.48

Den ljusstarka glödlampan gjorde det också möjligt att rikta ljuset, något
som användes för att lysa upp affärernas skyltfönster. Gator och torg lystes upp
av lyktor. Här tillvaratogs möjligheten att rikta ljuset nedåt. Gustaf de Frume-
rie formgav 1921 en gatlykta där glödlampan doldes till hälften av en trattfor-
mad skärm som spred ljuset över gatan.49 Fram till 1929 släcktes gatubelys-
ningen halv ett på natten, därefter fick gatlyktorna i Stockholm brinna natten
igenom.50

På 1920-talet bildades också de båda föreningarna Svenska föreningen för
ljuskultur, 1926, och två år senare FERA, Föreningen för elektricitetens ratio-
nella användning. Genom sin verksamhet ville de bidra till en god användning
av den nya tekniken. Svenska föreningen för ljuskultur publicerade broschyrer
med titlar som ”Skyltfönstrets teknik” och ”Ljuset som säljer”. FERA gav ut må-
nadstidningen ERA. Föreningarna medverkade till att en ljusutställning på Lil-
jevalchs konsthall kom till stånd hösten 1928. Utställningen med det talande
namnet ”Ljuset i människans tjänst” bestod av tre avdelningar; den första visade
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belysningstekniska principer, den andra armaturer och den tredje gestaltade
olika ljusmiljöer. Här demonstrerades hur ljuset kunde användas på bästa sätt i
hemmet, på arbetet och i gatumiljön. I de uppbyggda miljöerna kunde besö-
karna själva uppleva skillnaderna mellan felaktig och riktig belysning. Under ut-
ställningstiden fick flera byggnader i staden fasadbelysning, bland annat
Kungstornen och Dramaten.51

Stockholmsutställningen 1930 var inte bara funktionalismens genombrott i
Sverige utan också en manifestation av det elektriska ljusets möjligheter. Ett vy-
kort visar hur utställningsområdet såg ut efter att mörkret fallit. Längst till
vänster låg entrén. Byggnaderna längs Corson, det huvudstråk som ledde genom
utställningsområdet, är försedda med horisontala ljusramper. I mitten syns den
80 meter höga masten där det gjordes reklam för bland annat Läkerol, Mazetti
och Philips. Masten kröntes av vingparet, den av Sigurd Lewerentz formgivna
symbolen för utställningen. Till höger om reklammasten syns Paradiset, festi-
valsområdets största restaurang. Här kunde alla se hur det elektriska ljuset
kunde användas för att ge den nattmörka staden ett nytt utseende.52

Efter utställningens slut gav Svenska föreningen för ljuskultur ut en broschyr
med foton från utställningsområdet efter mörkrets inbrott. Bilderna åtföljdes av
texter som beskrev hur de olika belysningseffekterna hade uppnåtts.53

Men förändringarna blev föremål för diskussion, en diskussion som Uno Åhrén
deltog i och där biografen Flamman kan ses som ett ställningstagande. Det elek-
triska ljuset påverkade staden på ett genomgripande sätt. Från att ha följt dyg-
nets rytm där natten är en tid av mörker och vila, blev det nu möjligt att med
det elektriska ljuset skapa en stad som levde även under dygnets mörka del.
Under 1920-talet fördes en hård debatt som gällde hur staden påverkades av det
ökande användandet av ljus. Hur skulle kvällens och nattens stad se ut? Skulle
staden gå till vila på natten eller skulle den hållas vaken med gatlyktor och lju-
set från reklamskyltar? 

På frågan om hur staden skulle se ut efter mörkrets inbrott gavs olika svar.
För Uppsalas stadsarkitekt Gunnar Leche tycks det ha varit självklart att försvara
staden mot reklamens ljus. Han satte stopp för ljusreklam på Norrlands nations
gavel och på ett hus vid Stora Torget. Hans motivering var denna: 

Det största värdet i våra gatubilder synes mig vara prägeln av ro och intimitet.
Särskilt märkbar är denna på vinterkvällarna, då blott några, ofta lyckligt pla-
cerade, gatulampor kasta ljus runt ån, på gatans snö och här och där låta en ga-
vel eller fronton framskymta. Så är även fallet på våren och under sommren,
då stadsbilden får sin tjusning och mjukhet på kvällarna just genom frånvaron
av allt irriterande ljus. Rörligt och hårt blinkande elektriskt ljus skulle enligt
mitt förmenande taga bort det kanske största stämningsvärdet vår stad har att
bjuda på.54

Men i Stockholm lyste reklamens ljus. Stockholms stadsarkitekt Sigurd
Westholm diskuterade skyltfrågan i en artikel i Byggmästaren 1924. Han var be-
kymrad över den alltmer påträngande skyltningen och att denna utveckling be-
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traktades som något storstadsmässigt. Han menade att de rörliga skyltarna
gjorde att kontrasten mellan gatans rörelse och de orörliga byggnaderna gick för-
lorad. Det som blev föremål för hans kritik var de elektriska ljusreklamskyltarna,
som han menade måste begränsas till kommersiella områden. Han upprördes av
inställningen att skyltarna var att betrakta som en del av storstaden och uppfatt-
ningen att ju fler ljusskyltar som placerades ut desto mera storstadsmässig blev
staden. Westholm poängterade att han inte hade något emot stadens ljus. Han
tilltalades av den upplysta staden där ett fast och klart ljus lyste upp gator och
torg där människor, spårvagnar och bilar rörde sig. Men dessa stadens rörelser
skulle inte fortplanta sig till ljusreklamen. Westholm såg den rörliga ljusrekla-
mens blinkande som en stereotyp och livlös rörelse, en stadens avigsida. Stoma-
tolskylten vid Slussen blev föremål för Westholms angrepp. Han förundrades
över att människor stannade och förundrat tittade på denna skylt när de hade
Stockholms vattenspegel bakom sig.55

Just Slussen i Stockholm var ett område som hölls fram både som avskräck-
ande exempel och som en plats där de nya möjligheterna verkligen hade tagits
tillvara. Det var ett av de ljusreklamtätaste områdena i Stockholm. Åke Stave-
now karakteriserade förhållandena som olidliga och dömde ut en av skyltarna
som ”gränslöst ful”. Stavenow menade att många av ljusreklamskyltarna vid
Slussen var extra problematiska eftersom Slussen var ett område som domine-
rades av äldre bebyggelse. Han förespråkade att ljusreklamen skulle begränsas till
”moderna stadsdelar”.56

Skönhetsrådet hade en betydligt positivare inställning till ljusreklamen, som
man såg som ett naturligt inslag i den allt större staden. Man talade om den som
en arkitektur av ljus.57 Uno Åhrén kommenterade Skönhetsrådets hållning,
som innebar att man var positiv men ville begränsa reklamen till vissa platser,
och menade att den harmoni som Skönhetsrådet eftersträvade var omöjlig att
uppnå i en storstad. Ljusreklamen var en naturlig fortsättning av skyltfönstrens
mångskiftande uttryck.58

Under andra halvan av 1920-talet förändrades Stockholms utseende under
dygnets mörka timmar. Gatlyktorna blev fler och fler och stod tända hela nat-
ten, skyltfönster lyste upp trottoarerna, neonljusen tändes och släcktes och
byggnader i staden fick fasadbelysning. Under 1930-talet forsatte denna utveck-
ling. Stockholms Elektricitetsverk införde 1933 en speciell taxa för att öka an-
vändningen av skylt- och reklambelysning. Till ett lägre pris kunde butikerna
även efter stängningsdags låta skyltfönster och skyltar lysa. Ett år efter att den lä-
gre taxan införts hade 1 200 butiker anslutit sig.59

Detta nya sätt att använda ljus kom också att påverka de nya konserthus och
teatrar som byggdes. Också dessa byggnader lyste om kvällarna. Då konserthu-
sen var frontalt placerade vid stadens centrala platser medgav detta stora möjlig-
heter att utnyttja byggnadens exteriör för att med ljusets hjälp skapa liv åt plat-
sen de låg på. Så kunde till exempel Göteborgs konserthus och stadsteater med
sina stora glasfönster, varifrån ljuset från de upplysta foajéerna strålade ut, sätta
prägel på Götaplatsen. En liknande effekt uppnåddes i konserthuset i Helsing-
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borg, där ljuset från trapphallen forsade ut genom fönstren just ovanför entrén.
Här användes också starka strålkastare för fasadbelysning. Byggnadens strävpe-
lare belystes så att ett kontrastrikt spel mellan ljus och skugga uppnåddes.
Malmö stadsteater hade en uppglasad fasad varifrån ljuset i foajén lyste ut över
området framför teatern

Biograferna gjorde sig synliga på andra sätt. Eftersom 1930-talsbiograferna
låg inrymda i hus som också hade andra användningsområden, fick biograf-
ägarna finna andra vägar än fasadbelysning eller ”lysande” foajéer för att göra
biografen synlig. Ljuset var ett viktigt medel för biografägaren att locka besökare
med. När biografägaren Eduard Sjöbäck 1932 skrev om förutsättningarna att
driva biograf betonades ytterbelysningens roll när det gällde att göra reklam för
biografen. Reklamens elektricitet hade förmågan att suga åt sig publiken, me-
nade han, och att spara på den yttre belysningen var i längden dålig ekonomi.60

Samma år kunde man läsa följande på Biografägarens ledarsida: ”Vi behöver inte
ha baldakiner med floder av ljus, men utanför en biograf ska det inte var mörkt.
Vi leva på ljus – vi äro ju förevisare av ljusbilder – och det är inte god ekonomi
att vara alltför snål på kilowatt utanför bions ingång. Man bör på långt håll
kunna se: där är det biograf!”61

Neonljuset fick stor betydelse för att man skulle kunna manifestera biogra-
fens närvaro i staden. Neonljuset var reklamens ljus. Med neonljusets hjälp blev
staden föränderlig på ett nytt sätt. Vad som på dagen var ett kontorshus förvand-
lades på kvällen till en biograf. Lamporna på kontoren släcktes och neonsling-
orna tändes. Biograferna använde neonljusets möjligheter på olika sätt. Flam-
man, Rigoletto och Victoria lät biografernas namn i neon klättra nerför de kväll-
lsmörka fasaderna. Draken, som låg i en länga i tre våningar mellan två högre
bostadshus, hade en storslagen neonkonstruktion på taket. En drake naturligt-
vis. Saga och Rigoletto hade båda utskjutande baldakiner som strålade i olika
färger. 

Hur besökaren närmar sig sin plats i salongen
Så till biografernas interiör, från entré till salong. Genom Flammans glasade
dörrar kom besökaren rakt in i en långsmal biljetthall med stora fönster mot ga-
tan. Biljetter såldes i en kiosk placerad just innanför dörrarna. Från biljetthallen
ledde trappor ner mot salongen och upp mot balkongen. Victorias dörrar ledde
till en vestibul med dubbel takhöjd. Biljettkassorna rakt fram flankerades av
trappor ner mot salongen och upp mot balkongen. Sagas besökare stod framför
en biljettkassa efter att ha gått genom dörrarna. Längs vestibulens ena sida
ledde en trappa upp till balkongen och rakt fram låg dörrarna till salongens par-
kett. Innanför Drakens glasade dörrar låg en biljettkassa och bakom den öpp-
nade sig en foajé. Innanför Rigolettos glasade dörrar sluttade golvet svagt i den
långsmala vestibulen. Trappan upp till salongens balkongplatser låg skjuten åt si-
dan just efter att man passerat biljettkiosken. Längre in vidgade sig den lång-
smala vestibulen och här fanns några fåtöljer och soffor att slå sig ner i. 
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När man använder Dyrssens (se kapitel 1, sid. 15f.) modell för att analysera
biografers arkitektoniska struktur gör man flera upptäckter. Entrén till biogra-
ferna är i nivå med gatan. Trottoarens stenläggning skiljs från biografernas
vestibuler endast genom glasade väggpartier och dörrar. Biograferna hade dörr-
partier helt i glas vilket gjorde gränsen mellan trottoar och vestibul än mer fly-
tande. Entrén till konserthusen och teatrarna är arrangerad på ett annat sätt.
Som en förbindelselänk mellan platsen framför och byggnaden fanns en trappa.
Såväl Stadsteatern som Konserthuset i Göteborg förbands med Götaplatsen på
detta sätt. Entrén till Konserthuset i Helsingborg förmedlades inte av någon
trappa, men just innanför dörrarna ledde en trappa upp till kapprummet. 

Vestibulen är det första rum som besökaren möter. I Göteborgs konserthus
var vestibulen ett rektangulärt rum varifrån en trappa ledde till kapprummet
som är beläget rakt under den stora konsertsalen. Det var ett rum som på ett
självklart sätt passerades på vägen mot konsertsalen. Kapprum fanns på biogra-
ferna, men var inte någon obligatorisk station på vägen mot salongen. Istället låg
de undangömda en trappa ner. I biograferna hade vestibulen funktionen att
samla publiken före föreställningens början. Här såldes biljetter och konfekt.
Här annonserades kommande program. Härifrån steg man in i salongen.

I konserthusen och teatrarna fick besökaren passera ett antal rum innan man
nådde salongen. I trappor rör sig besökaren successivt uppåt. I såväl Göteborgs
som Helsingborgs konserthus leddes besökaren uppför en trappa efter att man
hängt av sig ytterkläderna. När man gått uppför trapporna nådde man prome-
noaren och foajén, rum som helt saknade motsvarighet i biograferna. Något
som liknade detta systematiska uppåtstigande fanns inte i biograferna. De
trappor som ledde upp till en läktare gjordes inte till något stort arkitektoniskt
motiv utan sköts istället åt sidan. Nedstigandet är i Victoria och Rigoletto ett
tydligare betonat motiv. I Victorias vestibul ledde trappor nedåt mot salongen
på var sida om biljettkassan liksom för att ge publiken skjuts in i salongen. Ri-
golettos långsträckta vestibul sluttade nedåt och gav på ett liknade sätt besöka-
ren en lätt knuff i ryggen på vägen mot salongen. Den uppåtstigande, avstan-
nande rörelsen i konserthusen gjorde foajéerna till rum att stanna upp i, att
vistas i en stund innan man gick vidare in i konsertsalen. I de glest utplacerade
fåtöljerna erbjöds en möjlighet att sitta ner. Fyra av biograferna, Flamman,
Saga, Victoria och Draken, hade inga sittmöbler i sina vestibuler. I Rigolettos
långsträckta vestibul fanns soffor och fåtöljer utplacerade, men skjutna åt sidan
för att inte hindra publikflödet mot salongen. 

Det är i detta sammanhang intressant att se hur de äldre biografernas foajéer
fick nya användningsområden. Den stora foajé som sedan invigningen 1915
funnits på Röda Kvarn hade under sommaren 1930, då biografen var stängd,
använts som ”en samlingsplats för resande från olika delar av landet, som på sina
promenader i Stockholm ville ha en lokal, dit de kunde bege sig för att läsa sin
hemorts tidningar, skriva brev osv.”62 Experimentet föll så väl ut att Svensk
Filmindustri, som ägde biografen, beslöt att fortsätta verksamheten även under
hösten, men nu riktad till stockholmarna. Här skulle anordnas utställningar och
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ett speciellt uppbyggt podium där ”demonstrationer av företag och personer,
omfattande textil, heminredning osv.” skulle visas. I salongen skulle två avgifts-
fria föreställningar à 45 minuter ges under eftermiddagen. De filmer som skulle
visas var huvudsakligen korta instruktions- och reklamfilmer. Den första utställ-
ningen var fotografen Adolf Niskas bilder.63 Även foajén på Palladium från
1918, också det en biograf i Svensk Filmindustris ägo, fick ett nytt användnings-
område. Här anordnades konstutställningar. En serie utställningar planerades,
var och en arrangerad kring ett speciellt tema. Det första var humorister och
skulle följas av självporträtt och barnporträtt, liksom temat ”den moderna
kvinnan i svensk konst”.64

Flammans salong hade formen av en avsmalnande rektangel och var helt
hållen i blått. Sagas salong, konisk till formen, fick sin prägel av väggarnas fält-
indelning med träpaneler och tyger. Victorias salong var likaså konformad och
väggarna var klädda med gul sammet. Rigolettos salong, liksom Drakens, hade
väggar med träbeklädnad och salongsformen var den avsmalnande rektangelns.
Salongerna i biograferna och konsertsalarna hade mycket gemensamt. Det var
rum där besökaren skulle se och höra bra. Konstruktioner utan skymmande pe-
lare favoriserades och omtanken om rummens akustiska egenskaper var stor. 

Salongen som akustiskt rum
Under 1900-talets första decennier gjordes stora landvinningar på akustikens
område, något som under 1930-talet även kom biografbyggandet till del. Det
var den amerikanske akustikern W. C. Sabine som för första gången systemati-
serade kunskapen inom akustikens fält. I Sverige kunde de nya kunskaperna an-
vändas då Konserthuset i Stockholm byggdes. Konserthusets arkitekt Ivar Teng-
bom kunde genom Sabines forskning och samarbete med de svenska akusti-
kerna Svante Arrhenius och Gustaf Kreuger bygga en konsertsal med god
akustik. Det uppnåddes genom att man använde byggnadsmaterial med olika
förmåga att dämpa ljudet. Med rätt material på rätt plats kunde man uppnå en
god akustik. För att ytterligare påverka den stora konsertsalens akustik fanns
ljuddämpande mattor att rulla ut ovanpå salens tak.65

Två år efter Stockholms konserthus invigdes, öppnade i Paris 1928 Salle
Pleyel, ritad av arkitekten Gustave Lyon. Lyons idéer var viktiga vid byggandet
av Göteborgs konserthus. Nils-Einar Eriksson kombinerade Sabines kunskaper
om materialens akustiska egenskaper med Lyons idéer som lade den största vik-
ten vid rummets form och dess förmåga att fördela ljudet jämnt över åhörarna.
För att uppnå den efterstävade fördelningen lutade den bakre väggen i stora sa-
len inåt och sidoväggarna var snedställda. För att ge rummet den bästa akusti-
ken hade väggarna ett yttre fanérskikt av sykomorlönn, som gav såväl bästa re-
sonans som absorbering.66

De akustiska problem som var förenade med biografbyggande behandlades
bland annat i Byggmästaren. Arkitekten Gunnar Heimbürger skrev om de över-
väganden en arkitekt måste göra för att biografsalongen ska bli en akustiskt väl
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lämpad lokal och konstaterade att en biografsalong behövde dämpas mer än till
exempel ett konserthus. Jämförelsen med konserthuset visar på en vilja att mo-
difiera de kunskaper som fanns på akustikens område så att de passade biogra-
fen.67 Arkitekten Olof Pettersson beskrev en modifiering av Nils-Einar Erikssons
snedställda väggar när han rekommenderade snedställda skivor som gav en såg-
bladskaraktär åt taket för att skapa god akustik i biografsalongen.68

I Drakens invigningsprogram påpekades att de akustiska egenskaperna hade
varit viktiga vid formandet av biografen.69 De fanérklädda bågar som bygger
upp det stora rummet liknar lösningen av stora salen i Göteborgs konserthus.
Denna släktskap påpekades av Svenska Dagbladets arkitekturskribent Gotthard
Johansson.70 Biografen Victorias arkitekt Ernst Grönwall lät salongens väggar
luta aningen inåt vilket alltså var fördelaktigt ur akustisk synpunkt.71 När bio-
grafen Saga byggdes tog man hjälp av Erik Mattson som var studiochef vid
Radiotjänst, för att göra de akustiska beräkningarna. Med sin erfarenhet av att
inreda studiomiljöer kunde han beräkna hur mycket salongen skulle ljuddäm-
pas. Oavsett om det var mycket eller lite publik i salongen skulle ljudet vara per-
fekt.72

Den konstnärliga utsmyckningen 
Så till den konstnärliga utsmyckningen av biograferna. Flamman hade ingen
konstnärlig utsmyckning, men filmaffischer och fotografier av filmstjärnor satt
på vestibulens väggar. Ridån framför filmduken var silverfärgad. Inte heller
Saga hade någon konstnärlig utsmyckning, men ridån belystes med vågtopps-
belysning och i salongen fanns en så kallad Brenograph, en ljusorgel som ska-
pade ljuseffekter på duken före föreställningens början. I Victoria hade de fyra
dörrarna till salongen varsin intarsiautsmyckning efter skisser av Rudolf Persson.
Det var Författaren, Regissören, Skådespelaren och Fotografen. Ridån hade ett ab-
strakt vågmönster. På Draken fanns ett collage av filmaffischer i vestibulens tak.
Ridån smyckades av en drake, efter Isaac Grünewalds skisser. I Rigolettos vest-
ibul fanns en öppen spis med skulpturutsmyckningar av Eric Grate. Kring en
kvinnogestalt som Grate själv kallade Fru Filmia syns flera av 1930-talets film-
stjärnor i ett kalejdoskopiskt myller av gestalter. 

Göteborgs konserthus hade ett rikt utsmyckningsprogram, där flera konstnä-
rer var engagerade. Besökaren mötte den konstnärliga utsmyckningen först i
promenoaren. Här smyckade Orrefors glaskonstnärer de smala fönstren på yt-
terväggen. Vidare fanns här medaljonger och byster föreställande tonsättare
och donatorer. När man vandrade runt promenoaren kunde man bese tre konst-
verk i det större formatet. Det var en fresk av Otte Sköld kallad Folkvisan, en väv
av Barbro Nilsson efter skisser av Sven Erixon kallad Melodier vid torget och en
målning av prins Eugen kallad Minnenas land. Man skulle kunna säga att de tre
konstverken gestaltar olika musikaliska stämningar. Den mollstämda, nordiska
folkvisetonen hos Otte Sköld, den durstämda musikaliska glädjen hos Barbro
Nilsson och Sven Erixon och det högstämda allvaret hos Prins Eugen. 
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Biografbesökaren mötte utsmyckningar av en annan art. Istället för att mö-
tas av tonsättare och donatorer möttes biobesökare av fotografier av filmstjärnor
och reklamaffischer för kommande filmer. Biografen Rigoletto vigde en hel vägg
åt idolporträtt. Idén att låta filmaffischer och porträttfotografier ersätta traditio-
nell utsmyckning känns igen från biografen Flamman. Fotografierna och affi-
scherna kunde lätt bytas ut i takt med att publikens smak ändrades. I sin ut-
smyckning av taket i Drakens vestibul utnyttjade konstnären Rudolf Persson
filmaffischer som material i ett collage.73 Men filmstjärnorna kunde också por-
trätteras på andra sätt. Gunnar Torhamn gjorde två utsmyckningar på filmstjär-
netemat. På biografen Paraden från 1932 i Stockholm målade han en fresk i
vestibulen där bland andra Greta Garbo och Charlie Chaplin var avbildade.74

Ett år senare arbetade han med en annan Stockholmsbiograf. På Grand försågs
salongsdörrarna med intarsior av fyra filmstjärnor efter Torhamns skisser.75

Biografernas konstnärliga utsmyckningar fick inte någon framträdande plats
jämfört med konserthusen. I Göteborgs konserthus smyckades den luftiga foa-
jén en trappa upp av Sven Erixon och Otte Sköld. Båda verken har ett monu-
mentalt format och placeringen på var sida av foajéns kortväggar gör att de do-
minerar rummet. Den av Eric Grate dekorerade öppna spisen på Rigoletto
däremot, har mera av en överraskningens karaktär där den står längst in i vesti-
bulen. Den som stannade upp för att titta upptäckte nog fler och fler av de de-
taljer som konstnären lekfullt strött ut över väggen. 

På Saga gjordes det nyfikna seendet och ljuset till tema för biografen. Ves-
tibulen var fylld av speglar på väggar och i tak och i taket satt ett sextio meter
långt rör som armatur. I salongen belystes den osmyckade ridån med spotlights
i olika färger före föreställningen. Ett liknande arrangemang fanns på Rigoletto.

Till skillnad från stumfilmstidens biografer saknade salongernas väggar helt
utsmyckning. I detta avseende liknade 1930-talets biografer och konserthus va-
randra. Biografsalongerna och konsertsalarna fick samma karaktär också genom
väggarnas teckning och material. Den konstnärliga utsmyckningen i en sådan
salong koncentrerades till ridån. I Victoria och Draken lyste Fritz Dohns respek-
tive Isaac Grünewalds färgstarka ridåer mot besökaren. I båda dess ridåer fanns
en starkt betonad rörelse. Grünewalds drake tycktes nästan vara på väg ut i sa-
longen.
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KAPITEL V

Biografen efter 1930-talet

Biografen Park på Sturegatan stod färdig hösten 1941, samma år som branschen
införde etableringsstopp. Som en av RI-kedjans premiärbiografer blev den med
sina 923 platser den sista stora biograf som byggdes på många år.1 När Rio med
sina 401 platser sedan öppnade 1943 var det den sista biografen över huvud ta-
get i Stockholm på lång tid.2 Etableringsstoppet hejdade effektivt byggandet av
nya biografer. De biografer som fanns drabbades hårt när nöjesskatten nära nog
fördubblades 1948. Följden blev att närmare 40 procent av bruttopriset avgick
i nöjesskatt.3 Under åren fram till 1954 då nyetableringsstoppet hävdes byggdes
nästan inga biografer i Sverige. Därefter invigdes ett fåtal, men biografbyggan-
det minskade redan efter några år då TV slog igenom. 4

Vad gäller Stockholm är det slående att majoriteten av de nya biografer som
byggdes under och efter etableringsstoppet placerades utanför stadens centrum.
I Årsta stod biografen färdig 1951 och i Gröndal 1952. Under hela 1950-talet
lades ytterligare tio biografer till de många biograferna i Stockholm. Åtta av de
tio låg i förorterna.5

Under 1950-talet intensifieras också ombyggnationen av äldre biografer.
Nya filmformat skyndade på denna utveckling. Cinemascope kallades ett av de
breda filmformat som innebar stora ingrepp i salongerna. Starkare lampor och
bättre optik bidrog till att det blev möjligt att projicera en större bild.6

Under tioårsperioden mellan 1954 och 1964 mer än halverades såväl anta-
let biobesök som antalet biografer.7 Filmreformen 1963 innebar bland annat att
nöjesskatten på tjugofem procent slopades och ersattes av en avgift på tio pro-
cent av bruttointäkterna som betalades direkt till Filminstitutet. Skattereduktio-
nen gjorde att det ännu en tid var möjligt att hanka sig fram som biografägare.8

Filmreformen innebar också att alternativ skapades. Sedan flera år tillbaka hade
olika filmstudios funnits i flera städer. I Stockholm, Göteborg och Malmö öpp-
nade SF ”Smultronställen”. Gamla SF-biografer fick nytt innehåll genom denna
satsning på att visa äldre kvalitetsfilm.9

Ombyggnationen av äldre biografer fortsatte under 1960-talet. Under denna
tid lades också många biografer ned. För att möta konkurrensen från TV lanse-
rade Sandrews VD Göran Lindgren, som började arbeta inom Sandrews 1963,
tillsammans med arkitekten Fredrik von Platen idén att dela upp de gamla, stora
biografsalongerna till flera mindre. I en bok som gavs ut till Sandrews 50-års-ju-
bileum som börsnoterat företag 1987, beskrev Lindgren situationen under
1960-talet. Biograferna med mellan 400 och 600 platser i Sandrews kedja hade
sällan en högre beläggning än tio eller tjugo procent. I kombination med höjda
filmhyror stod företaget inför en svår situation.10 Vid denna tid hade flerbiogra-
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fer, som Lindgren kallar dem, börjat byggas i Paris och London. Här samsades
flera ungefär lika stora salonger under ett tak med gemensam biljettförsäljning
och teknisk personal. 11 Sandrews tog kontakt med arkitekten Fredrik von Pla-
ten och resultatet blev ett omfattande ombyggande av kedjans gamla biografer.12

Idén var att på ett effektivare sätt utnyttja den stora volym som fanns. Stora sa-
longer kunde byggas om till flera mindre. Balkonger kunde skärmas av och bli
till ytterligare en salong. De spatiösa foajéerna kunde användas till en eller flera
mindre salonger. Först ut att omvandlas enligt denna modell var stockholmsbio-
grafen Grand som efter ombyggnaden blev Grand 1–2–3. Den gamla salongen
med plats för 772 åskådare blev till två mindre salonger genom att balkongen
skärmades av. Den gamla salongens parkettplatser blev därigenom Grand 1
och balkongplatserna Grand 2. Den gamla foajén förvandlades till Grand 3.13

På så sätt byggde man också in en distributionstrappa i biografen. En film fick
sin premiär i den största salongen, för att sedan efterhand flyttas till mindre och
mindre salonger. Grand 1–2–3 blev en lyckad satsning och under åren som
följde byggdes många av kedjans biografer om. Ett stort antal biografer lades
också ner.14 Automatiserad drift gjorde att det inte krävdes en större personal-
styrka för att driva flera salonger samtidigt.15 Sandrews idéer om hur biografer
kunde drivas på ett nytt sätt bemöttes med misstro från övriga delar av bran-
schen.16

Svensk Filmindustri hade andra idéer om hur man skulle locka publiken till
biograferna. Företaget satsade på att placera biografer i nära anslutning till an-
nan verksamhet. Camera i Täby sågs som ett lyckat exempel. Placerad i ett köp-
centrum som den var stod den i direkt kontakt med en plats som dagligen be-
söktes av många människor.17

Man kan säga att biografbyggandet sedan slutet av 1970-talet byggt vidare på
de idéer som Fredrik von Platen och Sandrews formulerade tio år tidigare. Or-
det flerbiograf ersattes av multibiograf, men grundidén var densamma. Genom
att samla ett antal salonger av olika storlekar till ett ställe kunde man med
automatiseringens hjälp visa mycket film med lite personal. Den första större
satsningen på multibiografen var Filmstaden från 1980 på Mäster Samuelsgatan
i Stockholm. Namnet, som skulle återkomma på andra orter, var hämtat ur den
svenska filmhistorien. Filmstaden var namnet på de inspelningsateljéer som
byggdes av Svensk Filmindustri i Råsunda utanför Stockholm 1920.18 Här
fanns elva salonger. Sju av dem drevs av SF, två av Sandrews och två av Filmin-
stitutet. Filmstadens elva salonger placerades in i ett nedlagt köpcentrum. Arki-
tekten bakom Filmstaden i Stockholm liksom många andra filmstäder hette
Lennart Clemens. Filmstaden i Stockholm uppvisade några karakteristika som
skulle återkomma i de filmstäder som Clemens kontor Design 2001 AB ritade
under de närmaste tio åren. Det första som mötte besökaren var Filmstadens lo-
gotyp, en fladdrande flagga formgiven av Olle Frankzén.19 Genom dörrarna steg
man in i ett biografkomplex i två våningar, där stora foajéutrymmen med låga
takhöjder omgav de många mindre salongerna. Den största salongen hade plats
för 176 besökare. Foajéerna bands samman av de heltäckande mattorna. Mat-
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torna, liksom inredningen i stort, karakteriseras av starka kontraster i såväl for-
mer som färger. I salongerna kontrasterades starka färgaccenter. Blå rader av sto-
lar ställdes mot gröna väggar och rosa detaljer. Clemens idéer om hur en biograf
skulle se ut handlade mycket om att i inredningen knyta an till filmen som ett
spektakel. Utsmyckningen kunde sålunda bestå av Frankensteins monster (med
en rosa slips som ironisk detalj) på insidan av salongernas dörrar. Franken-
steins monster blev något av en signatur i annonserna som lanserade den nya
biografen. När Lennart Clemens presenterade filmstäderna i Stockholm och
Uppsala i Arkitektur 1984 inledde han med orden ”En biopublik tål starka ef-
fekter den korta stund den vistas ute i ljuset”. Han karakteriserade inredningen
som en blandning av tivoli och eskapism. Clemens menade att denna tematik
knöt an till en formgivningstradition från de tidigaste biograferna, men att
den nu kläddes i en ”nutida formdräkt”.20 Också i Uppsalas Filmstad fanns en
färgstark heltäckningsmatta med föremål ur vår samtid (strykjärn, telefoner
och brödrostar) som band samman lokalerna. Salongernas utsmyckningar be-
stod av objekt i oväntade placeringar eller kombinationer, under duken i en sa-
long syntes bakvagnen på en alldeles äkta folkvagn och i en annan salong svä-
vade en klunga telefoner, till synes i fria luften. 

Den senaste variationen på multibiograftemat är Heron City i Skärholmen
utanför Stockholm som stod färdig 2000. Här har biografsalongerna fått sam-
sas med gym, spelhallar och snabbmatsrestauranger. Med dessa ingredienser for-
mas ett ”upplevelsecenter”. Heron City, som ritats av Claes Dahlgren Arkitek-
ter, ligger invid E 4:an och följaktligen är anläggningens skyltning och organi-
sation anpassad till den bilburne besökaren. Mot E 4:an vänder sig en storska-
lig skyltning och byggnadens uppglasade fasad. Den mest spektakulära entrén
till anläggningen gör man följdriktigt från parkeringsgaraget. Via en lång rull-
trappa utmed en vattentrappa transporteras besökare ned till ett inomhustorg
med en belyst fontän. Härifrån söker man sig vidare i anläggningen.

Som nämndes i avhandlingens inledning hade biografens historia uppmärk-
sammats sedan 1930-talet, då intresset för att teckna den svenska filmens histo-
ria väcktes. Man kan se det allt starkare intresset för äldre tiders biografer i lju-
set av de förändringar som biografbranschen genomgick under 1960- och 70-
talen. Det intresse som då väcktes har sedan dess blivit allt starkare. Vid sidan av
artiklar, uppsatser, böcker och utställningar märks även försök att bevara bio-
grafmiljöer av vitt skilda slag. En av de biografer som jag behandlat, Skandia, har
varit en följetong vars lyckliga slut, en restaurering och fortsatt biografdrift,
ännu inte nåtts. På andra platser har det varit lättare att få gehör för idéer om att
bevara äldre biografer. I Örsundsbro i västra Uppland restaurerades ortens bio-
graf från 1920-talet i Föreningen Gamla Bion i Örsundsbros regi mellan 1987
och 1993.21 Detsamma gäller Slotts i Uppsala som efter en omsorgsfull restau-
rering i regi av Länsstyrelsen Uppsala Län drivs av Föreningen Laterna Magica.
Biografen förklarades som byggnadsminne 1994.22
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KAPITEL VI

Avslutning

Avhandlingens övergripande syfte har varit att teckna en bild av biografen som
byggnadstyp och miljö för dess publik. Utifrån ritningar, fotografier och beskriv-
ningar har jag rekonstruerat nio storbiografers miljöer sådana de tedde sig vid
invigningen. Två av biograferna har fått karaktären av huvudexempel.

För att förtydliga mina resonemang vill jag återvända till de tankar som Ha-
kon Ahlberg gav uttryck för i artikeln ”Biograferna – en modern arkitekturupp-
gift”, publicerad i Teknisk tidskrift 1919. Det var första gången som biografen
behandlades i Teknisk tidskrift, sin tids ledande arkitekturtidskrift. Under 1910-
talet hade den svenska filmproduktionen kommit igång med Victor Sjöström
och Mauritz Stiller som de ledande namnen, och biografernas antal växte i Sve-
rige. Sedan decenniets början, 1911, hade Statens biografbyrå förhandsgranskat
biografernas filmutbud och samma år som Ahlberg skrev sin artikel infördes den
nya nöjesskatten, där biografen placerades i en egen kategori mellan teater och
cirkus.

Då Ahlberg skrev om den nya byggnadsuppgiften var det biografens insida
som fångade hans intresse, utsidan gavs inte något utrymme. Ahlbergs resone-
mang, som jag redogjort för på annan plats, ska inte upprepas här, men i hans
sätt att formulera sig fanns en önskan om ett annat rumssekvensideal än det som
han såg då han betraktade några av sitt Stockholms biografer. Hans liknelse av
biografen vid en andlig bar och iakttagelsen av de ständigt tomma biograffoajé-
erna får stå som påminnelser om denna önskan. Ahlbergs liknelse får också vara
en errinran om hur en biograf på olika sätt kan dramatisera biobesöket.

Den betoning på biografernas interiör som kännetecknade Ahlbergs artikel,
återfinns även i de tidnings- och tidskriftsartiklar som använts för att rekonstru-
era biografernas miljöer. Dessa artiklar som publicerades i samband med invig-
ningen av biograferna har, tillsammans med ritningsmaterial och fotografier
samt i förekommande fall invigningsprogram, visat sig vara ett givande material
för att rekonstruera de nio storbiografernas miljöer. Parallelläsningen av dessa
olika källor har gjort det möjligt att teckna en rik bild.

Vid rekonstruktionen av exteriörerna har jag varit hänvisad till fotografier.
Fotografier av exteriörerna sådana de tedde sig vid invigningstillfällena har inte
gått att hitta. Exteriörbilderna som förekommer i avhandlingen är tagna vid an-
dra tillfällen. I ett fall, biografen Skandia, har detta medfört att den bild som an-
vänds är tagen 1929 och delvis ger annan information. När biografen öppnade
1923 fanns inte den neonskyltning som syns på bilden.
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En bärande idé då de nio biograferna studerats har varit att följa besökarens väg
till platsen i salongen. Det perspektiv som konsekvent anlagts och som innebu-
rit att biograferna studerats som en sekvens av rum, har fungerat väl för att be-
skriva biografen som byggnadstyp. 

Exemplen från 1910- och 20-talen kännetecknas av att den yttre gestalt-
ningen, biografens sätt att ta plats i staden, fick stå tillbaka. Om kvällarna när
publiken sökte sig till biograferna, var skillnaderna stora mellan biograferna och
samtida teatrar och konserthus. Dramaten i Stockholm var en friliggande bygg-
nad, vänd ut mot en öppen plats. Från Nybroplan närmade sig besökaren en
monumentalt anlagd entré där man steg uppför en trappa där John Börjessons
skulpturer Poesin och Dramatiken påminde om byggnadens ändamål. Konsert-
huset i Stockholm uppvisar samma drag, det vill säga läget vid en öppen plats,
Hötorget, och trapporna som leder till entrén. När Carl Milles Orfeus kom på
plats underströks byggnadens innehåll ännu tydligare. Några motsvarande större
yttre manifestationer av sitt innehåll gjorde inte biograferna. De kännetecknades
istället av närheten till gaturummet. Det är påfallande att närheten till gatu-
rummet tycks viktigare än en friliggande monumental placering. 

Besökarens första intryck av biografen gällde dess placering i stadsrummet,
belägenheten i byggnadskomplexet och entréns utformning. Röda Kvarn låg i
ett kontorshus i fyra våningar i hörnet Biblioteksgatan/Mäster Samuelsgatan,
gator som dominerades av butiker och kontor. Mot gatan vände sig butiker vid
sidan av biografernas två entréer. Palladium var belägen i ett högt hus vid
Kungsgatan. Här låg inga butiker i bottenvåningen utan biografens fem entré-
dörrar dominerade och i byggnaden bredvid låg Oscarsteatern. Entrén till Skan-
dia, som låg i det Warodellska huset vid Drottninggatan med såväl bostäder som
kontor, gick genom fem portöppningar. China, det sista exemplet från 1910-
och 20-talens biografbyggande, var belägen vid Berzelii Park och vände fyra
portöppningar mot parken. 

En likhet finns dock mellan teatrar, konserthus och biografer. Vid såväl
Röda Kvarn som Palladium ledde trappsteg upp till entrén. Jag vill se dessa
trappsteg som en anspelning på den längre trappa, den uppåtstigande rörelse,
som ledde till Dramatens och Konserthusets entréer. Röda Kvarns entré flanke-
rades av kolonner, ett motiv som återkom för att markera den övre foajéns läge
i fasaden. I två av de andra exemplen, Skandia och China, spelade ljuset en vik-
tig roll när besökaren närmade sig biografen. Ljuset strömmade ut ur portöpp-
ningarna och lockade besökarna.

Gemensamt för Röda Kvarn, Palladium och Skandia är att inträdet i biogra-
ferna och vägen till salongen sträcktes ut genom ett system av förhallar och fo-
ajéer. På vägen till salongen passerades flera stationer: biljettinköpet, kapp-
rummet, promenoaren och foajén. 

Slutligen något om den konstnärliga utsmyckningen. De olika utsmyckning-
arna var ett försök att skapa en filmens ikonografi, en slags motsvarighet till te-
aterns väl inarbetade symboler. Här finns en tydlig parallell till teaterns utsmyck-
ningsprogram. Man kan jämföra med hur Dramatens entré flankerades av John
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Börjessons skulpturer. Dramatens besökare mötte skulpturerna före inträdet
som en påminnelse om byggnadens innehåll. Röda Kvarns besökare skulle ha
mött Eldhs allegoriska utsmyckning Filmen just efter inträdet. Skandias och
Chinas utsmyckningar visar inte samma ambition att finna en filmens ikono-
grafi. Men det mest kännetecknande för dessa utsmyckningar var försöket att på
ett tidstypiskt sätt underordna sig biografens arkitektur.

Exemplen från 1930-talet kännetecknas av att biograferna gör ett tydligare av-
tryck i staden. Med hjälp av neon, baldakiner och glasade dörrar och väggpar-
tier blev biograferna tydliga. Jämfört med samtida konserthus och teatrar hade
biograferna en mer kommersiell karaktär. Kännetecknande för till exempel Gö-
teborgs konserthus är att byggnadens inre ljus är synligt i byggnadens yttre. Lju-
set från foajéer och vestibuler flödar genom stora glasade fasadpartier. Också från
biografernas vestibuler flödade ljuset, men detta ljus förstärktes av neonskyltar
och baldakiner. Neonskyltningen i kombination med de skyltfönsterlika entré-
erna underströk biobesökets kommersiella prägel. Den flitiga användningen av
ljus gjorde biografens släktskap med butiken tydlig, vilket förstärktes av att bio-
graferna låg dörr i dörr med butiker. Biografens entréer är dess skyltfönster.

Gemensamt för dessa senare biografer är att vägen till salongen är kort. En
vestibul är det enda rum besökaren passerar på vägen. I detta finns en skillnad
mot samtida teatrar och konserthus. I Göteborgs konserthus var vägen till kon-
sertsalen längre. Vägen gick via kapprum, promenoarer, och foajéer. På biogra-
ferna däremot är kapprummet inte en station på vägen som alla passerar. Då
kapprum fanns att tillgå, motsvarade storleken inte antalet platser i salongen.
När kapprummen placerades en trappa ner fick den som ville hänga av sig ytt-
terkläderna ta en omväg på sin väg mot salongen. Draken är i detta avseende ett
undantag. Här låg kapprummet i nära anslutning till salongen, men storleken
motsvarade inte heller här salongens antal platser. 

Konserthusets foajéer saknar motsvarighet i biograferna. Trappan som ledde
upp till balkongens platser mynnade inte ut i en övre foajé, snarare i ett förrum
till dem. Till skillnad från Konserthuset där den övre foajén var ett rum avskilt
från vestibulen, hade balkongplatsernas förrum direkt kontakt med vestibulen.
I Göteborgs konserthus betonades besökarens uppstigande rörelse konsekvent
genom hela byggnaden. I biograferna däremot är det den nedåtgående rörelsen
som tonvikten läggs vid. Det är trapporna nedåt som är centrerade. Den svagt
sluttande vestibulen i Rigoletto betonade denna rörelse. Den uppåtstigande rö-
relsen mot balkongens platser är däremot i Flamman, Saga, Victoria och Rigo-
letto förlagd åt sidan. I Draken där alla besökare steg upp för trappor på vägen
mot salongen var dessa trappor dolda, infällda i väggen mellan vestibul och sa-
long.

Ännu ett gemensamt drag finns hos 1930-talets storbiografer. Dess salonger
har en avsmalnande form. Platserna i salongernas främre del är färre per stols-
rad än i dess bakre del. Anledningen var att platserna långt ut på kanterna på de
främre raderna var de sämsta att se den platta filmduken ifrån. I detta avseende
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finns en skillnad mot konsertsalen och teatersalongen. I den stora konsertsalen
i Göteborgs konserthus, till exempel, var grundformen en rektangel och antalet
platser på de främre raderna var inte reducerat. Det finns en påtaglig likhet mell-
lan de stora konsertsalarna och de stora biografsalongerna. Konsertsalarnas
form bestämdes av akustiska beräkningar och akustiska hänsyn togs också då
biografsalonger byggdes för ljudfilmens krav.

Så till den konstnärliga utsmyckningen. Ett genomgående drag hos biogra-
ferna är att den konstnärliga utsmyckningen spelar en underordnad roll. Biogra-
fernas utsmyckningar är punktinsatser om de överhuvudtaget finns. Det är ut-
smyckningar av dörrar, ridåer liksom skulpturdetaljer på en öppen spis och ett
collage i ett tak. Jämfört med konserthus och teatrar är skillnaden stor. Göte-
borgs konserthus fick flera utsmyckningar i monumentalformat. De två kort-
väggarna i Konserthusets övre foajé täcktes av fresker av Otte Sköld och Sven
X:et Erixon. Motiven till biografernas utsmyckningar hade stark anknytning till
filmens värld. I såväl Victorias som Rigolettos utsmyckning var det filmens ak-
törer, i flera bemärkelser, som trädde fram. Det rörde sig dels om dem som till-
sammans realiserade filmen, dels om de stjärnor som skapades. Porträtten av
filmstjärnor fanns också i fotografisk form. I ett av exemplen, Flamman, ersatte
fotografier och filmaffischer en mer traditionell konstnärlig utsmyckning. Film-
affischerna, som också användes som material till Drakens takutsmyckning, var
reklambilder och de betonade ytterligare den kommersiella karaktär som biogra-
ferna hade. Om utsmyckningarna spelade en underordnad roll, var ljusets roll
däremot betonad. Inte bara i biografernas neonskyltning utan också i interiören.
Med starka strålkastare och ljusorglar belystes filmduken före föreställningens
början.

Avslutningsvis vill jag än en gång återvända till Hakon Ahlbergs artikel och
Grauman’s Chinese. Denna gång vill jag använda den som utgångspunkt för att
beskriva den förändring som biografen genomgår när det gäller på hur biogra-
fen dramatiserar biobesöket. I kapitlet om 1910- och 20-talen fick Hakon Ahl-
bergs artikel om biografer från 1919 och biografen Grauman’s Chinese i Holl-
lywood bilda utgångspunkter för en diskussion kring biografen och biobesöket.
Det var två mycket olika bilder som tecknades. I den ena framträdde den ide-
ala biografen med enkel utformning, få biutrymmen, en salong där form och
färg underordnade sig ändamålet för lokalen – att visa film. Besöket på en sådan
biograf skulle kännetecknas av samma alldaglighet och enkelhet som biografen
själv. Den andra bilden framstår som den förstas motsats – en biografmiljö som
för besökaren bort från vardagen. Bilderna av biografen och biografbesöket
som Hakon Ahlbergs artikel tecknar och Grauman’s Chinese uppvisar kan be-
skrivas som två ytterligheter. Biograferna dramatiserar biobesöket på olika sätt
med sina distinkt olika rumssekvenser.

Ingen av de biografer som tagits upp i avhandlingen uppvisar samma konse-
kvens som Ahlbergs ideal. Bland storbiograferna tycks den typ av biograf som
Hakon Ahlberg eftersträvade avlägsen, inte bara i den samtid som Ahlberg
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iakttog utan också om man blickar framåt mot 1930-talets slut. Biograferna som
tagits upp i avhandlingen beskriver en rörelse mellan de två ytterligheterna. Rö-
relsen är fråga om en gradvis process, inte ett abrupt brott när man betraktar
biografen som en sekvens av rum. På den ena sidan, närmast Grauman’s Chinese
så att säga, finns Röda Kvarn, Palladium och Skandia. Här leds besökaren
genom vestibul, promenoar och foajé på sin väg mot salongen. Dessa storbiogra-
fers miljöer dramatiserar biobesöket som en successivt stegrad förväntan. Men
då dramatiseringen är densamma på ett plan – antalet rum som passeras – inträ-
der här en annan skillnad. Den uppåtstigande rörelse som kan iakttas i Röda
Kvarn och Palladium förbyts i Skandia till en nedåtgående rörelse. Man kan
också iaktta hur trappan som för upp till den övre foajén och balkongens plat-
ser löper. I Röda Kvarn är den placerad som ett betonat motiv i den ena änden
av den rektangulära förhall där biljett köptes. Palladiums entré markerades med
några trappstag, men trappan upp till den övre foajén och balkongens platser var
inte ett betonat motiv såsom i Röda Kvarn. 

På den andra sidan, närmast Hakon Albergs ideal så att säga, finns Flamman,
Victoria, Saga, Draken och Rigoletto. De ”ständigt tomma foyéer” som Ahlberg
beklagade är nu borta och sekvensen av rum blir kortare. Gränsen mellan gatu-
rum och interiör är upplöst genom de skyltfönsterlika entréerna. Besökaren
passerar sedan bara genom en vestibul på vägen till platsen i salongen. Dessa bio-
grafer dramatiserar biobesöket med ljus och rörelse. Men då dramatiseringen
skiljer sig åt i ett avseende – antalet rum som passeras – finns i ett annat avseende
likhet med 1910- och 20-talens biografer. Den uppåtstigande rörelse som känn-
netecknade Röda Kvarn och Palladium, men som i Skandia förbyttes i en ned-
åtgående rörelse, återkommer i exemplen från 1930-talet. Trapporna som leder
uppåt är förlagda åt sidorna, medan den nedgående rörelsen betonas.

En biograf har inte figurerat i ovanstående resonemang. Det är China. En
biografarkitektur som följde nya linjer, speciellt lämpade för filmvisningsloka-
ler, och som sökte sig bort från teatrarnas mönster introducerades redan under
1920-talet. Även om Flamman innebär något radikalt annorlunda pekar även
biografen China i samma riktning. Ett kännetecknande drag hos flera av biogra-
ferna är den nedåtgående rörelsen. Med Skandia möter vi första gången detta
drag. China kan sägas inta en mellanställning. Det är paradoxalt att konstatera
att den biograf som har mest gemensamt med Grauman’s Chinese i ett avseende
– nämligen utsmyckningen – är den biograf som tydligt fjärmar sig från detta
sätt att dramatisera biobesöket. China närmar sig på den punkten snarare Ha-
kon Ahlbergs ideal.

På flera sätt intar China en mellanställning mellan 1910- talets och 1920-ta-
lets sätt att med biografens hjälp dramatisera biobesöket. China är den biograf
som uppvisar de tydigaste likheterna med Grauman’s Chinese i Hollywood.
Men där Grauman’s använde det kinesiserande temat för att föra besökaren allt
längre bort från vardagen uppnås i biografen China en annan effekt. Istället för
att som i Röda Kvarn, Palladium och Skandia sträcka ut vägen till salongen
genom vestibuler, trappor och foajéer, är vägen till Chinas salong betydligt kor-
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tare. I detta avseende är likheterna större med 1930-talets biografer där vägen till
salongen inte längre passerar genom en sekvens av rum. Vägen till salongen går
inte genom ”foyéer som ständigt stå tomma”. Här möts två vägar att dramati-
sera biobesöket.

Avhandlingens exempel visar på en väsentlig förskjutning, från en biografar-
kitektur, som i sitt sätt att dramatisera biobesöket har mycket gemensamt med
samtida teatrar och konserthus, till en biografarkitektur som skiljer sig väsent-
ligt från teatrar och konserthus. Under 1930-talet framträder biografen som en
självständig byggnadstyp med specifika funktioner och en egen rumslig drama-
turgi.



Noter

Kapitel I
1 Det skulle föra för långt att här nämna alla de utställningar, publikationer osv. som produ-

cerades med anledning av detta jubileum. Här kan dock nämnas Kevin Brownlows och Da-
vid Gills TV-serie Filmens Europa producerad 1995, som också visades i svensk TV. I Pa-
ris arrangerades flera utställningar. På Musée Carnavalet visades Paris Grand-Écran Splen-
deurs des salles obscures 1895–1945. På Centre Georges Pompidou visades en utställning om
bröderna Lumière, och flera böcker om filmpionjärerna publicerades, bland annat Jaques
Rittaud-Hutinet Les frères Lumière: l’invention du cinéma (Paris 1995). I Sverige uppmärk-
sammade Sveriges Television jubileet genom att visa klassiska filmer från stumfilmsepoken
och framåt. Med anledning av det svenska hundraårsjubileet gjorde Leif Furhammar 
för Sveriges Television en serie kallad En underbar uppfinning, om den svenska filmens
historia.

2 Rörliga bilder visades vid denna tid på ett flertal platser runt om i Europa liksom i USA.
Tekniken att göra och visa rörliga bilder utvecklades parallellt på flera håll samtidigt. Dess-
utom fanns det ett flertal förstadier av olika typer av rörliga bilder. Om filmens förstadier
se till exempel Rune Waldekranz, Så föddes filmen. Ett massmediums uppkomst och genom-
brott (Stockholm, 1976). 

3 Den Lumièreska Sverigepremiären dröjde till 1897 och Stockholmsutställningen, där film
visades i en liten utställningslokal som inte rymde mer än 60 platser. Se exempelvis Walde-
kranz, 1976 och Lars Lindstöm, ”Från Kinematograf Lumière till Filmstaden”, Biografen,
Kjell Furberg (red.), (Stockholm, 1989), s. 8.

4 Enligt Kjell Furberg har Olle Waltå konstaterat att ordet biograf användes första gången i
en tidningsannons i Stockholm 1899. Kjell Furberg, Svenska biografer (Stockholm, 2000),
s. 11. Se även Kurt Berglund, Stockholms alla biografer. Ett stycke Stockholmshistoria från 90-
tal till 90-tal, STF-Publ. 2956 (Stockholm, 1993), s. 23 ff.

5 Antalet ambulerande biografer var 1078, en siffra som dock av tidningen bedömdes vara
för hög då man antog att de kringresande biograferna hade kommit att räknas flera gånger.
Osign., ”703 biografer i Sverige år 1919”, Biograf-Bladet, 4/1920, s. 3.

6 ”Tab. 345 Biografer och biografägare den 1 jan. 1939–1954.”, Statistisk årsbok för Sverige.
Statistical Abstract of Sweden Årg. 41 1954 (Stockholm, 1954), s. 285. Det var första
gången det redovisades offentlig statistik över antalet biografer i Sverige. 

7 Osign., ”Årets biografsiffror”, Biografägaren 2/1939, s. 2.
8 Jan Reinholds, Bio i Sverige 1900–1975. Marknad för fotografiska skådespel (Lerum,

u.å.[1987]), s. 62 f.
9 Ragnar Allberg, ”På en SF-teater kan Ni alltid lita”, Svensk Filmindustri tjugufem år (Stock-

holm, 1944), s. 177.
10 Z-k-s., ”Palladium – det nya biografpalatset.”, Stockholms-Tidningen 24.12 1918.
11 Kurt Berglund har beräknat antalet biografer i Stockholm. 1920 fanns 72 stycken, 1930 var

det 76 stycken och 1940 107 stycken. Berglund, s. 353.
12 Ibid., s. 290. 
13 Reinholds, s. 68 f. Med nyetablering avsågs 1) öppnandet av en ny biograf 2) flyttning av

en biograf från en ort till en annan 3) ökning av antalet fåtöljer med över 100 procent 4)
återupptagande av rörelse som legat nere i minst två år. Genom att tillåta en ökning av an-
talet fåtöljer med upp till 99 procent garanterades de redan etablerade biografägarna möj-
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ligheten att möta ökade behov samtidigt som de skyddades mot nya konkurrenter. Folkets
Hus-rörelsen försökte komma förbi leveransstoppet genom att börja producera och impor-
tera film själva. Trusten var dock effektiv. I konkurrensbegränsningsutredningen från 1951
konstaterades att Folkets Hus-rörelsen haft svårt att etablera en biografrörelse på grund av
nyetableringsavtalet. En lag för att motverka skadliga karteller infördes 1954 och året
därpå slopades nyetableringsavtalet. 

14 Alastair Forsyth, Buildings for the Age. New bulding types 1900–1939 (London, 1982),
onumrerade sidor. Som andra nya byggnadstyper nämner Forsyth byggnader förknippade
med bilen (bland annat garage och servicestationer), busstationer, hangarer, flygledartorn,
kraftverk, radiohus och simhallar. 

15 Nikolaus Pevsner, A history of bulding types. The A. W. Mellon Lectures in Fine Arts 1970,
The National Gallery of Art, Washington D. C. (Princeton, 1997/1976), s. 88.

16 Ibid., s. 9.
17 Ibid., s. 9.
18 Henrik O Andersson och Fredric Bedoire, Bankbyggande i Sverige (Stockholm, 1980), s. 11.
19 Anders Åman, Om den offentliga vården. Byggnader och verksamheter vid svenska vårdinsti-

tutioner under 1800- och 1900-talen. En arkitekturhistorisk undersökning (Uddevalla, 1976),
s. 10.

20 Marta Järnfeldt-Carlsson, Landskap, jaktvillor & kurhotell. Arkitektur och turism i Västjämt-
land 1880–1915 (diss.), (Umeå, 1988), s. 12.

21 Portens fyra positioner är 1. Labyrintisk, 2. Separerad, 3. Parallell, 4. Frontal. De sex
porttyperna är 1. Hål i muren, 2. Baldakin, 3. Portikus, 4. Edikula, 5. Pylon, 6. Tröskel.
Fredrik Wulz, Fasaden och stadsrummet. Arkitektonisk idé, text och komposition (Stockholm,
1991), s. 102 ff.

22 Catharina Dyrssen, Musikens rum – Metaforer, ritualer, institutioner. En kulturanalytisk stu-
die av arkitektur i och omkring musik (diss), Doktorsavhandlingar vid Chalmers Tekniska
Högskola. Ny serie nr. 1127. (Göteborg, 1995), s. 142 ff.

23 Catharina Dyrssen, ”Filmens hölje. Biografarkitekturen och staden”, Aura. Filmvetenskap-
lig tidskrift, 2–3/1998, s. 40–51.

24 Rune Waldekranz, Levande fotografier. Film och biograf i Sverige 1896–1906. Lic. avhand-
ling framlagd vid institutionen för Teater och filmvetenskap vårterminen 1969., s. 102 f.
Licentiatavhandlingen byggde vidare på, Levande bilder. De första biograferna (Stockholm,
1955), som Waldekranz hade skrivit 1955 i anledning av Sveriges Biografägareförbunds 40-
årsjubileum. Ett exempel på biografens historia som en del av biografägarnas historia. 

25 Mats Björkin, Amerikanism, bolsjevism och korta kjolar. Filmen och dess publik i Sverige under
1920-talet (diss.) (Stockholm, 1998), s. 210–223.

26 Ylva Habel, Modern Media, Modern Audiences. Mass Media and Social Engineering in the
1930’s Swedish Welfare State (diss.) (Stockholm, 2002), s. 129–137. Habel lade fram sin av-
handling den 21 december 2002. Detta arbete höll då på att avslutas. 

27 Detta tema kommer inte att behandlas i avhandlingen. Kortfattat kan sägas att Sveriges bio-
grafägareförbund, som bildades 1915, till sina jubileer 1945, 1955 och 1985 publicerat
kortfattade krönikor över den svenska biografens historia.
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Summary

This dissertation focuses on the architecture and the artistic decoration within
Swedish cinemas during the period 1915–1939. The cinema is considered to be
one of the many new building types from the 20th century. The era of the pur-
pose-built cinema in Sweden began around 1910. 

Motion pictures were first shown in Sweden as early as 1896, but in the early
years premises not originally intended as cinemas were used to show films. The
aim of this dissertation is to deal with the cinema as a building type and to dis-
cuss the cinema as a setting for the filmgoer.

The first section of the book deals with motion pictures as a cultural and so-
cial phenomenon in the first four decades of the 20th century. During the first
ten years of the 20th century the impact of motion pictures was highly ques-
tioned. In the heated debate, there was an emphasis on the motion picture as a
bad influence, especially on children. As a result of this debate, the National
Board of Film Censors began previewing every motion picture which was to be
shown. This censoring has since been questioned, but at the time of its establish-
ment even the cinema owners supported it. A bill for a tax on public entertain-
ment from 1918 also reveals the questionable reputation of cinema. In the first
proposal, cinema was placed in the same category as circus and variety entertain-
ment, rather than theatre and classical music. In the final proposal cinema was
placed in a category of its own; not in the company of circus and variety, yet not
in the company of theatre and classical music, either. The intense debate on mo-
tion pictures as a cultural and social phenomenon, which coincides with the
starting point of the purpose-specific cinema, has been a starting point for this
dissertation. The debate continued during the 1920’s and the 1930’s, with oc-
casional recurrences of the condemnation of motion pictures. 

In the years between 1915 and 1939, many cinemas were opened in Sweden.
A selection of these is presented in chapters three and four. The earliest statisti-
cal report on cinemas dates back to 1919, when there were 867 cinemas in Swe-
den. Twenty years later in 1939, there were over 2 000 cinemas in Sweden. This
vast number includes many different types of cinemas. The dissertation focuses
on one specific type, the movie palace, sized for between 850 and 1 200 visitors.
The examples considered here were located in Stockholm. Stockholm, Sweden’s
capital city, became a centre for Swedish film industry. Between 1915 and 1939
a huge number of film-companies were involved with the building of cinemas
as well as in the production and distribution of films. The nine cinemas in-
cluded here represent competing companies and their specific involvement in
the building of cinemas. 

The period addressed here is divided into two parts. The first covers the
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1910’s and 1920’s, and the second the 1930’s. This study is formed as a series of
studies which deals each and every one of the nine cinemas in detail. The
method of analysis considers the movie palace to be a sequence of rooms, essen-
tially a setting for the visit to the cinema. In comparison concert halls and the-
atres built during these years are also discussed. The first task, though, has been
to reconstruct the cinemas in question. During the 20th century the cinema has
been exposed to many changes and few cinemas from this time are still stand-
ing today. If they are they’ve been renovated several times. 

Röda Kvarn, the first example discussed, was built in 1915. It was the fore-
most cinema of Svenska Biografteatern, a company established in Stockholm in
1912. Situated at Biblioteksgatan in central Stockholm, the cinema was located
in an office-building. The cinema was planned when architect Edward Bernhard
accepted the commission. Facing the street was an entrance flanked by columns.
When the visitor entered the doors, a vast foyer presented itself. Tickets were
sold here and cloak-rooms were available. In the foyer, a sculpture by the Dan-
ish artist Bonnesen was on display. A staircase led to the upper foyer. The audi-
torium seated 863 visitors. 

The second example, Palladium, by architects Hagström&Ekman, was built
in 1918. Svenska Biografteaterns competitor, Skandinavisk Filmcentral, domi-
nated the building. The offices of the company were located in the upper floors.
The cinema dominated the entire ground-floor. The auditorium had 1 200
seats. Facing the street was an upper foyer, and cloak-rooms were available
alongside the auditorium. 

The third example, Skandia, was initiated in 1918 by Skandinavisk Filmcen-
tral, yet another competitive company. The cinema wasn’t opened until 1923,
and during its five years of completion, Skandinavisk Filmcentral merged into
Svensk Filmindustri. In 1919, Svensk Filmindustri was the result of the merg-
ing of a number of smaller companies, among them Svenska Biografteatern.
With Charles Magnusson as the managing director, Svensk Filmindustri became
the leading film-distributor and cinema-builder during the 1920’s. Skandia’s ar-
chitect was Erik Gunnar Asplund. 

The cinema China, by architect Albin Stark, the fourth example became the
last of the many movie palaces built before Charles Magnussons’ resignation.  

The examples of the 1910’s and 1920’s are characterised by their integrated
exterior; the manner in which the cinema merges into the cityscape. In the
evenings, when audiences gathered at the cinemas, the differences between
contemporary theatres and concert-halls became evident. For example, Dra-
maten, a monumental theatre from 1908, was a detached building. When the
visitor approached the theatre, he mounted the steps before entering. Beside the
stairs were statues by John Börjesson, reminding the visitor of the purpose of the
building. The cinemas, however, were located in multipurpose buildings. Of-
fices, shops or apartments surrounded the cinema. There is, however, one sim-
ilarity. In Röda Kvarn and Palladium steps led the way to the entrance. Upon
entering the cinema, one’s passage towards the auditorium took one through a
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sequence of rooms, including the booking office, the cloakroom, and the foyer.
The spatial dramaturgy of the cinema is that of the concert hall and the theatre. 

The artistic decoration of the cinemas of the 1910’s and 1920’s is charac-
terised by attempts at an iconography of motion pictures, in contrast to the es-
tablished symbols of the theatre. Carl Eldh’s proposal for a sculpture intended
for the foyer of Röda Kvarn can be seen in this context. His allegorical “Filmen”
was such an attempt. At Palladium, Olle Hjortzberg decorated the auditorium.
Within a fresco, light was the predominant theme. In allegorical form,
Hjortzberg thus dealt with one of the basic conditions for the motion picture –
the projection of light. 

The remaining five examples are from the 1930’s. The first example, Flam-
man, opened in 1930. The architect was Uno Åhrén. The cinema was located
in a residential block on the corner of Långholmsgatan and Hornsgatan. This
was Svensk Filmindustri’s first movie palace, with Olof Andersson as managing
director. Neon-lights illuminated the exterior. The visitor entered a rectangular
hall illuminated by light-bulbs covering the entire ceiling. Tickets were bought
in the hall. Facing the street were shop-windows illuminating the sidewalk.
Downward stairs led the way to the auditorium, which seated 900 visitors. The
auditorium, rectangular in shape, was painted in a deep blue colour and lacked
any artistic decoration. 

The second example was Victoria, one of the grandest movie-palaces in An-
ders Sandrew’s chain. It was situated on the corner of a residential block. Shop-
windows made the vestibule visible and downward stairs led to the stalls of the
auditorium which seated 1 057 visitors. The architect was Ernst Grönwall.

When Europafilm opened Saga, the third example, in 1937, it was the com-
pany’s first movie-palace. It was located in an office-building at Kungsgatan.  

The fourth example, Draken, was opened in 1938. The architect’s name was
Ernst Grönwall. With an auditorium seating 1 300 visitors, this became Svensk
Filmindustri’s largest movie-palace built during the 1930’s.

Rigoletto, the fifth example, was one of cinema-owner Odd Biörnstad’s RI-
movie-palaces. When it opened in 1939 it became one of the last movie-palaces
to be built. The architect was Rolf Engströmmer. 

The examples from the 1930’s are characterised by the cinemas’ distinct im-
print on the city. Neon-lights, canopies, doors and walls of glass within the cin-
emas led the way. 

A common feature of cinemas from the 1930’s is that the passage to the au-
ditorium is short. A vestibule is the only space the visitor passes. The spatial
dramaturgy of the cinema is different from contemporary concert-halls and the-
atres. When entering a concert hall or a theatre, the passage towards the audi-
torium still took one through a sequence of rooms, that is the booking office,
the cloakroom, and the foyer.

Artistic decoration within the cinemas of the 1930’s is scarce. Attempts on
creating an iconography of the cinema are few. Instead, the foyers are decorated
with the posters and photographic portraits of movie-stars. The auditorium was
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not a place for artistic decoration. Instead, light and colour are dominant. A
colour-organ created spectacular effects before the movie began.

The final section of the dissertation deals with those cinemas built after the
1930’s. During the Second World War, construction decreased and the era of
the movie-palace came to an end. The decrease of construction during World
War Two and the break-through of television in the 1950’s were circumstances
that required the cinemas to adapt. When audiences decreased, the result was a
demand for smaller auditoriums. The cinemas of the 1960’s and onwards pre-
sented different solutions in addressing this demand. The large auditoriums of
the older cinemas were divided in order to create several smaller auditoriums.
The “Filmstad”, where several cinemas were grouped within the same block, was
another solution.

In 1919, the Swedish architect Hakon Ahlberg wrote an article on the archi-
tecture of the cinema. He favoured a straightforward architecture, suited to its
purpose – filmscreening. This is a setting where the visit to the cinema resum-
bles an everyday-experience to the filmgoer. In contrast to Ahlberg, the Amer-
ican movie-palace Grauman’s Chinese is discussed. In many aspects this cinema
represents a sharp contrast. Its architecture and artistic decoration provide a set-
ting where the purpose seems to be to take the filmgoer as far away as possible
from everyday experience.  The movie palaces dealt with in this dissertation do
not present such sharp contrasts. Rather, they represent a gradual shift. The
movie-palaces of the 1910’s and 1920’s dramatise the visit to the cinema, and in-
volve gradually heightened expectations. The movie-palaces of the 1930’s
dramatise the visit to the cinema using light and movement. But this shift is
gradual. In terms of artistic decoration, China has a resemblance to Grauman’s
Chinese. On the other hand, taking into account how China dramatises the visit
to the cinema, it becomes closer to the ideal favoured by Hakon Ahlberg. 

This dissertation demonstrates a substantial shift concerning the cinema as a
building type. When one considers cinemas to be composed of a sequence of
rooms for the visitor to pass through in comparison to concert halls and the-
atres, important differences stand out. Thus, the cinema presents itself as a
building type with specific functions as well as a specific spatial dramaturgy. 

Revised by Pamela Marston
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Errata

s. 6 Index ska vara Register
s. 141 not 24 ska vara  Variety Film Reviews 1907–1920 vol. 1, 21. 9 1917,

New York and London 1983 
s. 142 och 143 noter 36, 63, 86 ska inledas Stadsbyggnadsnämndens arkiv
s. 158 I förteckningen av artiklar ska stå: Variety Film Reviews 1907–

1920 vol. 1, New York and London 1983, mellan Uddgren och Waldner.
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