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STOCKHOLMSKÄLLAN

Stockholmsbions första guldålder
Ä

r det inte en ganska
fascinerande tanke, så
här i den högteknologiska underhållningens era,
att nöjet att gå på bio är över
hundra år gammalt? Man
använde inte 3D-glasögon,
inte ens ljudfilmen hade
kommit, men i början av
1900-talet hade stockholmarna många biografer att
välja på (och ﬂer skulle det
bli innan trenden vände och
biografdöden slog till) och
ﬁlmutbudet var varierat.
I Beyron Carlssons ”Hela
Stockholm” skildras ett typiskt
grabbgäng som ska gå på bio.
Året är 1912. De läser på afﬁscherna utanför Mariabiografen och säger saker som: ”Tira,
grabbar, Lehman är med, då
blir det skarpt.” De passerar
vaktmästaren i porten som
”hasplar sin vanliga ramsa:
varsågodochstiginmittherrskapföreställningenpågåroafbrutetintetuppehåll-mankangåinnärsomhelst. Han drar det
automatiskt så snart han får
se ett lefvande väsen på gatan,
vore det ock en bryggarhäst.”
Filmerna var korta och kunde vara komedier, där Lehman
och andra typer snubblade omkring, eller rafﬂande äventyr.
Grabbarna har satt sig i salongen och ”föreställningen har bör-

jat skildra de sorgliga öden som
drabba en viss fröken Vanda,
hvilken råkat bli bortröfvad av
zigenare. Hon har det ganska
tjyftjockt tycks det och publikens medlidande skulle vara än
starkare bara förklaringarna till
bilderna voro framställda på
ett något begripligare språk.”
Texten i ﬁlmen om Vanda var
dessvärre på engelska.
I brist på ﬁlmljud fanns förstås

den levande musiken. Orientaliska Teatern på Drottninggatan 31 skröt i annonseringen om att vara ”Stockholms förnämsta
biografteater” med kapellmästare ”Protus Åslund, Sveriges populäraste biografpianist”. Annars var det Röda
Kvarn i Sveasalen på Hamngatan som ansågs vara mest
elegant. Den var också störst
på sin tid och stoltserade
med en orkester på 12-14
man. Men biografen upphörde 1913, efter mindre än
två år, då huset skulle rivas
och NK:s varuhus byggas.
Brunkebergs-Teatern på
Brunkebergstorg 14 ﬁck gott
anseende tack vare sina journalﬁlmer, ”aktuella bilder”,
som kunde vara reportage om
kungligheter, idrottshändelser,
upptäcktsfärder eller något an-
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nat som var i ropet. I mars 1913
konstaterade Aftonbladet att
de högre samhällsklasserna var
skeptiska mot biografﬁlm, men
att Brunkebergs-Teaterns utbud
började ändra på den saken.
Teknisk och konstnärlig
utveckling i all ära, men frågan är om inte bionöjet var
större då än nu. Enligt Bey-

ron Carlsson hade publiken
”riktigt treﬂigt åt att se karlar
som göra de lustigaste snedsteg på gatorna eller slå sina
älskeliga små hustrur i skallen med vedträn så att de arma
hjälplösa varelserna i nödvärn
måste servera sin äkta hälft
köttsoppan utvärtes.”

”De högre samhällsklasserna var
skeptiska mot biografﬁlm, men
Brunkebergs-Teaterns utbud började
ändra på den saken.”

Sandra Sporrenstrand

LÄS MER OM DET GAMLA STOCKHOLM PÅ STOCKHOLMSKÄLLAN – WWW.STOCKHOLMSKALLAN.SE

D
L
SÅ

