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Inledning 

På ett föräldramöte i Örebro i december 1907 anordnat av Pedagogiska 
Sällskapet för att diskutera ”Biografteatrarnas invärkan på ungdomen”1 
erinrade en av deltagarna, svarvaren hr Lagerström, ”om marknadsnöjena å 
Alnäng-arna” vilka han menade ”hade det goda med sig att de voro 
tillfälliga.”2 Vid tidpunkten för mötet hade tre biografer nyligen öppnats i 
staden och erbjöd dagligen visningar av en samling kortare filmer för en 
billig penning på sen eftermiddag och på kvällar. Utbudet av billiga nöjen 
hade aldrig förr varit så stort. Förutom biograferna erbjöd Örebro 
Arbetarekommun sedan några år tillbaka ett kontinuerligt utbud av basar-, 
varieté- och tivoliunderhållning i Folkets Park och i en stor Cirkusbyggnad i 
staden. På mötet ville de pedagoger som förde diskussionen även protestera 
mot ”demoraliserande och förråande” cirkus- och varietéföreställningar.3 
Sådana nöjen hade tidigare varit förknippade med marknadsnöjen och -
gyckel som primärt hade gästat staden under de stora frimarknaderna; i 
Örebro på slutet av 1800-talet var de tre till antal, en höst-, en vinter- och en 
vårmarknad. Marknadsnöjen tog då öppna ytor i staden i anspråk och hyrde 
in sig i affärs- och samlingslokaler, men förvisades i början på det nya seklet 
till en öppen plats som gränsade staden norrut: Alnängarna. 

I Örebro-kurirens referat från föräldramötet framgår att den omnämnda 
svarvaren Lagerström och journalisten hr A. Östlund, båda engagerade i den 
lokala socialdemokratiska rörelsen och delvis ansvariga för 
Arbetarekommuns många nöjen, försökte nyansera diskussionen om 
kinematografernas och cirkusvarietéernas dåliga inverkan på ungdomen. Det 
ska förstås mot bakgrund av att den egna rörelsens basarer, tivoli och 
varietéer hade orsakat oordningar i staden som lett till både polisutredning 
och repressalier. Lagerström fortsätter sina funderingar om de tillfälliga 
marknadsnöjena på Alnängarna: ”Nu hade vi istället fått stående 
marknadsnöjen i kinematograferna, vilka hade visat sig ha en ovanligt stor 
dragningskraft på ungdomen.”4  

Liknelsen mellan marknadsnöjen och film var kanske ett sätt att avleda 
”opinionen” från de kontroversiella nöjen de själva ansvarade för? 

                                                
1 Ök, 29 november 1907. 
2 Ök, 2 december 1907. 
3 Ök, 2 december 1907. 
4 Ök, 2 december 1907.  
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Lagerström och Östlunds inlägg till trots rann den opinion mot 
kinematografer som pedagogerna försökte skapa ut i sanden. Till skillnad 
från situationen i storstäderna där biografer etablerades plötsligt och i mängd 
och orsakade livliga protester, var filmens introduktion och etablering i 
Örebro en gradvis process som var förankrat i och beroende av det lokala 
föreningslivet. 

Den svenska filmhistoriska forskningen kan sägas ha börjat på trettiotalet 
med pionjären Bengt Idestam-Almquist, signaturen Robin Hood, i 
Stockholms-Tidningen. I en bok om Charles Magnusson, direktören för det 
stora svenska filmbolaget AB Svenska Biografteatern (Svenska Bio), 
beskrivs hans gärning genom främjandet av filmen som konst. Idestam-
Almquist skriver att ”Celluloidfilmen var den moderna tidens konst. Man 
måste se till att den blev modern och blev konst. Föreställningarna skulle 
intressera för att filmerna intresserade, och filmerna skulle göras sådana att 
de fängslade även en bildad publik. Och de skulle inte köras i marknadstält, 
godtemplarsalar eller källare, utan i snygga speciallokaler.”5 Magnusson 
inträdde i branschen som VD för Svenska Bio 1909 då biografer hade 
öppnats i större och mindre städer över hela landet. Trots överetablering av 
biografer, storstrejk och konjunkturnedgång, hade de vid denna tid kommit 
att bli ett återkommande nöje för en stor publik.6 I Idestam-Almquists 
framställning associeras de tidigare filmvisningarna, framförda av 
kringresande filmförevisare och i enkla lokaler, med en gycklartradition. 
Han menar att tack vare Magnussons gärning skulle filmen komma att locka 
sin publik med konstnärliga anspråk och inte ”genom koncessioner åt 
marknadernas förlegade tittskåps- och laterna magica-vanor, åt varieté- och 
gycklarmentalitet, åt diorama och konstkabinett. Marknadernas guldålder, då 
de varit alla kretsars nöjescentra, tillhörde en förgången epok.”7 

I föreliggande avhandling undersöks hur det gick till när biograferna blev 
ett vardagligt inslag i en mellanstor stad utefter stambanan i den 
mellansvenska, folktätare södra delen av Sverige. Den kommer alltså att 
uppehålla sig vid tiden innan film förknippades med konst och snygga 
speciallokaler och under den tid Idestam-Almquist menade att billiga nöjen 
hörde marknader till. Expansionen eller utvecklingen av filmbranschen som 
den karaktäriserats av Idestam-Almquist som en dikotomi mellan tidigt 
marknadsgyckel och senare konst kommer att ifrågasättas i grunden. Genom 
att se biografernas historia som en del av, rent av inbäddad i, den lokala 
nöjeskulturens olika sammanhang kommer uppfattningen om dess sociala 
och kulturella tillhörighet att nyanseras. 

                                                
5 Bengt Idestam-Almquist, När filmen kom till Sverige: Charles Magnusson och Svenska Bio 
(Stockholm: Norstedt, 1959): 161. 
6 Leif Furhammar, Filmen i Sverige. En historia i tio kapitel och en fortsättning (Stockholm: 
Dialogos, Svenska Filminstitutet, 2003): 23. 
7 Idestam-Almquist (1959): 161. 
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Denna lokala studie koncentrerar sig till Örebro. Vid seklets början fanns 
i staden ett kontinuerligt utbud av nöjen i de traditionellt borgerliga 
salongerna, i Stora Hotellets regi och på Frimurarlogen. Staden hade en 
pampig teater med dyrare parkett såväl som billigare galleriplatser. Tidiga 
resande filmförevisare försöker slå sig in i dessa miljöer, men det är 
framförallt genom samarbete med de lokala folkrörelsernas lokala föreningar 
och Arbetareföreningen som de finner lokaler för sina program och en stor 
publik. Detta sker samtidigt med att industrialiseringen och urbaniseringen 
tilltar efter sekelskiftet 1900 och frivilligföreningarnas behov av att locka 
folk till den egna föreningen växer, liksom deras behov av att tjäna pengar 
till dess skiftande verksamheter. Festliga program, utan sanktionerad 
alkoholförtäring men med billiga nöjen såsom bondkomik, sång och musik, 
deklamation, basarer och tivoli, föreläsningar, maskerader, dans och 
tävlingar, var både medel och mål för föreningarna, och utgör det 
sammanhang vari biografernas introduktion, framväxt och etablering skall 
förstås. 

Bakgrund 
Sedan ett par decennier har filmvetenskapen vidgat sina forskningsobjekt 
och teoretiska perspektiv till att omfatta ett större fält än kanoniserade 
filmverk och apparaturteorier påbjuder i form av stil- och auteurstudier 
respektive Hollywoodcentrerad ideologikritik. 1985 kom Robert C. Allen 
och Douglas Gomery ut med boken Film History. Theory and Practice, en 
filmhistoriografisk reflektion som uppmuntrade till en ny sorts filmhistoria. 
Lokala studier, efter en gräv-där-du-står princip, med estetiskt, teknologiskt, 
ekonomiskt, men särskilt sociologiskt perspektiv, lyftes fram som fruktbara 
och angelägna av duon eftersom avgränsade och detaljerade studier som 
beskrev och förklarade filmvisningens historiska premisser var i stort sett 
obefintliga vid denna tid.8 Allen och Gomery utmanade den gängse 
filmvetenskapens textfixering och bejakade ett intresse för de mekanismer 
och sammanhang som låg bakom filmernas produktion, distribution, visning 
och reception, vid olika tider, vid olika platser, och i vardagssammanhang. 
Boken verkade som inspirationskälla för främjandet av en revisionistisk 
filmhistorisk forskning.9  

I en introduktion till ett antal artiklar om filmhistoriografi i ett 
temanummer av Cinema Journal ifrågasätter dock Sumiko Higashi om en 

                                                
8 Robert C. Allen och Douglas Gomery, Film History. Theory and Practice (New York: 
Knopf, McGraw-Hill, 1985). 
9 “The discussion about the object of historical study, what counted as evidence and what was 
being explained in film history, changed after the publication of Allen and Gomery’s book, 
and the new practice that followed was often named ‘revisionist film history’ or ‘the new film 
history’.” Gunnar Iversen, “Cutting Bordello Scenes and Dances: Local Regulation and Film 
Censorship in Norway before 1913”, Film History, vol. 17, no. 1, 2005: 106-112; 106. 
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historisk vändning verkligen har ägt rum med hänvisning till den ringa 
förekomsten av historiska studier i omlopp under de senaste fem åren. 
Higashi menar att snarare än en historisk vändning, som hon liknar vid en 
revolution eller ett av Kuhn definierat paradigmskifte, har det varit frågan 
om ”a slowly accelerating movement”. Higashi förklarar det uteblivna 
paradigmskiftet med att akademikerna som undervisar inte själva har 
utbildats i ”empirisk” forskningsmetodik.10 I en nypublicerad artikel i 
tidskriften Cultural Studies får Higashi delvis medhåll av Allen. Han menar 
dock att trögheten för historiska studier inom ämnet skall förstås mot 
bakgrund av en djuprotad ambivalens inför allt det som finns eller kan 
tänkas finnas utanför filmtexten och filmanalysen; en ambivalens som 
präglat ämnet sedan dess institutionalisering på sjuttiotalet. Även inom den 
historierevisionistiska forskningen existerar en osäkerhet gällande 
relevansen av studier om ”exhibition, spectatorship, the audience, reception, 
and/or the social experience of moviegoing”. 11   

De standardhistorier om film som producerades av de amerikanska 
pionjärforskarna beaktade endast i ringa utsträckning topografiska 
skillnader, eller publikens skiftande sammansättning och upplevelser, och 
om en plats angavs så var det någon av de stora städerna.12 Också i ett 
                                                
10 Sumiko Higashi, ”In Focus: Film History, or a Baedeker Guide to the Historical Turn”, 
Cinema Journal, vol. 44, no. 1: 94-100; 94-95. 
11 Allen exemplifierar denna svårighet inom ämnet att frigöra sig från vedertagna mönster 
med en kritisk diskussion om uppmärksammade studier inom den ”nya” filmhistoriografin. 
Det redan nämnda intresset för den tidiga filmen är till exempel beroende av, tar som 
utgångspunkt och slutpunkt, den psykoanalytiskt bestämda klassiska filminstitutionens låsta 
åskådare med vidhäftad ideologisk bestämning av ”apparaturen”. Robert C. Allen, 
”Relocating American Film History. The ‘Problem’ of the Empirical”, Cultural Studies, vol. 
20, no. 1, January 2006: 48-88; 49.  
12 Kathryn Fuller, At the Picture Show. Small-Town Audiences and the Creation of Movie Fan 
Culture (Washington D.C.: Smithsonian Institution Press, 1996): xi-xii. År 1985 
presenterades lokal filmhistorisk forskning som en nyhet: ”a large and hitherto untapped 
source of original film historical investigation” och som ”virgin territory”. Allen och Gomery 
(1985): 193, 194. En förklaring till den amerikanska filmforskningens förkärlek för studier av 
”nickelodeons” (hädanefter nickelteatrar) i storstadsmiljö, där den enormt stora invandringen 
var speciellt kännbar kring sekelskiftet 1900, faller tillbaka på den amerikanska filmindustrins 
tidiga mytbildning kring biografen som ett demokratiskt medium, ”democracy’s theater”, 
vilket den första generationens filmhistoria anammade. Miriam Hansen, Babel and Babylon: 
Spectatorship in American Silent Film (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1991): 
60-89. Russell Merritt har ifrågasatt myten om nickelteatern som ett exklusivt 
arbetarklassnöje i en artikel publicerad redan 1976. Han påvisade att biografföreståndarna 
redan från start eftersträvade en mer respektabel och ekonomiskt bärkraftig publik. Allens 
tidigare omnämnda avhandling om interaktionen mellan vaudeville och film (1980) var inne 
på liknande spår. Merritts påståenden har sedan dess reviderats av Ben Singer som menar att 
de tidiga antagandena om en arbetarklasspublik på Manhattans nickelteatrar var korrekta. 
Frågan har under senare år debatterats livligt. Russell Merritt, ”Nickelodeon Theatres, 1905-
1914: Building an Audience for the Movies” i Tino Balio (red.) The American Film Industry 
(Madison: University of Wisconsin Press, 1976), omtryckt i Ina Rae Hark (red.) Exhibition. 
The Film Reader (London och New York: Routledge, 2002). Se också Lary May, Screening 
Out the Past: The Birth of Mass Culture and the Motion Picture Industry (New York: Oxford 
University Press, 1980); Robert C. Allen, “Motion Picture Exhibition in Manhattan, 1906-
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svenskt forskningssammanhang marginaliseras landsbygden i det 
standardverk som ensam i sitt slag presenterar den svenska filmens 
historia.13 Uppgifterna om den tidiga perioden i Furhammars svenska 
översiktliga filmhistoria bygger till stor del på Rune Waldekranz 
pionjärforskning om den tidiga svenska filmen som ställer storstädernas 
filmsituation i en privilegierad kategori för sig i deras egenskap av att vara 
nöjescentrum.14 Den nya filmhistoriens undersökningar sammanföll med den 
kulturella vändingen inom human- och samhällsvetenskaperna i stort samt 
med ett parallellt och emellanåt överlappande intresse för de ”nya 
mediernas” historia och visuella kultur. 15 Detta inspirerade en rad studier 
som betraktade filmen som ett spektakulärt medium bland andra visuella 
attraktioner – i framförallt urbana miljöer. Åkallande kulturteoretiker som 
Walter Benjamin, Georg Simmel och Siegfried Kracauer, teoretiserades 
modernitetens förvandlingar med storstaden som given referenspunkt och 
flâneuren (och dess kvinnliga, mindre anständiga motsvarighet, flâneusen) 
som ur-typ(er) för den moderna urbana åskådaren.16  

David Bordwell har ifrågasatt modernitetsforskningen inom 
filmvetenskapen som han menar vilar på grundlösa antaganden om en till 
naturen instabil och av kulturen given perception. En mer sansad, kognitivt 
orienterad och materialistiskt förankrad historiesyn var, enligt Bordwell, att 
föredra. I hans mening bör historierevisionismen innebära avgränsade och 
detaljerade studier, helst med skärpan inställd på filmtexten och på frågor 
                                                                                                               
1912: Beyond the Nickelodeon” i John Fell (red.) Film Before Griffith (Berkeley: University 
of California Press, 1983) och “Manhattan Myopia; or, Oh! Iowa!”, Cinema Journal vol. 35, 
no. 5, Spring 1996): 75-103. Debatten har fortsatt i Cinema Journal vol. 35, no. 3, Spring 
1996 med Sumiko Higashi, ”Dialogue: Manhattan’s Nickelodeons”: 72-74; Ben Singer, ”New 
York, Just Like I Pictured It…”: 104-128; i Cinema Journal vol. 36, no. 4, Summer 1997 med 
William Uricchio och Roberta E. Pearson, ”Dialogue: Manhattan’s Nickelodeons. New York? 
New York!”: 98-102; Judith Thissen, “Oy Myopia”: 102-107; Ben Singer, “Manhattan 
Melodrama”: 107-112. 
13 Det görs förvisso nedslag i landsbygdens film- och biografsituation men det är Stockholm 
som genomgående tjänar som given referens. Furhammar (2003). 
14 Rune Waldekranz, Levande bilder. De första biograferna (Stockholm, 1955); Rune 
Waldekranz, Levande fotografier. Film och biograf i Sverige 1896-1906 (Opubl. lic. avh., 
Stockholms universitet, 1969).  
15 Se inledningen till antologin 1897. Mediehistorier kring Stockholmsutställningen för en 
nordiskt anstruken utredning av den senaste tidens utveckling av forskningen om medier inom 
olika forskningstraditioner. Anders Ekström, Solveig Jülich och Pelle Snickars (red.) 
(Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv, 2006). 
16 Friedberg, Anne, Windowshopping. Cinema and the Postmodern (Berkeley, Los Angeles, 
Oxford: University of California Press, 1993); Bruno, Giuliana, Streetwalking on a Ruined 
Map. Cultural Theory and the City Films of Elvira Notari (New Jersey: Princeton University 
Press, 1993); Charney, Leo and Vanessa R. Schwartz, Cinema and the Invention of Modern 
Life (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1995); Vanessa R. 
Schwartz, Spectacular Realities. Early Mass Culture in Fin-de-Siècle Paris (Berkeley, Ca.: 
University of California Press, 1998); Vanessa R. Schwartz och Jeannene M. Przyblyski, The 
Nineteenth-Century Visual Culture Reader (New York: Routledge, 2004); Singer, Ben, 
Melodrama and Modernity. Early Sensational Cinema and its Contexts (New York: Columbia 
University Press, 2001); m. fl. 
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om stil.17 Ben Singer har gått i svarsmål för modernitetsforskningen och 
vidhöll att den diskurs från filmens tidiga år som beskriver mediet i termer 
av ”powerful fleeting impressions, kinetic speed, novel sights, 
superabundant juxtapositions, and visceral stimulation”, med andra ord, i 
samma termer som användes för att beskriva den moderna urbana 
erfarenheten, bör uppmärksammas och tas på allvar av filmforskare.18  

Film är onekligen en del av moderniteten, den var ett uttryck för det 
moderna kring förra sekelskiftet genom sin nya, reproducerbara teknologi 
som framvisade bilder med företrädesvis urbana teman och motiv, som 
Hansen menar tilltalade en urban arbetarklass genom att erbjuda en ny 
upplevelse av estetisk igenkänning och en ny upplevelse och igenkänning av 
sensorisk, alltså rent fysisk, påverkan.19 Därtill var filmens initialt mest 
uppmärksammade genomslag i de stora städerna.20 Men, ”modernitet” är 
inget statiskt tillstånd som bör begränsas endast till de mest omvälvande, 
kännbara och dynamiska miljöerna. Allt fler forskare har börjat 
uppmärksamma att det inte finns endast en historia om moderniteten; den 
kanoniserade berättelsen om erfarenheten av film i det förra sekelskiftets 
metropoler behöver kompletteras med historier om de platser där den stora 
majoriteten av befolkningen, i USA såväl som i Sverige, levde sina liv vid 
denna tid. Alltså i mellanstora eller små städer, och på landsbygden.21  

Tidigare forskning 
Framförallt inom den amerikanska forskningen finns ett växande utbud av 
studier av kommersiella nöjen med film i täten från områden med varierande 
geografisk, demografisk, social, kulturell och ekonomisk sammansättning. I 
följande redogörelse lyfter jag fram ett urval studier om filmens tidiga 

                                                
17 David Bordwell, On the History of Film Style (Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press, 1997): 141-149. 
18 Singer (2001): 130, 126-130. Här talar jag om Metropolen som en och densamma, men i 
studierna nämnda ovan framträder att städerna representerar sinsemellan olika versioner eller 
aspekter av moderniteten, med återverkningar på film. I Paris, till exempel, föddes flâneuren, 
och efter Baron Georges Haussmans modernisering av staden framhävdes dess visuella 
kvaliteter och lockelse till distraktion medan New York associerades med massproduktion, 
standardisering och masskonsumtion vilket i sin tur förknippades med stress och 
överstimulering. Charney och Schwartz (1995): 4-5.   
19 Miriam Bratu Hansen, “The Mass Production of the Senses: Classical Modernism as 
Vernacular Modernism” i Christine Gledhill & Linda Williams (red.), Reinventing Film 
Studies (London: Arnold, 2000).  
20 Fuller (1996): x.  
21 I USA bodde 70 % och i Sverige 80 % av medborgarna på landsbygden och i mindre städer 
vid början av seklet. Allen har räknat ut att 58 miljoner människor levde i landsbygdernas och 
småstädernas USA och omfattas således inte av det traditionella historiska tänkandet. Allen 
(2006): 62; Svensk Officiell Statistik: Befolkningsrörelsen år 1912. Folkmängden och dess 
förändringar, Statistiska Centralbyrån (Stockholm, 1915): 5. Se även Fuller (1996); Gregory 
Waller, Main Street Amusements: Movies and Commercial Entertainment in a Southern City, 
1896-1930 (Washington; London: Smithsonian Institution Press, 1995).  
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historia som förhåller sig till specifika geografier, som har en viss 
omfattning och som bidragit till den aktuella filmhistoriografiska 
diskussionen. De flesta amerikanska filmhistoriker som skriver om 
introduktionen av film och etableringen av biografer i städer och regioner 
utanför de invandrartäta storstäderna New York och Chicago relaterar sin 
forskning till Miriam Hansens teori om nickelteatern som en potentiellt 
alternativ offentlig sfär. Hansens Babel och Babylon är banbrytande i sin 
ambition att historisera ”specatorship” (hädanefter åskådarskap).22 I boken 
diskuteras tre olika perioder och material, varav en handlar om nickelteatern 
som en potentiellt alternativ offentlig sfär för urbana arbetare, invandrare 
och kvinnor på Manhattans Lower East Side. Åskådarteorin som Hansen 
utvecklar går via Oskar Negt och Alexander Kluges bok Öffentlichkeit und 
Erfahrung, som i sin tur bearbetar Jürgen Habermas Strukturwandel der 
Öffentlichkeit.23 Den syftar till att påvisa att det fanns en möjlighet för ett 
autonomt åskådarskap, ”a margin of autonomous interpretation and 
reappropriation”, som hon kallar det, i de former av filmförevisning under 
nickelteaterperioden som trotsade masskulturell standardisering. Att gå på 
bio vid denna specifika tid kan ha fungerat som en potentiellt självständig, 
alternativ ”horizon of experience” för vissa sociala grupper, menar Hansen.24 
Med alternativt organiserad erfarenhet menas att den är självreglerande samt 
lokalt och socialt specifik.25  

Hansens analys är i huvudsak ett resonemang som bygger på tidigare 
forskningsresultat snarare än primära källor. Viktiga är till exempel Charles 
Mussers arbeten om den tidiga filmaren Edwin S. Porter liksom hans 
forskning om filmförevisarens kreativa roll i den tidiga perioden. Avgörande 
i det här sammanhanget är att meningen med en filmvisning under den tidiga 
perioden inte kan härledas till filmerna som slutna narrativa verk, utan 
snarare till extra- eller utomfilmiska faktorer såsom publikens förkunskaper, 
förevisarens föreläsning och andra ljudeffekter och musik. Musser påvisar 
hur förevisaren hade stort utrymme att forma förevisningen, i valet av vad 
som skulle ingå i programmet och i vilken ordning, liksom i valet av var och 
hur programmet presenterades.26 Slutsatserna Hansen drar från den forskning 
                                                
22 Hansen (1991).  
23 Oskar Negt och Alexander Kluge, Öffentlichkeit und Erfahrung: Zur Organisationsanalyse 
von bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1972); 
Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der 
bürgerlichen Gesellschaft (Darmstadt och Neuwied: Hermann Luchterhand Verlag, 1962). 
Den senare finns i svensk översättning av Joachim Retzlaff: Borgerlig offentlighet. 
Kategorierna “privat” och “offentligt” i det moderna samhället (Lund: Arkiv, 1984). 
24 Hansen (1991): 17. 
25 Hansen (1991): 91. 
26 Charles Musser, The Emergence of Cinema: The American Screen to 1907. History of the 
American Cinema (New York: Scribner’s, 1990); Before the Nickelodeon: Edwin S. Porter 
and the Edison Manufacturing Company (Berkeley: University of California Press, 1991); 
med Carol Nelson, High Class Moving Pictures: Lyman Howe and the Forgotten Era of 
Traveling Exhibition 1880-1920 (Princeton: Princeton University Press, 1991). 
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Musser representerar är ganska långtgående i dess beskrivning av den tidiga 
filmvisningens öppna, alternativa potential: 

It is a mark of early cinema’s specificity that its effects on the viewer were 
determined less by the film itself than by the particular act of exhibition, the 
situation of reception. The variety format not only inhibited any prolonged 
absorption into the fictional world on screen, but the alternation of films and 
nonfilmic acts preserved a perceptual continuum between fictional space and 
theater space. A sense of theatrical presence was also maintained by 
nonfilmic activities that accompanied the projected moving image and were 
essential to its meaning and effect upon the viewer―lectures, sound effects, 
and, above all, live music. Such exhibition practices lent the show the 
immediacy and singularity of a one-time performance, as opposed to an event 
that was repeated in more or less the same fashion everywhere and whenever 
the films were shown. Hence the meanings transacted were contingent upon 
local conditions and constellations, leaving reception at the mercy of 
relatively unpredictable, aleatory processes.27 

 
Ett annat viktigt avstamp för Hansens studie är socialhistorikern Kathy Peiss 
bok om den nya kultur som växer fram för unga ogifta arbetande kvinnor i 
Amerikas storstäder (New York) och utgörs av ett umgänge i heterosociala 
miljöer utanför familjen och hemmets sfär. Biografen var en populär 
heterosocial miljö för den ”nya” yrkesarbetande kvinnan i storstaden, jämte 
billiga dansställen.28 Utöver den stora invandringens omvandling av den 
sociala miljön uppstod alltså nya könsspecifika beteenden relaterat till 
arbetarnas fritid vilka innebar utvidgade möjligheter till deltagande i en 
(potentiellt alternativ) offentlighet.  

Den stora förtjänsten med Hansens resonemang är förskjutningen i 
intresse från filmtexten till biografen som socialt rum avseende den tidiga 
perioden och ambitionen att förankra den sociala erfarenhet som biografen 
erbjöd i en precis historisk kontext. 29 För att ringa in denna ”social horizon 
of experience” beaktas nickelteatern i relation till andra nöjen som stod till 
buds för åskådarna, visningspraktikernas utformning, och speciellt de som 
trotsade standardisering (ljud- och musikackompanjemang, föreläsares 
närvaro, varietéinslag, sing-a-longs, etc), relationen mellan 

                                                
27 Hansen (1991): 93-94. 
28 Biograferna blev populära för att de var billiga och visade upp bilder av ”den nya kvinnan”. 
Peiss framhåller dock att en positiv tolkning av den unga kvinnans utökade rörelsefrihet 
motverkas av den bjudkultur som rådde på grund av att männen tjänade betydligt mer än 
kvinnor och hade än större rörelsefrihet. Att bli bjuden medförde ofta en sexuell 
motprestation. Kathy Peiss, Cheap Amusements. Working Women and Leisure in Turn-of-the-
Century New York (Philadelphia: Temple University Press, 1986). 
29 En studie som bygger vidare på Kathy Peiss och Miriam Hansens arbeten om ökat kvinnligt 
deltagande i Amerikas metropoler och som betonar biografens sociala rum över filmens 
betydelse (jämte Chicagos världsutställning, varuhus och nöjesfält) är Lauren Rabinovitz, For 
the Love of Pleasure. Women, Movies, and Culture in Turn-of-the-Century Chicago (New 
Brunswick, New Jersey and London: Rutgers University Press, 1998). 
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nickelföreståndaren och publiken, relationen mellan nickelteatern och 
grannskapets sociala karaktär, biobesök som en del av vardagens och 
familjens rutiner och traditioner, osv. Hansens arbete avseende den tidiga 
perioden är dock i huvudsak ett gediget teoribygge, och behöver utsättas för 
lokala, detaljerade studier som med stöd av primära källor prövar 
argumentationen. 

I socialhistorikern Roy Rosenzweigs studie om klass och nöjeskulturer i 
den industriella staden Worcester, Massachusetts 1870-1920 var 
nickelteatrarna ett arbetarnöje jämte ”the saloon” (krogen). Rosenzweig visar 
hur nickelteatrarna liksom den kommersiella nöjesparken ställde traditionella 
kulturella hierarkier på ända både inom etniska grupperingar i staden och 
utifrån ett reformistiskt medelklassperspektiv. Konflikter över arbetarnas 
fritid kunde skapa fientlighet inom arbetarklassen såväl som 
klassöverbryggande allianser. Någon kulturell konsensus som skulle kunna 
sammanfattas som ”amerikansk kultur” rådde alltså inte i industriella 
Worcester. På krogen odlades en distinkt arbetarkultur som Rosenzweig med 
Raymond Williams terminologi kallar alternativ, alltså separat och distinkt 
från den samhälleliga normen, men inte oppositionell, vilket skulle innebära 
”a direct challenge to that society”. 30 Efter första världskriget kom arbetarna 
att i ökad utsträckning tillbringa sin fritid på biograferna som vid denna tid 
drevs av nationella korporationer och också besöktes av medelklassen. 
Krogens minskade betydelse och biografens allt mer standardiserade och 
samhällstillvända publik bidrog till att de kulturella konflikter som tidigare 
rått i staden ebbade ut.31 

Gregory Waller har utmanat Hansens teori i en lokalstudie om Lexington, 
Kentucky från 1896 till 1930 som beskriver hur offentliga och kommersiella 
former för filmvisning inkorporerades i och blev en given och 
okontroversiell del av befintliga nöjessammanhang i staden. På Lexingtons 
”opera house” (en teater för allehanda uppträdanden, vaudeville såväl som 
konventionell teater) visades film tidigt liksom i nöjesparken och på 
gatufester och marknader. Nickelteatrarnas etablering skedde jämte ett 
växande nöjesutbud av kommersiella nöjen där en inomhusbana för 
rullskridskor var den största konkurrenten. I Lexington öppnade 
biografteatrarna mitt i stadens centrala kommersiella och administrativa 
distrikt, jämte tingshus och bank, vilket indikerar en helt annan publik och 
kulturell status än för nickelteatrarna i Hansens fall, där de förknippades med 
arbetare och invandrare. En viktig poäng med Wallers studie är staden 
Lexingtons placering i södra USA där den europeiska invandringen inte var 

                                                
30 Roy Rosenzweig, Eight Hours for What We Will: Workers and Leisure in an Industrial 
City, 1870-1920 (Cambridge: Cambridge University Press, 1983): 223. 
31 Rosenzweig (1983): 226-227. 
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kännbar som i New York eller Chicago. Däremot präglades staden av en 
ojämlik delning efter ras.32  

Kathryn H. Fuller presenterar en annorlunda historia från sitt 
småstadsperspektiv från New England genom att använda en annan metodik. 
Fuller redogör för hur resande filmförevisare följde mönster etablerade av 
tidigare resande underhållare. De tog kontakt med associationer, skolor och 
andra institutioner på de orter de ämnade besöka innan ankomsten, för att 
intressera och engagera den lokala befolkningen och ibland också för att 
göra sponsoraffärer med ”respektabla” grupperingar av lokalbefolkningen.33  

Allen kontrasterar effektfullt Hansens beskrivning av storstädernas 
nickelteaterpublik med Fullers publik för resande filmförevisningar i New 
England och det egna forskningsresultatet om småstädernas teatrar i North 
Carolina. I Hansens version skiftar publikens sammansättning på de första 
tio årens filmvisningar beroende på de sammanhang som visningarna var en 
del av, men de hade alla ett gemensamt avståndstagande till den finkulturella 
traditionen (”genteel tradition”) som hon menar hade dominerat amerikansk 
kultur sedan inbördeskriget. Den nya offentliga sfär som uppstod med 
filmvisning och andra kommersiella nöjen kring förra sekelskiftet undvek 
inflytande från kulturella och religiösa smakdomare och bars upp av en ny, 
urban medelklass.34 I mindre städer i södra USA var teatern (”the local opera 
house”) den enda lokalen som användes för kommersiella nöjen och den 
kunde ingalunda ha stått utanför det lokala ledarskiktets kontroll, menar 
Allen.  

Far from being a social space eluding the control of cultural and religious 
authorities, it typically was not only constructed by the town’s political 
authorities, it frequently was a part of the same structure that housed the 
town’s executive and judicial operations. (…) Thus the history of commercial 
entertainment in small towns was intertwined with the development of local 
power structures.35 

 
Vidare utmärktes inte biograferna i North Carolinas små städer av en obskyr 
relation till hegemonisk kultur eller av att vara alternativa, autonoma 
offentligheter. Allen framhäver tvärtom hur väl integrerade teatrarna var i 
den lokala gemenskapen:  

… how tightly woven they were, or aspired to be, into not just the town’s 
social and cultural life but its civic life as well. Small town movie theaters 
arranged special screenings or offered concessionary prices to school groups, 
served as a venue for local music talent, and routinely organized or 
participated in charity drives. Sometimes movie theaters were the only or the 

                                                
32 Waller (1995). 
33 Fuller (1996): 14-15. 
34 Hansen (1991): 60-61. 
35 Allen (2006): 68. 
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largest secular public meeting spaces in town. They hosted high school 
graduations, town meetings, beauty pageants, and, during World War I, bond 
rallies.36 

 
Allen framhåller vidare att en viktig fråga för filmhistoriker med intresse för 
den amerikanska söderns städer rör rassegregation och afroamerikaners 
kulturella erfarenheter.37  

Den amerikanska filmhistoriska forskning som utgår från landsbygden 
och mindre städer beaktar sociala och kulturella dimensioner av 
filmförevisning och dess reception. Om klass, etnicitet och kön är styrande 
faktorer för forskningen om nickelteatrarna i de amerikanska metropolerna 
är de inte givna utgångspunkter för forskningen om resande kinematografer, 
film som vaudevillenummer och nickelteatrar på landsbygden och i 
mellanstora och mindre städer. I södern liksom i New England beskriver 
forskarna en situation där den tidiga filmens visningar anammas av 
samhället och får en publik som var socialt heterogen. Fuller antyder i sin 
bok att religiösa och geografiska bestämningar var väsentligare än klass och 
etnicitet för skillnader i den kulturella erfarenheten av kinematografi, medan 
Waller och Allen framhåller ras som avgörande. Gemensamt för de här 
studierna är en historiesyn som beaktar sociala och kulturella konstruktioner 
och processer i relation till film. Abel menar i ett inlägg i Cinema Journal att 
den pågående social- och kulturhistoriskt anstrukna, platsdrivna forskningen 
förvisso har ett värde men att det värdet ligger utanför filmvetenskapen.38 I 
en omfattande och tät studie av filmindustrins ansträngningar att 
amerikanisera produkten och publiken i det tätt befolkade nordöstra hörnet 
av USA 1910 till 1914 kombinerar Abel olika metoder. Regional 
distribution, marknadsföring och visning av film kombineras med ingående 
genre- och stjärnstudier. Amerikaniseringen skedde på olika sätt i olika led, 
men särskilt framhålls industrins samarbete med pressen och ett gemensamt 
riktat tilltal till en kvinnlig åskådare och publik.39 Abel håller filmtexten och 
filmindustrin i fokus men släpper alltså in den historiskt förankrade publiken 
genom en regional tids- och platsförankring, och presstudier. Om man 
insisterar på att filmen som text skall vara kärnan i ämnet är man överens 
med Abels begränsning av filmvetenskapens verksamhetsfält, men jag menar 
att visningen av filmerna, den historiska händelsen i dess materiella, sociala 

                                                
36 Allen (2006): 67. 
37 Allen (2006): 69. 
38 Richard Abel, ”History Can Work for You, You Know How to Use It”, Cinema Journal, 
vol. 44, no. 1, 2004: 107-112. 
39 Richard Abel, Americanizing the Movies and “Movie-Mad” Audiences, 1910-1914 
(Berkeley: University of California Press, 2006). I en tidigare bok undersökte Abel hur den 
amerikanska industrin utmanövrerade franska Pathé Frères dominans, Richard Abel, The Red 
Rooster Scare. Making Cinema American, 1900-1910 (Berkeley: University of California 
Press, 1999).   



 24 

och kulturella sammanhang, borde vara av minst lika stor dignitet för 
förståelse av filmens historia.40  

En platsorienterad studie som i detta sammanhang utmärker sig på en rad 
punkter är The Place of the Audience. Cultural Geographies of Film 
Consumption.41 Den är brittisk, utgår ifrån en avgränsad geografisk miljö 
och diskuterar platsens betydelse i relation till begreppen ”privat” och 
”offentligt”. Studien lierar sig teoretiskt dels med de brittiska 
televisionsstudier som företräds av David Morley där kontexten för den 
kulturella konsumtionen anses viktigare än objektet för konsumtion, dels 
med kulturgeografisk teori som framhäver platsers konstruktion av det 
sociala, och slutligen också med den typ av ”exhibition studies” som 
utvecklats inom filmvetenskapen. Nottinghams nöjeskultur följs genom hela 
1900-talet efter ett mönster som presenterar hur medier griper tag i och 
efterträder varandra i sociala ”rum”. Studien går i polemik mot den 
forskning som menar att filmkonsumtionen förändrat förutsättningarna för 
människors samvaro och inneburit ett allt mer individualistiskt/isolerat 
leverne i privata sfärer. Mark Jancovich et al. förutsätter att människor 
eftersträvar ett slags konstant jämvikt i relationerna mellan det privata och 
det offentliga, mellan arbete/aktivitet och fritid/vila. De understryker dock 
samtidigt att olika grupper i samhället har olika möjligheter och 
förutsättningar för detta.42  

En annan syn på den lokala eller regionala filmhistorien och som går 
under benämning ”local film history” företräds av exempelvis Vanessa 
Toulmin som skrivit om filmsamlingen ”the Mitchell and Kenyon 
Collection” som innehåller fler än 830 filmer som producerades i ett lokalt 
sammanhang och vars lokala publik var den primära (och ibland enda) 
publiken för filmerna.43  

                                                
40 Allen har invänt mot Abels påstående genom att ta stöd av James Hays resonemang: 
”cinema is not seen in a dichotomous relation with the social, but as dispersed within an 
environment of sites that defines (in spatial terms) the meanings, uses, and place of ‘the 
cinematic’”. James Hay, “Piecing Together What Remains of the Cinematic City” i D. B. 
Clarke (red.) The Cinematic City (London: Routledge): 216, återgett i Allen (2006): 80.   
41 Mark Jancovich & Lucy Faire med Sarah Stubbings, The Place of the Audience. Cultural 
Geographies of Film Consumption (London: British Film Institute, 2003). 
42 ”In the process, we suggest the following: that the meanings of different modes of film 
consumption are tied to their location within the cultural geography of the city; that the 
emergence of each new mode of film consumption does not necessarily render older modes 
redundant but rather that it involves a redefinition of their meanings; that there is not a 
process of privatisation in which people retreat from public life and become increasingly 
isolated from one another, but rather a process in which people’s perceptions of space change: 
while more leisure becomes centred in the home, people also travel further and further for 
their leisure; that these processes are mediated by a whole series of different factors such as 
class, gender, race and age, and that this means that different modes of film consumption, and 
that the places associated within them, have different meanings for different sections of 
society.” Jancovich et al. (2003): 31. 
43 Vanessa Toulmin, Patrick Russell & Simon Popple (red.) The Lost World of Mitchell and 
Kenyon. Edwardian Britain on Film (London: BFI, 2004); Vanessa Toulmin & Martin 
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Ett pågående forskningsprojekt som har fokus på sammanhanget för 
visning av film är det nederländska Cinema, Modern Life and Cultural 
Identity, 1896-1940 som har för avsikt att studera specifikt nederländska 
förhållanden.44 The London Project. The Birth of the Film Business in 
London kan också nämnas som en geografiskt avgränsad studie som tillför 
en ny dimension till filmhistorien då den undersöker hur och var 
filmindustrin utvecklades i den europeiska metropolen samt presenterar sitt 
material i en databas som finns tillgänglig på Internet.45 

Forskning om svenska förhållanden 
Den här typen av filmhistorisk forskning om den tidiga perioden – med 
intresse för publikens sammansättning på de tidiga filmvisningarna, det 
kulturella eller mediala landskap som föregick och var samtida med 
visningarna, deras sociala status och offentliga karaktär eller funktion – har 
endast rönt parentetiskt intresse i en svensk kontext.46 Med undantag för Jan 
Olssons monografier och en av honom redigerad antologi med nedslag i den 
svenska tidiga filmens institution i revisionistisk ”middle-level”, 
”piecemeal” forskningsdräkt,47 är det spridda monografier som publicerats 
om den tidiga svenska filmhistorien.48 Flera av Olssons arbeten återkommer 

                                                                                                               
Loiperdinger, “Is it You? Recognition and Response in Relation to the Local Film”, Film 
History, vol. 17, no. 1, 2005: 7-18; Brigitte Braun & Uli Jung, “Local Films from Trier, 
Luxembourg and Metz: A Successful Business Venture of the Marzen Family, Cinema 
Owners”, Film History, vol. 17, no. 1, 2005: 19-28. 
44 Cinema, Modern Life and Cultural Identity, 1896-1940 (Bioscoop, het moderne leven en de 
culturele identiteit, 1896-1940) leds av B. A. P. Hogenkamp och B. J. Peperkamp vid Utrecht 
Universitet och finansieras av Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. 
http://www.onderzoekinformatie.nl/en/oi/nod/onderzoek/OND1296998/ 20070119. 
45 AHRB Centre for British Film and Television studies. The London Project. The Birth of the 
Film Business in London, http://londonfilm.bbk.ac.uk 20070119. 
46 En nyutgiven artikel presenterar ett pågående svenskt forskningsprojekt, Biografkultur och 
filmkultur i Gävelborgs län: Per Westerlund, ”Biografkultur i Gävle – de första visningarna” i 
Björn Hammar (red.) Medierade offentligheter och identitet (Gävle: Högskolan i Gävle, 
Institutionen för humaniora och samhällsvetenskaps skriftserie nr 12, 2006). 
47 “Middle level” forskning är problemorienterad snarare än driven av en teoretisk 
övertygelse, en doktrin, och “piecemeal theory” beskrivs som utvecklandet av teorier i 
relation till specifika fenomen snarare än att applicera eller utveckla generella föreställningar 
om subjektivitet, ideologi och kultur. David Bordwell, ”Contemporary Film Studies and the 
Vicissitudes of Grand Theory” i David Bordwell och Noël Carroll (red.), Post-Theory. 
Reconstructing Film Studies (Madison: University of Wisconsin Press, 1996): 28-29. 
48 Två böcker som redogör för diskurser och material runtomkring stumfilmen i Sverige är Jan 
Olsson (red.) I offentlighetens ljus. Stumfilmens affischer, kritiker, stjärnor och musik 
(Stockholm: Symposion, 1990) och Elisabeth Liljedahl, Stumfilmen i Sverige – kritik och 
debatt. Hur samtiden värderade den nya konstarten (Stockholm: Proprius, 1975). Den 
historierevisionistiska forskningen i Sverige har annars uppehållit sig mer vid produktion, 
distribution och filmer/filmprogram än vid publik- och receptions- eller kulturstudier. Se till 
exempel följande monografier: Olsson, Jan, Sensationer från en bakgård. Frans Lundberg 
som biografägare och filmproducent i Malmö och Köpenhamn (Stockholm: Symposion, 
1989); Jan Olsson, Från filmljud till ljudfilm: Samtida experiment med Odödlig teater, 
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framöver i denna avhandling. Det gäller de böcker och artiklar som beskriver 
pressens reaktioner på filmen under pionjäråren, tidiga stumfilmsexperiment 
med ljud i en nationell kontext, de censurmekanismer som under övergången 
till den svenska versionen av den klassiska institutionen formade densamma, 
och den inhemska industrins förvandlingar under övergångsperioden mellan 
biografernas etablering och den långa spelfilmens införande kring 1912-
1913.49 Annars är det Rune Waldekranz opublicerade licentiatavhandling 
Levande fotografier från 1969 som är viktigast. Studien är en omfattande 
kartläggning av den tidiga filmens och biografens historia i Sverige, från 
1896 till 1906, och är den nod all senare forskning om denna period fått 
orientera sig efter.50 Den är, sin tidiga tillkomst till trots, en revision av 
pionjärerna, framförallt då Bengt Idestam-Almquists filmhistorier, med sin 
systematiska undersökning av det slags källmaterial som Allen och Gomery 
skulle komma att förespråka i Film History. Theory and Practice sexton år 
senare.51   

Två huvudsakliga perspektiv med anknytning till ovan nämnda sociala 
och kulturella aspekter på filmvisning i Sverige kan skönjas. Den första 
huvudlinjen berör den kulturella och sociala krock som uppstod mellan en av 

                                                                                                               
Sjungande bilder och Edisons Kinetophon 1903-1914 (Stockholm: Proprius, 1986); Mikael 
Nordström och Lars Östvall, Äventyr i filmbranschen. Om entreprenörerna John Johansson 
och John Ek från Jönköping, deras biografer, distribution och filmproduktion samt nedslag i 
Jönköpings film- och biografliv 1897-2002 (Jönköping: Jönköpings läns museum, 2002); 
Ann-Kristin Wallengren, En afton på Röda kvarn. Svensk stumfilm som musikdrama (Lund: 
Lund University Press, 1998); Astrid Söderbergh Widding, Stumfilm i brytningstid: Stil och 
berättande i Georg af Klerckers filmer (Stockholm: Aura, 1998). En ny avhandling 
undersöker Filmjournalens föreställningar om kvinnan på 1920- och 30-talet: Therese 
Andersson, Beauty Box. Filmstjärnor och skönhetskultur i det tidiga 1900-talets Sverige 
(Stockholm: Stockholms Universitet, Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Cinema 
Studies 3, 2006). Med skiftande metoder och på olika typer av material beskrivs den svenska 
filmbranschens institutionalisering i Mats Björkin, Amerikanism, bolsjevism och korta kjolar: 
Filmen och dess publik i Sverige under 1920-talet (Stockholm: Aura, 1998). En 
kulturteoretisk exposé med avstamp i Stockholmsutställningen undersöker biografen och den 
svenska filmen inom ramen för en senare modernitetsdiskurs i Ylva Habel, Modern Media, 
Modern Audiences. Mass Media and Social Engineering in the 1930s Swedish Welfare State 
(Stockholm: Aura, 2002). 
49 Olsson (1990); Olsson (1986); Olsson, Jan, ”Exchange and Exhibition Practices: Notes on 
the Swedish Market in the Transitional Era” (red.) Jan Olsson och John Fullerton, Nordic 
Explorations: Film Before 1930 (London: John Libbey, 1999); Jan Olsson, “Svart på vitt: 
film, makt och censur”, Aura. Filmvetenskaplig tidskrift, vol. 1, no. 1, 1995: 14-46. 
50 Framlagd vid Stockholms universitet.  
51 Allen och Gomery (1985). Levande fotografier bygger vidare på den tidigare publicerade 
och mer populärvetenskapligt hållna Levande bilder (1955). Bengt Idestam-Almquist 
(signaturen Robin Hood, journalist vid Stockholms-Tidningen) tog med Ragnar Allberg 
initiativ till svensk filmhistorisk forskning med boken Vid den svenska filmens vagga 
(Stockholm: Bonnier, 1936), ett ”journalistiskt collage” snarare än en ”seriös undersökning” 
enligt Waldekranz bedömning. Idestam-Almquists När filmen kommer till Sverige (1959) 
innehåller i sin första del berättelser om de resande filmförevisarna och deras umbäranden och 
bygger på en blandning av intervjuer och hågkomster, tidigare forskning och press. Det är 
svårt att bedöma tillförlitligheten i narrationen, då framställningen följer en narrativ logik 
snarare än en systematiserad sådan, och inte redogör för sin metodik. 
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borgarklassen företrädd bildnings- och kultursyn och framväxten av nya, 
billiga nöjen, som diskuterats mer eller mindre uppenbart inom en 
disciplineringsdiskurs. Den andra huvudlinjen utgår från Waldekranz 
nämnda avhandling och innebär en kartläggning av de tidiga filmvisningarna 
i landet fördelat efter grupperingarna ”storstad” och ”landsbygd”. 

Kulturkrock: bildning och censur 
Svensk film och visuell masskultur 1900 är den avhandling som är närmast 
föreliggande arbete beträffande den historiska perioden liksom platsen för 
studien, dvs. Sverige. Författaren Pelle Snickars tar fasta på geografiska och 
topografiska reproduktioner i olika medier: främst vykort, stereobilder, 
panorama, skioptikonföredrag och film, och skildrar hur filmmediet 
uppfyllde och kanske också underblåste samtidens begär att se världen 
representerad, att resa virtuellt. Snickars argumenterar övertygande för tesen 
att filmmediet slog in på samma spår som de redan existerande 
massmedierna i deras fokusering på geografiska och topografiska motiv, i 
hur de beskars, och hur de distribuerades och presenterades. Filmen 
betraktas som ett visuellt medium bland många andra och som ett 
anpassningsbart medium som i stark konkurrens påverkades av de andra 
medierna. För panoramat gällde att geografiska serier dominerade utbudet, 
men aktualitetsbilder visades också i den samtida pressen, den konservativa 
och den liberala likaväl som i arbetarpressen. Panoramat mottogs med lovord 
för sina didaktiska möjligheter, som rekreation, och som lämpligt nöje för 
barn och arbetare eftersom de geografiska bildserierna och aktualiteterna 
ansågs främja deras bildning. Bildningstänkandet genomsyrar receptionen av 
de visuella massmedier som är i omlopp kring sekelskiftet 1900 och som 
berörs i avhandlingen. En avslutande diskussion ägnas Nordiska museets 
produktion av geografiska och etnografiska filmer från mitten av tiotalet och 
framåt, där det framgår att denna typ av film lämnat den massmediala 
kommersiella biografkulturen och förskjutits till alternativa 
visningskontexter. 52   

Rune Waldekranz licentiatavhandling visar genom nedslag i dagspressen 
runtom i landet att filmen under sina första år mottogs ”med ett nyfiket och 
välvilligt intresse inom alla kategorier av samhället”. Alla typer av film 
mottogs dock inte med samma entusiasm av alla delar av publiken. Det var 
framförallt ”nyhetsreportagen och genremålningarna” som uppskattades av 
den bildade delen av publiken. Detta ledde till konflikt kring 1904-1905 då 
fiktionsfilmerna övertog dominansen på repertoaren samtidigt som fasta 
biografer öppnades en masse i storstäderna och erbjöd, likt de amerikanska 
nickelteatrarna, kontinuerliga visningar av ett program med kortare filmer 
för en billig penning under veckans alla dagar. Fiktionsfilmerna uppfattades 
                                                
52 Pelle Snickars, Svensk film och visuell masskultur 1900 (Stockholm: Aura Förlag, 2001). 
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som ”i estetiskt avseende undermåliga alster”, men framför allt var de 
”moraliskt underhaltiga”, i synnerhet för en barnpublik.53 I storstadspressen 
utbröt en indignationsstorm mot biograferna hösten 1905, och en 
undersökning om biografernas lämplighet för barn gjordes i Stockholms 
samtliga polisdistrikt. Att barnen utgjorde en stor publikgrupp framgår av 
polisrapporten. Särskilt på helgerna, och speciellt söndagar, hade 
Stockholms biografer en talrik barnpublik.54 Waldekranz menar att som en 
följd av opinionsstormen fick poliskommissarier i de större städerna och 
landsfiskaler i de mindre i uppdrag att censurera biografprogrammen. ”Från 
att ha varit ett av alla samhällsklasser lovordat och gynnat nöjesmedium blir 
filmen 1906 (…) ett av polisen med misstänksam och godtycklig stränghet 
övervakat samhällsproblem. Vid slutet av sitt första decennium är filmen 
redan en fast etablerad institution.”55 

En kommitté inom Pedagogiska Sällskapet lyckades, inom ramen för en 
mycket större protest mot brottsmålsreportage i tidningar, kriminalserier, 
osedliga vykort och ”smutslitteratur”, väcka uppmärksamhet vid 1909 års 
riksdag för idén att biografernas repertoar skulle förhandsgranskas av 
pedagoger. 1911 inrättades en statlig myndighet, Statens Biografbyrå, för 
detta ändamål. Utöver den statliga rätten att klippa bort delar ur filmer, 
totalförbjuda filmer för offentlig visning och för vissa ålderskategorier, 
förbjöds alla slags uppträdanden på biograferna. Orkestern kunde inte längre 
sitta på en tribun i syfte att synas bättre, och musikerna fick heller inte vara 
utklädda.56  

Jan Olsson tar ett samlat grepp om den censur, om de diskurser och 
praktiker som ekonomiskt, kulturellt och institutionellt utgjorde ett ”kluster 
av strategier för att reglera filmmediets roll i offentligheten” från den tid 
biograferna blev fasta, kring 1905, och fram till 1919.57 Den bildade 
opinionens traditionella kulturideal krockade med den framväxande 
nöjeskulturen som biografen var en del av och som var ungdomlig och 
folklig. Denna opinion framhävde den icke-fiktiva filmen i didaktiskt syfte 
och fördömde de filmer som hade ett konstlat utseende, som eggade den 
”förhöjda förnimmelselusten”, och som hindrade människans möjligheter till 
positiv utveckling och rekreation. Det gällde den melodramatiska spelfilmen 
liksom s.k. komiska nummer.58 

Efter att Statens Biografbyrå inrättats och dess förste chef, pedagogen 
Walter Fevrell, ersatts av Gustaf Bergh 1914, tystnade kritiken. I en tid då 

                                                
53 Waldekranz (1969): 267. 
54 Waldekranz (1969): 273-276. 
55 Waldekranz (1969): 279. 
56 Wallengren (1998): 85. Se också Roger Blomberg, Staten och filmen. Svensk filmpolitik 
1909-1993 (Stockholm: Gidlunds, 1998): 36-38; Ulf Boëthius, När Nick Carter drevs på 
flykten: kampen mot "smutslitteraturen" i Sverige 1908-1909 (Stockholm: Gidlunds, 1989). 
57 Olsson (1995): 15. 
58 Olsson (1995): 25. 
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spelfilm i långfilmsformat var etablerad norm på biograferna propagerade 
Bergh för den didaktiska och estetiska möjligheten för filmen som konst. 
Svenska Bio kom att satsa på en spelfilmsproduktion som förknippades med 
kvalitet, vilket Olsson menar var ett resultat av filmcensurens praxis. Vidare 
påpekar Olsson att kvalitetstänkandet var nära förbundet med en strävan att 
byta ut barn- och arbetarklasspubliken mot den bildade medelklassen. Inte 
bara filmerna anpassades till medelklasskulturen, också visningarna 
utformades efter den goda smaken, synligt exempelvis i biografarkitekturen, 
prissättningen och reklamen. Biografbyrån, branschen och pressen ingick 
således i en intressegemenskap som företrädde bildning genom filmkonsten. 
De delade ”en samsyn grundad på gemensam övertygelse om att det 
affärsmässigt gynnsamma sammanfaller med de ideal som besjälat Byrån i 
dess kamp mot det osunda, det smutsiga, det förskämda, det Nick Carter-
mässiga, det osvenska, det kvalitativt underhaltiga.”59 

Svensk landsbygd och storstad i filmhistorien 
Waldekranz avhandling redogör för det första decenniets filmvisningar med 
dagspressen som huvudsaklig källa, kompletterad med tillståndshandlingar 
för storstäderna, och genom en uppdelning mellan storstäderna Stockholm 
och Göteborg å ena sidan, och landsbygden å den andra. Stockholm och 
Göteborg får alltså oproportionerligt stort utrymme i studien och övriga 
Sverige buntas ihop till en diversifierad ”övrigt” post.60 Synas 
kartläggningen framträder intressanta skillnader mellan storstädernas och 
landsbygdens filmhistorier. Framgångarna för Lumières kinematograf på 
Stockholmsutställningen 1897 stimulerade visningar av filmprogram i 
nöjeslokaler och på andra platser i Stockholm under ett par, tre år. I 
Göteborg förekom filmvisningar, sparsamt, som tillfällig gäst inom cirkus- 
och tivoliprogram.61 Antalet kinematografer och visningar inom andra 
                                                
59 Olsson (1995): 44. John Fullerton argumenterar i en artikel för idén att biografernas 
förvandling i mitten på tiotalet från kvartersbiograf till tempel parallellt med framväxten av 
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hade för vana att besöka biografer. Denna publikgrupp beskrivs som en ospecificerad massa 
av individuella konsumenter. De nya eleganta biografernas placering i arbetarkvarter skulle 
exempelvis tala för detta. John Fullerton, “Intimate Theatres and Imaginary Scenes: Film 
Exhibition in Sweden before 1920”, Film History, vol. 5, no. 4, 1993: 457-471.   
60 Den här slagsidan kan bero på det betydligt rikare källmaterial Waldekranz haft att tillgå för 
storstäderna jämfört med ”landsbygden”; han fann tillställningsdiarier för Stockholm, 
Göteborg och Malmö från den undersökta perioden, och för Norrköping från 1902, men efter 
misslyckade sökningar efter tillställningsdiarier för landsortsstäderna Hälsingborg, Kalmar, 
Karlskrona och Sundsvall, gav han upp denna typ av undersökning av landsbygden. 
Kartläggningen av de första filmvisningarna vilar på en genomgång av annonser och 
notistexter i 132 landsortstidningar. Waldekranz (1969): 115-116. 
61 Det förekom dock även visningar i mer ansedda sammanhang i Stockholm, exempelvis vid 
Vetenskapsakademin, och några år senare förekom privata visningar på Stockholms slott. 
Waldekranz (1969): 268.  
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nöjesprogram tunnades ut i storstäderna inom loppet av ett par år då 
förevisarna, enligt Waldekranz, i brist på tillräcklig tillgång på film inte hade 
möjlighet att förnya sin repertoar i den utsträckning som publiken krävde.62 
Med en blygsam start 1902 i Arkaden i Göteborg öppnas en permanent 
biograf, och året därpå lämnades det in någon ansökan till men år 1904 
fullkomligt exploderade marknaden med elva nya biografer i staden. En 
liknande utveckling skedde i Stockholm, med något års fördröjning.63 I 
storstäderna hade filmvisning närmast betraktats som en kuriositet, tills de 
permanenta biograferna plötsligt och raskt etablerades efter 1904-5, och 
stadens barn kom att flockas vid desamma om helgerna. 

På landsorten var situationen en helt annan. Även om stambanornas 
tillkomst kom att gynna de samhällen och städer som låg utmed järnvägarna, 
var kulturlivet vid sekelskiftet koncentrerat till Stockholm och Göteborg, 
skriver Waldekranz. Han räknar kringresande teatersällskap, cirkusar och 
kinematografförevisare till ”offentliga nöjen” vilka lade sina turnéer ”i 
stambanornas längdriktningar”. För de samhällen och städer som inte 
gynnades av Statens Järnvägar blev biografen (och senare bilen) oerhört 
betydelsefulla. ”Biograferna gav även de minsta städer och samhällen 
möjlighet att se samma filmer och uppleva samma skådespelare som 
storstäderna. Att filmerna kom sent betydde därvidlag mindre”. Bristen på 
”offentliga nöjen” på landsbygden generellt kompenserades dock av ett 
”omfattande och intensivt sällskapsliv” i form av ”konserter, baler, 
amatöraftnar, välgörenhetsbasarer och olika slag av ideell 
föreningsverksamhet.”64   

Det var ”genom kringresande filmförevisare som den svenska 
allmänheten blev förtrogen med det nya bildmediet”, skriver Waldekranz.65 
Före sekelskiftet var de inte så många men de ökade stadigt i antal. 
Waldekranz räknar sex turnéer 1897, sexton 1898, och tjugotre turnéer på 
vägarna år 1899. Vid sekelskiftet sker en markant stegring med totalt 36 
turnéer 1900 och 34 år 1901, alltså samtidigt som filmvisningar i stort sett 
upphör i storstäderna. Därefter följer en nedgång och antalet turnéer stannar 
vid mellan 26 och 31 turnéer 1902 till 1904, för att 1905 nästan dubbleras till 
49 resande förevisare med film i bagaget.66 Denna statistik är förvisso 
rudimentär eftersom den utgår från ett källmaterial som inte är heltäckande, 
och som inget säger om turnéernas utsträckning i tid och rum, men den visar 
med klarhet att på landsbygden visades film kontinuerligt kring sekelskiftet 
medan det var sparsamt med filmvisningar i storstäderna! 

Som nyss nämnts gör Waldekranz en uppdelning mellan landsortens 
”offentliga nöjen”, dit filmförevisning räknas, och ”sällskapsliv”, som 
                                                
62 Waldekranz (1969): 105, 277. 
63 Waldekranz (1969): 82-112, 247-266 
64 Waldekranz (1969): 145-146. 
65 Waldekranz (1969): 114. 
66 Waldekranz (1969): 117-119. 
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omfattar bland annat fester och föreningsliv. I sin sammanfattning gör han 
dock den paradoxala iakttagelsen att filmvisningar (ett ”offentligt nöje”) till 
relativt stor del nådde allmänheten i frikyrkorna (tillhörande 
”sällskapslivet”), och det var inte frågan om enbart religiösa program. Det 
här förklaras med att filmvisningarna skedde ”i sällskap med laterna magica-
bilder, ett sedan decennier accepterat och uppskattat bildmedium”.67 En 
närmare läsning av Waldekranz studie nyanserar ytterligare den första 
indelningen i ”offentliga nöjen” och ”sällskapsliv”, samt pekar ut det 
sammanhang vari introduktionen av film i Sverige ska förstås. I en 
undersökning av förevisningslokaler för ambulerande kinematografer 
framgår att det offentliga nöjeslivet i landsortsstäderna vid sekelskiftet var 
koncentrerat till teatern och godtemplarlokalen. Om en stad saknade ett 
teaterhus fungerade vanligen godtemplarlokaler som scen för de turnerande 
teater- och varietésällskapen. Arbetareföreningarna hade också lokaler vari 
teater kunde framföras.68 ”Offentliga nöjen” och ”sällskapsliv” flyter ihop 
också i detta avseende. 

Det är föreningslivet i landsortsstäderna som öppnar sina lokaler för 
resande filmförevisare. Av de nedslag Waldekranz gör i tidningsläggen 
framgår att nykterhetsrörelsens lokaler är de som nyttjas mest av 
kinematografförevisare de första åren, därefter kommer frikyrkornas 
kapell.69 En undersökning av tidiga filmvisningar i Jönköping bekräftar 
iakttagelsen. Metodistkyrkan i Jönköping var den vanligaste lokalen för 
filmvisning till och med år 1905. Betaniakyrkan, nykterhetslogen Heimdal 
och Jönköpings Teater var andra lokaler som användes för filmvisning.70 
Vidare konstaterar Waldekranz att de årliga marknaderna i Sverige kring 
sekelskiftet inte besöktes av filmvisningar, vilket är överraskande eftersom 
filmförevisningar var vanliga på marknader i Storbritannien och på 
kontinenten.71 Waldekranz skriver att ”det är påfallande att filmvisningarna 
endast i ett fåtal fall kan inrangeras bland de egentliga marknads- och 
tivolinöjena. Det är endast i storstäderna – i Stockholm och Göteborg – man 
vid denna tidpunkt möter film i kombination med tivoli”.72     

                                                
67 Waldekranz (1969): 277. 
68 Waldekranz (1969): 215. 
69 Waldekranz (1969): 216, 219. 
70 Nordström och Östvall (2002): 45. 
71 Toulmin i Toulmin, Russell & Popple (red.) (2004): 59; Deac Rossell, “A Slippery Job: 
Travelling Exhibitors in Early Cinema” i Simon Popple & Vanessa Toulmin (red.), Visual 
Delights. Essays on the Popular and Projected Image in the 19th Century (Trowbridge: Flicks 
Books, 2000): 51; Vanessa Toulmin, “Telling the Tale. The History of the Fairground 
Bioscope Shows and the Showmen Who Operated Them,” Film History, vol. 6, no. 2, 1994 
(219-237): 219; Waldekranz (1969): 218. 
72 Waldekranz (1969): 216. 
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Problemformulering 
Tidigare forskning om alternativa geografier (landsbygd och småstäder 
snarare än storstäder) väcker frågor om det lokalt specifika i nöjeslivet i 
relation till det nationellt eller internationellt standardiserade och homogena. 
Fullers, Allens och Wallers studier föreslår att i landsbygdens mindre 
samhällen och stadsmiljöer som inte var utpräglat industriella, kom tidiga 
filmvisningar och fasta biografer att integreras i det lokala och vardagliga 
nöjeslivet och tilltala en socialt heterogen publik. Det lokala föreningslivet 
var del i att väva in filmvisningar i det lokala samhällslivet liksom teatern 
(the opera house) som var en plats för allehanda kommersiella liksom lokalt 
producerade nöjen. Även om filmvisningar och biografer inte förknippas 
med oppositionella eller alternativa kulturer eller offentligheter i Hansens 
mening, insisterar Waller att Lexingtons nöjesutveckling var lokalt 
egensinnig och specifik. Hansens och Rosenzweigs studier av platser, där 
arbetare utgjorde en stor del av befolkningen och präglade den sociala och 
kulturella miljön, visar att tidiga filmvisningar och nickelteatrar var 
betydelsefulla som alternativa kulturer respektive offentligheter. Av dessa 
studier kan slutsatsen dras att regionen och dess samhällsstruktur och 
demografi spelar roll för den filmhistoria som skrivs. 

I ett svenskt sammanhang sammanfaller introduktionen av film med en 
tilltagande industrialisering och urbanisering, som inte var begränsade till 
storstäderna. Sverige var ännu inte en demokrati med allmän och lika rösträtt 
och klasskillnaderna var påtagliga. Stora delar av arbetarklassen 
organiserade sig i folkrörelserna: frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen och 
arbetarrörelsen. I forskning om arbetarkultur i Sverige kring sekelskiftet har 
föreställningar om ett förborgerligande utmanats av etnografiskt inspirerade 
perspektiv som menar att den skötsamhet som tycks prägla den svenska 
arbetarkulturen ska förstås som frivillig och rationell, alltså inte som en 
disciplinering ”uppifrån”. Genom en omfattande undersökning av annonser i 
lokalpress kom Waldekranz fram till att folkrörelsernas lokaler var flitigt 
använda vid introduktionen av film över landet, men i hans undersökning 
fanns inte plats för vad detta innebar. Med tanke på medlemmarna i 
folkrörelsernas klasstillhörighet, stämmer det då att det nya nöjet 
välkomnades av alla samhällsklasser, vilket Waldekranz menar? Vilka nöjen 
fanns till buds i en mellanstor stad i Sverige då film introducerades? Hur 
utvecklades nöjeskulturen eller nöjeskulturerna med den tilltagande 
inflyttningen av arbetare till städerna? Var filmvisning ett vanligt 
förekommande nöje inom folkrörelserna eller förekom de på en bredare 
offentlig arena? Hur gick skiftet från ambulerande filmturnéer till visning i 
fasta lokaler till? Vilka följdverkningar hade Stockholms och Göteborgs 
”opinionsstorm” mot biografteatrar 1905/06 utanför storstäderna?  
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Syfte och frågeställningar 
I den opublicerade licentiatavhandlingen Levande Fotografier (1969) 
presenterar Waldekranz ett brett panorama över de tidiga filmvisningarna i 
Sverige och de sociala och kulturella sammanhang som de var inbäddade i. 
Föreliggande avhandling har för övergripande avsikt att fördjupa 
kunskaperna under denna formerande period genom att stanna upp vid 
staden Örebro och zooma in dess nöjeskulturer som de tar sig uttryck i lokal 
press, stadsarkivets dokument, föreningsprotokoll och Magistratens 
handlingar. Den ämnar således beskriva och diskutera introduktionen av film 
och etablerandet av biografteatrar ur ett detaljerat, lokalt perspektiv med 
utgångspunkt i en mindre stad som växer till en mellanstor stad under 
undersökningsperioden, 1897 till 1908. 

Frågor som den tidigare forskningen aktualiserar är: Skiljer sig biografens 
historia och etablering i Örebro från Waldekranz beskrivning av storstäder 
och landsbygd? Vilka nöjeskulturer fanns i staden? Vad är relationen mellan 
”offentliga nöjen” och det lokala föreningslivet? Förändrades nöjeslivet med 
befolkningstillväxten i staden? Hur reglerades nöjeslivet av lokala 
myndigheter? Uttrycktes en ”bildad opinion” om nöjeskultur/er? Vilken 
plats och vilken roll hade kinematografi och biografer i det lokala nöjeslivet? 
Kan det lokala nöjeslivet på något sätt relateras till den typ av alternativ 
kultur som Rosenzweig påträffade i Worcester eller alternativ offentlighet 
som Hansen aktualiserat eller inbjuder stadens storlek, samhällsorganisation 
och demografi till ett mer socialt integrerat nöjesliv och utveckling, som i 
Allens exempel från North Carolina?  

Metod och material 
Ur ett traditionellt filmvetenskapligt perspektiv är avhandlingens metod 
besvärlig eftersom fokus inte är vid filmen som text eller filmprogrammets 
utseende och sammansättning, utan utgår istället från visningssituationen 
(händelsen eller praktiken). Att betona visningen framför filmen vilar på ett 
antagande om att platsen och de sociala relationer den inbjuder till var 
viktigare än filmen för upplevelsen av att gå på bio. ”Exhibition studies” 
kallas en typ av studier som utgår från visningssituationen, men som lägger 
tyngdpunkt på ekonomiska aspekter av den.73 Källmaterialet i lokala och 

                                                
73 Douglas Gomery understryker vikten av denna metodik, speciellt det kapitel som handlar 
om biografkedjan Balaban & Katz som under tidigt 1920-tal lade grunden för den klassiska 
filminstitutionens visningspraktiker genom att utveckla och tillämpa nya idéer om 
visningssituationen – i brist på tillgång till storsäljande filmer. Balaban & Katz utmärkte sig 
genom ett medvetet val av lokalitet för biograferna, vilken var anpassad efter transportlederna 
in till staden från förorterna, en lyxig men standardiserad arkitektur för biograferna, en 
satsning på uniformerad servicepersonal, ett program som kombinerade filmvisning och 
scenshower, samt luftkonditionering i biograferna vilket gjorde det möjligt att utöka säsongen. 
Douglas Gomery, Shared Pleasures: A History of Movie Presentation in the United States 
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regionala arkiv inbjöd inte till en fördjupning i bolagsbildningar, 
affärsstrategier och entreprenörskap.74 Föreliggande filmhistoria ämnar 
undersöka visningen som inbäddad i och inte urskiljbar från ett socialt och 
kulturellt sammanhang. Visningssituationen omfattar både platsen, alltså 
lokalerna, och deras placering i stadsmiljön som uttryck för sociala och 
kulturella aktiviteter och relationer. Lokalernas utformning jämte kunskap 
om och förväntningar på programmet föreslår ett visst beteende som 
lämpligt i lokalen. Genom att lokalerna ”levs” av människan i en 
kontinuerlig tillägnelseprocess blir handlingarna en del av lokalernas 
sociopolitiska realitet i och med att de bidrar till att skapa en förväntan på ett 
visst beteende i lokalen.75 Förändringar i lokalernas utformning, till exempel 
genom reglering av myndigheter, blir ett sätt att också reglera de beteenden 
och sociala relationer som uppstår i ett samspel med miljön. Det är viktigt att 
påpeka att det lämpliga beteende som lokalens utformning föreslår inte 
nödvändigtvis realiseras; möjligheterna är många och vissa beteenden slår 
igenom framför andra och ritualiseras på sikt.76 

För att beskriva visningssituationen, ”the how, where and when of its 
availability, publicity and exhibition”,77 har lokalpressen använts som primär 
källa. Lokalpressen fungerar också vägledande för studiens upplägg. Genom 
studium av de fyra ledande lokaltidningarna identifieras de filmvisningar 
som ägde rum, de lokaler i vilka de förevisades liksom övriga offentliga 
nöjen som ägde rum i samma och andra lokaler i staden. Utifrån tidningarnas 
anvisningar och ledtrådar om det lokala, offentliga nöjeslivet görs vidare 
sökning av kompletterande källor i lokala arkiv för att skapa en förståelse för 
nöjes- och samlingslokalerna som sociala och kulturella rum, samt 
regleringen av desamma.  

Att ringa in ”offentliga nöjen” på det här sättet är inspirerat av Wallers 
studie om Lexington, där han diskuterar filmvisningar i relation till andra 
”public activities that were―generally―commercial, scheduled, and 

                                                                                                               
(Madison: University of Wisconsin Press, 1992). Kapitlet om Balaban & Katz, “The Rise of 
National Theatre Chains”, är omtryckt i Ina Rae Hark (red.) Exhibition.The Film Reader 
(London and New York: Routledge, 2002). I ett efterord i Exhibition. The Film Reader 
uttrycker Gomery sin besvikelse över att filmhistoriker inte insett att förutsättningarna för 
filmvisningen har avgörande betydelse för industrins utveckling. 
74 Arkiven som åsyftas är: Stadsarkivet, Länsstyrelsen, Folkrörelsearkivet och Företagsarkivet 
på ArkivCentrum, Stadsbiblioteket, Länsarvet, Universitetsbiblioteket och Landsarkivet. 
Lokaltidningarna diskuterade lokal affärsverksamhet i mycket liten utsträckning, och namn på 
nöjesentreprenörer, handelsbolag, transaktioner, personal, liksom uppgifter om de 
ekonomiska villkoren för verksamheten visade sig knapphändiga. 
75 Dessa idéer är hämtade från en teori utarbetad av filosofen Henri Lefebvre, men har likheter 
med Heideggers begrepp ”dwelling” liksom med tankar om konstituerandet av platser 
(locales) hos Anthony Giddens och Jagets tillägnelse av platser hos Michel de Certeau. Rob 
Shields, Places on the Margin. Alternative Geographies of Modernity (London: Routledge, 
1992): 52-53.  
76 Shields (1992): 53. 
77 Waller (1995): 39. 
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announced as such”.78 Wallers avgränsning utesluter aktiviteter anordnade 
av kyrkor, föreningar och associationer, aktiviteter i hemmet och faktorer 
som läskunnighet. En sådan avgränsning vore olycklig i ett svenskt 
sammanhang då associationer och folkrörelser spelade en avgörande roll för 
mångas fritid kring förra sekelskiftet. Att separera kommersiella nöjen från 
föreningars offentliga tillställningar är inte fruktbart också av den 
anledningen att föreningarna ofta arrangerade offentliga nöjen i syfte att 
tjäna pengar. Det går alltså inte att dra en absolut gräns mellan kommersiella 
nöjen och föreningskultur. Aktiviteter knutna till, eller som skedde i, 
hemmet och på arbetsplatsen har däremot lämnats utanför denna studie; 
icke-offentlig verksamhet likaså. Det innebär att verksamhet riktad specifikt 
till medlemmar i föreningar och församlingar som inte uttryckligen anges 
vara offentliga inte har beaktats, exempelvis predikoturer och möten.  

De i Nerikes Allehanda (NA) annonserade offentliga tillställningarna 
under tiden 1897 till och med 1907 har samlats in och systematiserats i ett 
excelprogram. Avgränsningen motiveras av att den första filmvisningen ägde 
rum 1897 och de första tre biograferna öppnade mot slutet av året 1907. 
Valet av NA för denna översikt motiveras av att tidningen var traditionellt 
liberal och väletablerad (sedan 1843), gavs ut regelbundet under hela 
undersökningsperioden, och hade flest annonser.79 För varje nöjespost har 
följande antecknats: lokal, program/händelse, arrangör, veckodag och tid för 
händelsen, pris, programmets innehåll och en kolumn för ”övrigt”. I 
dataprogrammet kunde sedan listor styrda av specifika sökord skapas, till 
exempel efter lokal, händelse eller månad, och laborationer kunde göras med 
kombinationer av sökord. En kompletterande insamling av nöjen som 
annonserades endast i Örebro-kuriren (Ök) gjordes, det gäller nöjen 
arrangerade av Örebro Arbetarkommun vid Folkets Park, men också 
exempelvis Biograf Continentals visningar. För annonser och annan 
information om lokala filmvisningar, liksom notiser, artiklar och kåserier om 
nöjen, sökte jag igenom de stora lokala tidningarnas årgångar som finns för 
perioden 1897-1907: NA, Ök, Nerikes-Tidningen (NT), Örebro Tidning 
(ÖT) och Örebro Dagblad (ÖD). För perioden 1908 till sommaren 1909 
(efter etablerandet av tre biografer) begränsades genomgången till NA och 
Ök.   

                                                
78 Waller (1995): xvii. 
79 Forskning visar att det var svårt för nya tidningar att etablera sig på en regional marknad 
som redan hade en tidning som etablerades tidigt och som ofta kom att i folkmun identifieras 
som ”tidningen”. Mycket talar för att NA hade en sådan fördel i konkurrensen vilket 
fungerade positivt i jakten på annonsörer. Per-Olof Andersson, Den kalejdoskopiska 
offentligheten: lokal press, värdemönster och det offentliga samtalets villkor 1880-1910 
(Växjö: Växjö University Press, 2001): 229.  
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Landsortspress som källmaterial 
Moderna tidningar startade i samband med marknadsekonomins utveckling 
och liberaliseringen före mitten av 1800-talet. I det nya flerbandsverket om 
svensk presshistoria lyfts Nerikes Allehanda fram som exempel på en 
modern landsortstidningen som var föregångare som stark politisk utmanare 
och i sin förnyelse av tidningens grafiska och språkliga utformning.80 Den 
grundades 1843 och konkurrerade ut dåvarande monopoltidning Örebro 
Tidning 1853.81 Under åren kring 1890 gick tidningsbranschen in i en ny era. 
Liberala landsortstidningar etablerades i stort antal, många nära lierade med 
folkrörelserna, och hade allmän rösträtt, religionsfrihet och ofta även 
nykterhet som programpunkter.82 Svenskarna fick moderna, 
massproducerade och billiga tidningar, och det fanns en potentiell 
massmarknad för dem tack vare den stora satsning på utbildning under andra 
hälften av 1800-talet vilken resulterade i att cirka 90 procent av befolkningen 
var läs- och skrivkunnig kring 1890.83 

Den frisinnade NA grundades alltså 1843 och hade en 
prenumerationsupplaga på 2 364 exemplar år 1902. Den moderat frisinnade, 
fosterlands- och rösträttsvänliga NT, som började ges ut 1896, har beskrivits 
som ”husorgan för nykterhetsfalangen i stadens föreningsliv” och hade en 
prenumerationsupplaga på 4 230 samma år. ÖT återuppstod 1881 och 
efterträddes år 1900 av ÖD som representant för den regionala och lokala, 
borgerligt konservativa pressen. År 1902 var ÖDs upplaga 1 160 exemplar. 
Till sist tillkom den socialdemokratiska tidningen Ök i maj 1902.84 Under 

                                                
80 Karl-Erik Gustafsson & Per Rydén (red.), Den svenska pressens historia. II. Åren då allting 
hände (1830-1897) (Stockholm: Ekerlids förlag, 2001): 175- 179. 
81 Örebro Tidning svarade för myndigheternas annonsering och fick betalt för detta, 
motsvarande femton helårsprenumerationer. NAs redaktörer ansökte om att få tillgång till 
kungörelserna, men detta nekades. 1844 dök en ny utmanare upp, Örebro Aftonblad och 
erbjöd att trycka kungörelserna utan ersättning, vilket då också NAs redaktörer erbjöd att 
göra. Magistraten sade då upp sitt avtal med ÖT. Staden hade tre tidningar fram till 
nedläggningen av ÖT 1853. Fler tidningar startades och lades ned under perioden fram till 
1890, men NA bestod som dominerande landsortsorgan. Bland annat återuppstod ÖT 1881 
och efterträddes av Örebro dagblad 1900. Gustafsson & Rydén (red.) (2001): 70.    
82 Gustafsson & Rydén (red.) (2001): 263. 
83 Lennart Schön, En modern svensk ekonomisk historia. Tillväxt och omvandling under två 
sekel (Stockholm: SNS Förlag, 2000): 249. 
84 Brigitte Mral, ”Två tidningsstarter i Örebro” i Karl-Erik Gustafsson & Per Rydén (red.), 
Ständigt dessa landsortstidningar (Göteborg: Nordicom, 1998): 113; Karl-Erik Gustafsson & 
Per Rydén (red.), Den svenska pressens historia. III. Det moderna Sveriges spegel (1897-
1945) (Stockholm: Ekerlids förlag, 2001a): 60. Uppgifterna om prenumerationsupplagan ger 
kunskap om den regelbundna spridningen av tidningarna, men säger inget om storleken på 
läsekretsen eftersom det kan förmodas ha varit vanligt att en tidning cirkulerade bland många 
läsare, kanske vissa tidningar cirkulerade på detta sätt mer än andra. Enligt NT var 
postupplagorna för Örebrotidningarna anno 1898: NA 2 828; ÖT 1 981; NT 1 879; 
Fosterlandsvännen 1 840. NT, 21 januari 1899.  Annan press utgiven i länet och med 
länstäckning var Fosterlandsvännen, Blå Bandet (efter 1903 var Elof Ljunggren redaktör för 
NT, Fosterlandsvännen och Blå Bandet), Svensk Polistidning, Örebro Läns Allmänna 
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majoriteten av den undersökta perioden utkom tidningarna i allmänhet tre 
eller fyra gånger i veckan.  

Pressens funktion har utvecklats från nyhetspress till åsiktspress till att 
verka som företag på en marknad. Dess roll innefattar en jämkning mellan 
dessa tre uppgifter: att förmedla nyheter, vari en bildningsaspekt ligger 
gömd, att agera politiskt organ, vilket kom att accentueras kring och strax 
efter sekelskiftet 1900 då ett partipolitiskt system av modernt snitt växte 
fram, samt att underhålla, för att sälja prenumerationer, lösnummer och 
annonser. Per-Olof Andersson framhåller också lokalpressens potentiellt 
identitetsformande funktioner, på rumsliga (t ex lokala) grunder, 
värdemässiga och korporativa (t ex klassbestämda) grunder.85 Andersson 
diskuterar landsortspressens mindre smickrande särdrag. I sin bevakning av 
lokala skeenden tenderar den att fungera som ”ett språkrör för bygden” 
istället för att övervaka de lokala makthavarna och vara plattform för 
kulturell och politisk debatt.86 En provinsialism ligger alltså nära till hands, 
vilket kan förklaras genom den närhet som uppstår mellan redaktionerna 
(som i allmänhet var mycket små), det representerade stoffet, och läsarna. I 
perspektiven finns en spänning mellan ett synsätt som betonar att 
landsortspressen genom sin bygdeinriktning tjänar den politiska och 
ekonomiska eliten, och en inriktning som betonar lokalpressens förmåga att 
agera självständigt och bygga upp lokala och regionala identiteter.87 

Fördelat på den lokala pressens fyra ledande tidningar som distribuerades 
regelbundet i Örebro med omnejd under den undersökta perioden och med 
sinsemellan olika politisk orientering kan nog båda perspektiven göras 
gällande. I en källkritisk diskussion i en avhandling som undersökt samma 
tidningar lyfter Gunnela Björk fram den politiska funktionens prioritet över 
nyhetsförmedlingen för dåtidens tidningar: ”I dagstidningar från början av 
1900-talet är det (…) svårt att skilja ledare eller politiskt material från 
nyhetsmaterial. Saklighet och objektivitet som journalistiska ideal var ingen 
självklarhet, utan tidningarna var framför allt organ för politisk debatt och 
propaganda med tydlig partianknytning.”88  

                                                                                                               
Kungörelser, De Ungas Värld, Evangelisten och Fotografen. Örebro Länskalender 1905 
(Örebro: Örebro Läns Kungliga Hushållningssällskap, 1906).  
85 Åke Abrahamsson har skildrat den radikala pressens betydelse för att forma en gemensam 
identitet för arbetarbefolkningen i Stockholm, bland annat genom att stimulera till samtal 
inom en kroggemenskap. Även landsortspressens betydelse för att forma lokala och regionala 
identiteter har kartlagts. Se Åke Abrahamsson, Ljus och frihet till näringsfång. Om 
tidningsväsendet, arbetarrörelsen och det sociala medvetandets ekologi ― exemplet 
Stockholm 1838-1869 (Stockholm: Atlantis, 1990) och Dag Nordmark, Det förenande 
samtalet. Om norrländsk lokalpress och den borgerliga offentlighetens etablering under 
1800-talets första hälft (Stockholm: Carlsson, 1989). Andersson (2001): 36-39, 227. 
86 Andersson (2001): 41. 
87 Andersson (2001): 43. 
88 Gunnela Björk, Att förhandla sitt medborgarskap: kvinnor som kollektiva politiska aktörer i 
Örebro 1900-1950 (Lund: Arkiv, 1999): 33. Se även Stig Hadenius & Lennart Weibull, 
Massmedier. En bok om press, radio & TV (Stockholm: Bonnier, 2003): 52-53. 
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Press som källa vid filmstudier 
”Beträffande den riktigt tidiga filmen är det inte sällan så att 
pressreaktionerna utgör de enda vittnesbörden om försvunna filmer och 
bortglömda visningstillfällen” skriver Jan Olsson i en undersökning av 
förhållandet mellan filmen och Stockholmspressen under mediets första 
decennier. Tyvärr är det inte en särskilt riklig mängd artiklar, notiser och 
recensioner som tidningarna bjuder på, speciellt inte innan biograferna blev 
vardagliga inslag i nöjeslivet och deras annonsering i pressen blev en viktig 
inkomstkälla för tidningarna. Regelbunden annonsering belönades i regel 
med positiva omnämnanden i det redaktionella materialet.89 I Örebropressen 
fram till och med 1909 var det genom annonser och korta notiser 
filmvisningar uppmärksammades, och i de enstaka konflikter som uppstod i 
samband med visningarna. Bland annat av denna anledning var det 
nödvändigt att vidga undersökningsmaterialet och betrakta filmvisningarna 
som inbäddade i befintliga och nya sociala praktiker med rumslig 
anknytning som följde på den rappa urbaniseringen.     

Frågan om tidningarnas tillförlitlighet som källa för förekomsten av 
billiga nöjen, framförallt då offentliga filmförevisningar, har ställts av både 
Idestam-Almquist och Waldekranz. Idestam-Almquist menar, i linje med sin 
romantiska skildring av de kringresande filmförevisarna som gycklare, att 
inte alla förevisare kan antas ha haft råd att annonsera i pressen.90 
Waldekranz menar däremot att annonsering i lokalpressen var billig och att 
även de fattigaste av resande gycklare tog vara på denna möjlighet.91 Med 
tanke på att det fanns andra möjligheter att tillkännage ett offentligt 
evenemang exempelvis genom affischering (vilket det ibland hänvisades till 
i annonserna i pressen), och då en jämförelse mellan tillståndsdiarier och 
annonsering i dagspress för enskilda marknadsnöjen uppvisar en diskrepans, 
är det troligt att materialet inte är heltäckande. Det som utesluts får antas 
vara de flyktigaste av nöjen, eller de som av någon anledning inte tålde att 
synas. Det är även troligt att kortare uppehåll i längre visningsperioder inte 
noterades eller annonserades i pressen. I ett fåtal fall råder därtill oklarhet 
avseende hur länge en förevisare stannade i staden. Uppgifter om antal 
föreställningar och visningsperioder är följaktligen osäkra och ungefärliga. 

Material om föreningar 
Annonser, notiser och artiklar i pressen visade att två föreningar var 
framträdande i det lokala nöjeslivet som värdar och arrangörer av billiga, 
kommersiella nöjen under den aktuella perioden. Båda föreningarna riktade 
sig till arbetare, Örebro Arbetareförening (ÖAF) och Örebro 
                                                
89 Olsson (1990): 211. 
90 Idestam-Almquist (1959): 86. 
91 Waldekranz (1969): 216, 215. 
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Arbetarekommun (ÖAK). Deras framträdande roll i framväxten och 
expansionen av ett kontinuerligt utbud av offentliga, billiga nöjen i staden 
motiverade vidare sökning i lokala och regionala arkiv om deras 
engagemang i fritidslivet, framförallt då filmvisningar, och deras syn på 
desamma. Utöver jubileums- och minnesskrifter, har för ÖAF en genomgång 
gjorts av det material som finns samlat i Folkrörelsernas arkiv i Örebro län 
och som innehåller för tiden omkring sekelskiftet mötes- och 
styrelseprotokoll, årsredogörelser, jubileumsberättelser, stadgar, 
medlemsmatriklar, uppbördsböcker och kassaböcker. Jubileums- och 
minnesskrifter har även för ÖAK givit en inblick i föreningens offentliga 
verksamheter och dess framstående personligheter. En genomgång har gjorts 
av protokollen från kommunens styrelse- och medlemsmöten från 1902 till 
och med 1909, samt av Föreningen Folkets Hus (FFH) styrelsemöten för 
samma period. Handlingarna finns samlade på ArkivCentrum, Örebro län.    

En studie av material producerat av den lokala nykterhetsrörelsen, 
exempelvis ett urval mötesprotokoll, skulle eventuellt ha kunnat bidra till en 
ytterligare nyansering av föreliggande filmhistoria eftersom filmvisningar 
skedde med viss frekvens i rörelsens lokaler genom hela 
undersökningsperioden. Efter nedslag i programböcker för några lokala loger 
samt protokoll från Ungdomslogen Excelsiors möten utan att finna något 
relevant för framväxten av billiga nöjen, avstod jag från frestelsen att söka 
igenom ytterligare material av två skäl. Jämfört med arbetarföreningarna var, 
med undantag för kaféer, högtidsfester och återkommande basarer, de nöjen 
de lokala logerna bjöd in allmänheten till, begränsade. Det andra skälet är att 
en av lokaltidningarna, NT, var ett organ för nykterhetsrörelsen och denna 
tidning uppvisade, i synnerhet efter att den nya redaktören Elof Ljunggren 
tillträdde 1903, ett tämligen svalt intresse för lokala offentliga nöjen eller en 
nöjesdiskurs över huvud taget.    

Magistrat och stads(fullmäktige)handlingar 
En starkare motiverad utflykt från lokalpressens sidor är undersökningen av 
den lokala regleringen av offentliga tillställningar eftersom det angav 
förutsättningarna för desamma. Örebro stad styrdes av Örebro Magistrat 
(ÖM), ett statligt organ vars ordförande var stadens borgmästare, och av 
Örebro Stadsfullmäktige (ÖS), en lokalt vald beslutande församling. En 
genomgång har gjorts av rikets ordningsstadga, allmänna författningar och 
särskilda stadgar för Örebro stad, har genomgång gjorts av ÖMs handlingar 
vid Landsarkivet i Uppsala. Den omfattar Magistratens protokoll för 
perioden 1898 till och med 1907, av arbetsförteckning för Stadsfiskalen i 
Örebro för perioden 1896 till och med 1902 och inkomna skrivelser till 
fiskalen för perioden 1880 till 1910. Det finns inte mycket som relaterade till 
lokala nöjen i stadsfiskalens arbetsförteckning och inkomna skrivelser. 
Däremot visade sig stadsfiskalens brevdiarier vara en skatt. De innehöll 
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tillståndsresolutioner och bevis utfärdade för anmälningar om offentliga 
nöjen; ett diarium för 1893-1897 och ett för 1898 till april 1902. Därefter 
uppstår en lucka fram till 1 september 1903, varefter tillståndsansökningarna 
och bevisen fortlöper till och med år 1910. Min genomgång slutade vid 24 
april 1908. Förgäves har jag sökt polishandlingar som berör den lokala 
övervakningen av filmvisningarna i Örebros program. 

Utöver tillstånd och övervakning av offentliga samlingar av skilda slag, 
reglerade ÖM lokalerna för samlingarna. Motivet bakom tillsättningen av en 
nämnd för besiktning av offentliga lokaler inom Örebro stad 18 april 1904, 
var att främja säkerheten för de personer som vistades i lokalerna.92 
Nämndens arbete finns tyvärr inte samlat och bevarat i Landsarkivet, 
däremot omnämns deras resolutioner i samband med att ansökningar om 
tillstånd för offentliga nöjen behandlades av ÖMs styrelse. Information om 
de samlingslokaler som användes för filmvisning har vidare sökts i Örebros 
Stadsarkiv och påträffats med varierad framgång bland Byggnadsnämndens 
handlingar. Byggnadsnämnden lydde under ÖM och utdelade byggnadslov. 
För några lokaler finns ritningar och anteckningar om ny- och 
ombyggnationer. Brandkåren, som samhället tog ansvar för i Örebro 1899, 
var ett annat uppslag som undersöktes. Brandkåren gav tillstånd till 
biografmaskiner och var delaktig i tillsynen av lokaler. En genomgång av 
dess verksamhetsberättelser för åren 1901 till 1909 gav inte mycket; endast 
uppgift om ett smärre tillbud med ”films” som fattade eld på biografteatern 
vid Klostergatan 20 med anledning av ”missgrep vid apparatens skötsel”.93 
Uppgifter om lokalers inredning och användning dyker upp sporadiskt i 
lokalpressens artiklar och notiser.  

Ett sammandrag av Stadsfullmäktiges protokoll för åren 1885 till 1909 
har undersökts för diskussioner om och reglering av lokala nöjen. 

Filmer och bilder 
Filmerna i programmen uppmärksammas i detta arbete i den mån 
beskrivningar av desamma förekommer i materialet, främst då annonserna, 
som en del bland andra delar av det som utgör erfarenheten av att gå på 
föreställning med Lefvande fotografier och ljusbilder, Illustrerad föreläsning 
med Kinematograf, Odödliga teaterspel, Teater Moderne och Biografteater. 
Svårigheterna med att lokalisera proveniens, produktionsår, originaltitel, 
nyinspelningar och kopior, och inte minst bristen på och tillgängligheten av 
bevarad film, är en del av anledningen till att filmerna som sådana i stort sett 
lämnas därhän i föreliggande arbete förutom i de fall där filmtiteln 

                                                
92 Protokoll, ÖM, § 68, 18 april 1904. 
93 Verksamhetsberättelse för Örebro Stads Brandväsende 1908: 18-19. 
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uppenbarligen framhävs som attraktion och där den film eller filmtyp som 
åsyftas är välkänd.94  

Ett par filmer inspelade i Örebro från den aktuella tidsperioden (1908) har 
påträffats i Statens ljud- och bildarkivs samling av journalfilm, Journal 
Digital.95 De är exempel på en typ av stadsfilmer som Svenska Bio spelade 
in lokalt, oftast en tid efter att företaget hade öppnat en ny biograf i staden, 
och som visades på den lokala biografen. Filmerna följde ett mönster i 
motivval och hade en turistisk narration och blick (dock skild från den mer 
spektakulära estetik som Svenska turistföreningen främjade). Platser med 
mycket rörelse i favoriserades.96 Platser med mycket folk och med barn som 
agerar framför kameran är också återkommande. Örebrofilmerna togs då 
stadens stora vintermarknad, Hindersmässan, pågick. Intressant för denna 
avhandling är den korta tagning som visar Svenska Bios biograf på 
Fredsgatan, då det är den enda fotografiska bilden på biografen från denna 
tid. 

En till film angränsande typ av material som förekommer i denna studie 
är fotografier från Stadsarkivet och Länsarvet. På Stadsarkivet finns 
sammanlagt 460 bilder från perioden 1902 till 1905 i en fotosamling som går 
under beteckningen Husbyggnadskontorets bilder. En annan samling utgör 
fyra inbundna album, sammanställda av fotografen Sam Lindskog på 
uppdrag av Stadsfullmäktige 1936, med motiv från stadens gator och 
byggnader från åren 1870 till 1935. Det unika med Lindskogs samling är att 
den skildrar hur stadsbilden förändrats under ett mycket expansivt skede i 
stadens historia. 

Det är tyvärr så att huvuddelen av de fotografier som finns bevarade 
skildrar de byggnader och gatumiljöer som hade hög status. Bilder på slottet 
och byggnader utefter Svartån: Stora Hotellet, Örebro Teater, 
Sparbankshuset, Frimurarelogen, liksom bilder på Stadshuset, 
Drottninggatan, statskyrkor och läroverk finns det gott om. Bilder på 
hantverksmiljöerna i staden, på bakgatornas magasin, nöjeslokaler som 
exempelvis Cirkusbyggnaden och biografer är det däremot ont om. För 
vykort från staden gäller detta förhållande mellan högt och lågt i än högre 
grad (privatsamlaren Göran Lindhé har visat mig sin samling).  

                                                
94 För analys- och arkivrelaterade problem för den tidiga periodens film se Paolo Cherchi 
Usai, The Death of Cinema: History, Cultural Memory and the Digital Dark Age (London: 
BFI, 2001); ― Silent Film. An Introduction (London: BFI, 2000); Tom Gunning, “Film 
History and Film Analysis: The Individual Film in the Course of Time”, Wide Angle, vol. XII, 
no. 3, 1990a: 4-19. I ett svenskt material har Rune Waldekranz uppmärksammat problemet 
med varierande titlar på en och samma film i lokalpressen. Filmen Mary Jane’s Mishap gick 
under fyra olika titlar i svensk press 1904: En modern jungfrus äventyr i tjänsten, Då Fia 
Jansson tände i spisen med fotogen, Mary Janes missöde and Fia Jansson i köket el. en 
obehaglig luftfärd. Waldekranz (1969): 326. 
95 Filmerna är benämnda Bilder från Örebro och går under beteckningen SF2069. 
96 Snickars (2001): 166-171. I en jämförelse med de ofta folktomma fotografierna på hus och 
gator är det slående hur filmen tar fasta på folk, lek och rörelse! 
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Stadsarkivets bildsamlingar har undersökts i syfte att försöka avläsa hur 
nöjeslokalernas utseende och plats i stadsbilden förändrats kring sekelskiftet 
1900 och strax därefter, men materialet har varit skralt och möjligheter till 
specifika iakttagelser få. Bilder har också använts som illustration till texten, 
och har då tjänat som medel att tillföra en visuell dimension till historien.  

Lokalhistoria: Örebro 
Studien är avgränsad till en mellanstor svensk stad belägen i den relativt 
folk- och stadstäta södra delen av landet. Avgränsningen utmanar den gängse 
filmhistoriska uppdelningen i storstad och övrig (lands)bygd genom att bidra 
med en detaljerad beskrivning av den första tidens filmvisningar och 
biografteatrarnas etablering i dess sociala och kulturella sammanhang och i 
en miljö som ramade in livet för en stor del av landets befolkning. Eftersom 
den överväldigande merparten av den svenska befolkningen bodde på 
landsbygden och i mindre och mellanstora städer är dess film- och 
nöjeshistoria mer representativt än motsvarande historia i storstäderna. 

Örebro är ingen utpräglad industristad som Norrköping och Malmö, eller 
dåtida Hälsingborg för att nämna en stad av ungefär samma storlek som 
Örebro.  Gregor Paulsson jämför Hälsingborg med Örebro i sitt verk Svensk 
stad. Han menar att Hälsingborg tog ett direkt kliv från ”obetydlig småstad 
av agrar köpstadstyp till storindustrisamhälle” med en omvandlad stadskärna 
och en utpräglad industri- och arbetarregion. I Örebro däremot sker 
omvandlingen av staden till följd av industrialiseringen radiellt och det nya 
tillförs och förändrar den gamla bebyggelsen i en kontinuerlig process ”utan 
att föra till så stark regionsdifferentiering”. Det här var en vanligare modell 
för svenska mellanstora städer, och utvecklingen i just Örebro var 
exemplarisk.97  

Örebro hade goda förbindelser till huvudstaden via Hjälmaren och till 
övriga landet via järnvägen. Staden var ett regionalt centrum för handel, 
administration, utbildning och sjukvård. Industrierna som kom staden att 
växa kraftigt åren kring sekelskiftet var fördelade på olika typer av 
tillverkning även om skoindustrin var stor liksom Statens Järnvägars 
centralverkstäder. Örebro var också känd som en läsarstad och 
nykterhetsrörelsen hade ett starkt fäste i regionen.98 Dessa betingelser målar 
sammantaget upp ett tämligen diversifierat men för staden specifikt stadsliv 
vilket gör den lämplig för undersökningen.  

Resultat från lokala undersökningar kan inte generaliseras på ett enkelt 
sätt. Lokalsamhällen har olika egenarter; i Sverige kan man till exempel 

                                                
97 Gregor Paulsson, Svensk stad. Del 1. Liv och stil i svenska städer under 1800-talet (Lund: 
Studentlitteratur, 1976): 588. 
98 Thord Strömberg (red.) Skor, kex och statens trygga kaka. Industristaden Örebro växer 
fram: företagare, fackföreningar och politik 1900-1950 (Örebro: Örebro universitet, 1999). 
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föreställa sig en stor skillnad i villkoren för resande förevisare och biografers 
etablering mellan landets norra och södra delar. Det finns dock en möjlighet 
i det lokala studiet att synliggöra en kvalitativ och detaljerad kunskap som 
kan belysa en sida av moderniseringsprocessen som inte synliggörs i 
översiktliga undersökningar. Denna studie ser lokalhistoria som ett mål i sig, 
men avvisar inte möjligheten att utifrån det lokala perspektivet anknyta till 
generella problem.99 Den generella kunskapen om tidiga svenska 
förhållanden (om filmföretag, dess nationella och internationella relationer, 
distributionen av film, filmutbudet, relationen till andra nöjen, m.m.) är 
begränsad varför den lokala utvecklingen om Örebro relateras även till 
internationell och då främst amerikansk forskning.  

Periodisering 
Avgränsningarna för tidsperioden för studien, 1897 och 1908, är valda med 
den första filmvisningen i staden som startpunkt och biografernas etablering 
som vardagliga företeelser i staden som slutpunkt. Startpunkten är relativt 
okontroversiell, medan slutpunkten för studien är mer diskutabel. Att sluta 
vid samma stund som tre biografer öppnar med ett kontinuerligt utbud av 
filmvisningar, alltså mot slutet av år 1907 tedde sig för snävt. För att kunna 
beakta eventuella väsentliga förändringar av biografernas verksamhet samt 
reaktioner i lokalpressen på biografernas etablering undersöktes föreningarna 
ÖAF och ÖAK biografverksamhet även under 1908 och en bit in i 1909 samt 
NA och Ök fram till sommaren 1909.  

Året 1909 markerar flera förändringar för biografen som institution vilket 
gör det lämpligt att sluta studien där. I storstadspressen hade en kampanj mot 
”Den fattiges teater” och ”Kinematografernas särskilt för barnen fördärfliga 
urartning” gått i vågor sedan fasta biografer kommit att bli en integrerad del 
av stadsbilden.100 Vid övergången till 1910 hade debatten lugnat ned sig med 
anledning av den statliga utredning som tillsattes i ärendet i november 1909. 
År 1909 kom produktionen av långfilm igång i Sverige (och utomlands) och 
skapade förutsättningar för en filmkritik. Statlig filmcensur infördes i 
december 1911 som ett resultat av nämnda utredning och förändrade 
förutsättningarna för biografernas verksamhet och status.101   

                                                
99 För ett annat exempel se Jeffrey Klenotic, ”’Four Hours of Hootin’ and Hollerin’: 
Moviegoing and Everyday Life Outside the Movie Palace” i Robert C. Allen, Richard Maltby 
& Melvyn Stokes (red.) Hollywood and the Social Experience of Movie-Going (Exeter: 
University of Exeter Press, under utgivning 2007). För en genomgång av det lokalhistoriska 
perspektivet i modern svensk historieforskning, se Marion Leffler, Böcker, Bildning, Makt. 
Arbetare, borgare och bildningens roll i klassformeringen i Lund och Helsingborg 1860-1901 
(Lund: Lund University Press, 1999): 65-73. 
100 Samtida rubriker i pressen återgivna i Olsson (1990): 219, 221. 
101 Olsson (1990): 250-262. 
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Disposition 
Innan lokalhistorien om Örebro börjar presenteras läsaren för de teoretiska 
ansatser som ramar in det aktuella studiet av den så kallade tidiga filmens 
period (dvs. ”early cinema”) liksom det perspektiv på kultur, klass, 
offentlighet och sociokulturell förändring som tillämpas. Upplägget följer 
sedan en kronologisk ordning. Poängen med en kronologi är möjligheten den 
bjuder att följa expansionen av nöjeslivet i samband med stadens 
befolkningstillväxt och förändringar i nöjeslivets olika kulturer. 
Filmvisningarna i staden under den undersökta perioden presenteras 
interfolierade med beskrivningar av det folkliga nöjeslivets expansion i 
relation till den borgerliga hegemonin och jämte pressens och lokala 
myndigheters reaktioner på dessa förändringar. 

Örebrohistorien börjar med kapitel tre som består av en inledande 
panorering över nöjeslivet i staden kring 1900. En grov indelning görs 
mellan nöjeskulturer med ett borgerligt tilltal och mer folkliga nöjen. Kapitel 
fyra diskuterar de gästande filmförevisarna i staden under åren 1897 till och 
med 1902 utifrån de lokaler och sammanhang filmvisningarna brukade och 
var en del av. Med en modell för olika typer av ambulerande filmvisning 
utarbetad av Deac Rossell som utgångspunkt undersöks sambanden mellan 
filmprogrammens utformning, entrépris och val av lokal. Presentationen av 
de gästande kinematograferna är inte heltäckande utan syftar till att upptäcka 
mönster utifrån ovannämnda kriterier och diskutera filmvisningarnas 
attraktionskraft i olika lokala sammanhang. Kapitel fem ägnas åt en 
diskussion om nyöppnade Folkets Park: dess nöjen och sociokulturella 
funktioner. Kapitel sex beskriver det populära genombrottet för film i 
Örebro, som förklaras med en samverkan av flera faktorer av både 
ekonomisk, social och kulturell art. I kapitel sju betraktas den expanderande 
lokala filmbranschen som en del av den kraftiga expansion av populära 
nöjen som följde på att fackförbundens regionala paraplyorganisation, 
Örebro Arbetarekommun, kom igång med en egen tidning och en förening 
som arbetade för ett Folkets Hus. Kapitel åtta beskriver de fasta biografernas 
etablering i staden som nära förbundet med det lokala föreningslivet. I ett 
avslutande kapitel tas ett helhetsgrepp på diskussionen om de skiktade 
nöjeslivet, filmvisningar, biografer och offentligheter.  

I ett appendix återfinns en utförlig lista med uppgifter på de gästande 
filmförevisare i Örebro 1897-1908 som påträffades i lokalpressen eller i 
lokala myndigheters handlingar.  
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Teori 

Följande kapitel är uppdelat i två delar. Den första tecknar den tidiga filmens 
teori och beskriver en generell utveckling av filmen ur ett amerikanskt 
perspektiv. Vid sekelskiftet och åren strax därpå låg initiativet i 
filmbranschen i Europa, framförallt i Frankrike, men den internationella 
forskningen om denna tid är starkt präglad av amerikanska förhållanden och 
utgår idémässigt från Hollywood som världsledande och normerande 
institution. Den andra delen av kapitlet delger de perspektiv på kulturer, 
kulturell förändring och offentligheter som tillämpas i avhandlingen.           

”Early Cinema”; den tidiga filmens teori 
I ett internationellt filmvetenskapligt perspektiv beskrivs gärna 
filmhistoriografins relativt korta historia genom en tudelning mellan en tidig 
period då strukturalistisk teori jämte en text- och apparaturorienterad kritik 
dominerade ämnet och filmhistoria var marginaliserat som studieområde, 
och en senare period präglad av en filmhistorisk nytändning, eller vändning. 
En filmkonferens i Brighton (1978 Congress of the International Federation 
of Film Archives) fungerade inspirerande för den historiska vändningen 
inom ämnet. På konferensen visades filmer från åren 1896-1906 som dittills 
varit gömda i mer eller mindre slutna arkiv och ”glömda” av lejonparten av 
filmforskarna. Efter konferensen riktades ett förnyat intresse inom 
framförallt amerikansk filmforskning mot denna bortträngda tidiga period 
som föregick institutionaliseringen av den amerikanska filmindustrin och 
formeringen av dess standardiserade produkt, den klassiska 
Hollywoodfilmen, som skulle komma att dominera världsmarknaden.102  

                                                
102 Allen & Gomery, (1985): 43-48; Tom Gunning, “Early American Film” i John Hill & 
Pamela Church Gibson (red.) The Oxford Guide to Film Studies (Oxford: Oxford University 
Press, 1998): 255-257. Den amerikanska forskningen har varit ledande inom 
forskningsdebatten om den tidiga filmen. Det finns tre antologier som samlat inflytelserika 
texter om den tidiga filmforskningen ”efter Brighton”: Thomas Elsaesser (red.), Early 
Cinema: Space Frame Narrative (London: BFI, 1990); Richard Abel (red.), Silent Film (New 
Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 1996); Lee Grieveson & Peter Krämer 
(red.), The Silent Cinema Reader (London, New York: Routledge, 2004). En antologi med 
inflytelserika artiklar från den intellektuella brytningstid som kan sägas vara samtida med 
Brighton är John Fell (red.) Film Before Griffith (Berkeley: University of California Press, 
1983).    
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Tom Gunning beskriver i en översikt hur skiftet i fokus från spelfilmen 
till den tidiga filmen skapade en tudelning mellan ”den tidiga filmen” och 
den senare ”klassiska” filmens institution.103 Viktig var Noël Burch binära 
modell bestående av en tidig filmperiod definierad som “a primitive mode of 
representation” (PMR) och en senare “institutional mode of representation” 
(IMR), där den förra förknippas med arbetarkultur och ytlighet 
(”exteriority”), och den senare med borgerliga estetiska värderingar 
omfattande koherens och subjektivitet. Poängen med tudelningen var att visa 
hur den senare ”borgerliga” visningsformen eller apparaturen i själva verket 
var historiskt konstruerad och inte ett resultat av en tekniskt deterministiskt 
uppfattad evolution, vilket den så kallade ”apparaturteorin” implicerade.104  

David Bordwell och Kristin Thompson sympatiserade med Burch kritik 
av apparaturteorin och av en lineär och teleologisk modell för filmens 
utveckling men ifrågasatte kopplingen mellan den tidiga filmen och 
arbetarkultur med argumentet att den amerikanska publiken såg film under 
dess tidiga period i huvudsak på vaudevilleteatrar, vilka besöktes av 
medelklassen. Paret framhöll att arbetarklassen blev en del av filmhistorien 
först med nickelteatrarna, de många enkla biografer som uppstod kring 1905 
och som visade kontinuerligt rullande filmprogram för en billig penning.105 
Som tidigare anförts finns det olika uppfattningar om nickelteatrarnas 
arbetarklasstillhörighet.    

I standardverket om den klassiska Hollywoodfilmen, författat av trion 
David Bordwell, Kristin Thompson och Janet Staiger, undersöktes 
ekonomiska, kulturella och stilistiska skillnader mellan de två perioderna. 
Med stöd i Robert C. Allens avhandling från 1977 om relationen mellan 
vaudeville och tidig film,106 framhålls att filmen introducerades i och 
anpassades till en redan existerande marknad för vaudeville och dess 
presentationsformer. En annan variant av visning som också följde 
inarbetade former för kommersiell underhållning i USA var den resande 
filmvisaren som reste med kamera, projektor och en samling film, och 
förevisade dessa på landsbygden i ett medhavt tält.107 En grundlig studie av 

                                                
103 Gunning i Hill & Church Gibson (red.) (1998): 255-271. 
104 Noël Burch, Life to those Shadows (London: BFI & Berkeley: University of California 
Press, 1990). Gunning invände mot att ”apparaturen” i sig skulle kunna vara bärare av 
ideologi med hänvisning till att dess grundläggande beståndsdelar (”… the basic apparatus, 
the camera, the projector, the darkened room”) var desamma under både den tidiga - och den 
klassiska perioden. Gunning i Hill & Church Gibson (red.) (1998): 257. 
105 David Bordwell och Kristin Thompson, ”Linearity, Materialism and the Study of Early 
American Cinema”, Wide Angle, vol 5, no. 3, 1983: 4-15; Gunning i Hill & Church Gibson 
(red.) (1998): 256-257.  
106 Robert C. Allen, Vaudeville and Film 1895-1915: A Study in Media Interaction (New 
York: Arno Press, 1980). 
107 De tidiga filmerna liknade vaudevillenummer eller filmade existerande vaudevillenummer, 
och ingick i vaudevilleprogram som hade variation av korta föreställningar som organiserande 
princip, inom vilka det redan fanns en tradition av insprängda ”tysta” nummer bestående av 
ljusbildsförevisningar, akrobatik eller uppvisning av djur. David Bordwell, Janet Staiger och 
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en resande filmförevisare är High-Class Moving Pictures: Lyman H. Howe 
and the Forgotten era of Traveling Exhibition, 1880-1920 av Charles Musser 
med Carol Nelson.108  

Den tidiga filmen uppfattas av författartrion, liksom av Burch, som 
annorlunda från den senare klassiska. Thompson spårar tillfällen i den tidiga 
filmens utveckling då avgörande steg tas mot ökad narrativ komplexitet 
grundad på psykologiskt fördjupade karaktärer vilket tillsammans med 
längre filmer kom att skapa berättarrelaterade problem för filmmakarna som 
tvingade fram en utveckling från den vaudevilleinspirerade estetiken till den 
klassiska narrationens stil. Utvecklingssprång sker vid två tillfällen under 
den tidiga perioden. Det första sker 1902-1903, då filmlängden utvidgas från 
en tagning till produktion av enstaka filmer sammansatta av flera tagningar 
(”multiple-shot films”), och 1906 till 1908, då den plötsliga explosionen av 
antalet nickelteatrar (en effekt av att filmer började hyras ut till förevisare 
istället för att säljas per meter) till följd av en stor efterfrågan på en 
kontinuerlig produktion av film skapade en dominans på repertoaren av 
narrativ film, eftersom den lämpade sig för industriell framställning.109 1909 
till 1917 anges som övergångsperiod (känd som ”the transitional period”) 
mellan den tidiga och den klassiska filmens stil.110  

Tom Gunning och André Gaudreault har myntat begreppet ”a cinema of 
attractions” (attraktionsfilmen) i ett försök att fånga den tidiga filmens 
estetik, vilken de menar utmärktes av exhibitionism, en ’här och nu’ kvalitet 
och ett aggressivt, direkt tilltal till åskådaren med skådespelarens blick rakt 
in i kameran som emblematisk gest. De förankrar skillnaderna i den tidiga 
attraktionsfilmen och den senare IMR i narrativ teori och menar att 
attraktionsfilmen utmärks av en berättande funktion som visar upp bilder (”a 
monstrator”) medan IMR utmärks av en narrativ instans (”a narrator”). För 
Gunning, som kom att utveckla attraktionsbegreppet i en rad artiklar, handlar 
det inte enbart om kontrasten mellan filmer bestående av endast en tagning 
och mer sammansatta berättelser, utan begreppet innebär en mer utvidgad 
förståelse av filmernas relation till åskådaren i en ny visuellt präglad 
modernitet. Attraktionsfilmen beskrivs av Gunning som dominant modus för 
filmen fram till ca 1905 då nickelteatrarnas tid var inne, men han 
understryker att denna uppdelning mellan attraktionsfilmen och klassisk 
Hollywoodfilm inte ska förstås som uteslutande kategorier utan just i (ryska 
                                                                                                               
Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema. Film Style and Mode of Production to 
1960 (London: Routledge & Kegan Paul, 1985): 113-115. 
108 (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1991). I Storbritannien dominerades 
den tidiga perioden av resande filmförevisare som uppträdde i ”music halls”, på marknader 
och inhyrda i olika typer av offentliga lokaler. Fasta lokaler för visning uppstod senare än i 
USA. Jon Burrows, “Penny Pleasures. Film Exhibition in London during the Nickelodeon Era 
1906-1914”, Film History, vol. 16, no. 1, 2004: 60-91; Toulmin i Toulmin, Russell & Popple 
(red.) (2004); Rossell i Popple & Toulmin (red.) (2000); Toulmin (1994). 
109 Bordwell, Staiger och Thompson (1985): 159-161. 
110 Ibid.: 159. 
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formalistiska) termer av att den ena är ett mer dominant modus än den 
andra.111  

Före 1906 kunde narrationen bestå av en serie uppvisningar i fantasy-
genren, vilket introducerades av Méliès 1902 och följdes upp av Pathé; den 
kunde bestå av fragmentariska tablåer från en känd berättelse som 
sammanställdes till en film och blev begripliga tack vare åskådarens 
förkunskaper – Passionshistorien är ett bra exempel; vidare kunde 
narrationen bygga på korta ”gags” som utmärktes av fysisk komik eller vara 
en typ av film där någon blir jagad genom en serie tagningar och miljöer. 
Från 1906 hade allt fler filmer narrativ struktur, och en viss 
karaktärscentrering. Med bildandet av oligopolet the Motion Picture Patents 
Company (MPPC) i december 1908 stabiliserades industrin något. 
Oligopolet lade fast ett regelbundet veckobundet schema för byte av 
program på biograferna. En filmrulle (”one reelers”) blev standardformat 
och såldes till ett enhetligt pris. Under övergångsperioden till det klassiska 
paradigmet, 1909 till 1919, kom narrationen i nyproducerad film att 
karaktäriseras av en sluten, intern logik och ökad karaktärscentrering. 1912 
tappade MPPC kontrollen över ett viktigt patent och 1915 förlorade de sin 
ställning som oligopol. Därmed kunde helaftonsfilmen (långfilmen eller ”the 
narrative feature film”) bli norm på biograferna och nya institutioner som 
stjärnsystemet och biografpalats etablerades. Övergångsperioden 1909 till 
1919 beskrivs av Gunning som en period utan entydig utveckling och med 
ofta motstridiga narrativa impulser och egensinnig stil, klart skild från den 
senare klassiska Hollywoodfilmen.112   

Narrativa, stilistiska och tematiska förändringar, skiftet från kontinuerliga 
visningar av kortare filmer till helaftonsprogram, stjärnsystemet och 
satsningar på lyxigare biografer var uttryck för filmbranschens 

                                                
111 Föreställningen om “a cinema of attractions” som dominant modus för den tidiga filmen 
introducerades av Tom Gunning och André Gaudreault vid ett symposium i Frankrike 1985 
med titel “Le cinema de premiers temps: un défi à l’histoire du cinema?”. Se vidare: Tom 
Gunning, “The Cinema of Attractions: Early Film, its Spectator and the Avante-Garde” i 
Thomas Elsaesser (red.) Early Cinema: Space Frame Narrative (London: BFI, 1990), och 
översatt till svenska i Lars Gustaf Andersson och Erik Hedling (red.) Modern Filmteori 1 
(Lund: Studentlitteratur, 1995); Tom Gunning, “An Aesthetic of Astonishment: Early Film 
and the (In)Credulous Spectator” i Linda Williams (red.) Viewing Positions. Ways of Seeing 
Film (New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 1995); Tom Gunning, “Now 
You See it, now you Don’t: The Temporality of the Cinema of Attractions”, i Richard Abel 
(red.), Silent Film (New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 1996). 
112 Gunning (1998): 263-264. Kristin Thompson & David Bordwell, Film History. An 
Introduction (New York: McGraw Hill, 2003): 39-40; Se också Eileen Bowser, The 
Transformation of Cinema. History of the American Cinema, 1907-1915 (New York: 
Scribner’s, 1990. Ett tecken på denna flyktighet och oordning är Richard Abel’s inlägg i 
diskussionen om periodisering av den amerikanska filmen. Han vill lyfta fram 1910 som ett 
avgörande år, då Pathé tappade mark och amerikansk film blev mer nationalistisk, då publiken 
blev alltmer fixerad som åskådare, då lanseringen av ”cue sheets” för musiken begränsade den 
musikaliska variationen och då en lokal filmkritik uppstod. Richard Abel, ”History Can Work 
For You, You Know How to Use It”, Cinema Journal vol. 44, no. 1, 2004: 107-112; 108. 
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ansträngningar att närma sig medelklassens kultur. Amerikanska forskare 
verkar överens om att övergångsperioden ska förstås som en period av 
förändring då filmbranschen försökte attrahera en medelklasspublik och höja 
biografens kulturella status samtidigt som man var mån om att inte skrämma 
bort den arbetarklass som man var ekonomiskt beroende av.113 Det dubbla 
tilltalet komplicerar den tes om förborgerligandet som annars skulle vara 
uppenbar. En annan komplikation uppstår om man tar hänsyn till den 
växande forskningen om småstädernas och landsbygdens mer socialt 
heterogena publiker!114         

Kulturer och offentligheter 
På 1970-talet initierades ett forskningsprojekt om folkrörelserna och det 
svenska klassamhällets funktioner under tiden 1850-1930.115 Premissen för 
projektet var att folkrörelserna uppstod som en följd av industrialiseringen 
och bidrog till formandet av det framväxande demokratiska kapitalistiska 
samhället genom att skola arbetarna i demokratiska arbetsformer och därmed 
anpassa arbetarklassen till det nya samhällets sociala, kulturella och politiska 
former och villkor. Flera av studierna var lokala studier och fokus låg just på 
folkrörelsernas relation till pågående industrialisering, urbanisering och 
demokratisering ur ett funktionalistiskt perspektiv. Björn Horgby har 
summerat 1970-talets och en del av 1980-talets svenska forskning om 
arbetarkulturen och menar att det vanliga var att anta att arbetarklassen och 
arbetarkulturen förborgerligades under den andra hälften av 1800-talet och i 
början av 1900-talet. Det var betydligt mindre vanligt att forskarna tog ett 
perspektiv underifrån och relaterade ”arbetarrörelsens föreställningsvärld 
och agerande till arbetarbefolkningens erfarenheter och praktik.”116 I senare 
forskning, inspirerad av etnografiska perspektiv, har vardagslivet och 
arbetarnas egna kulturer lyfts fram, och utmanat tesen om den ensidiga 
maktutövning som impliceras i och med förborgerligandet av föregivet 
passiva arbetare.   

Med sin bok Den skötsamme arbetaren visade Ronny Ambjörnsson hur 
en sådan forskning kunde te sig. Boken är en studie av 
bildningsverksamheten i nykterhetslogen Skärgårdsblomman i det 
norrländska sågverkssamhället Holmsund decennierna kring 1900. 
Nykterhetslogen var samlingspunkt för arbetarna, som genom 

                                                
113 Gunning i Hill & Church Gibson (red.) (1998): 265. Se också William Urrichio & Roberta 
Pearson, Reframing Culture. The Case of the Vitagraph Quality Films (Princeton: Princeton 
University Press, 1993).  
114 Allen (1996 & 2006); Fuller (1996); Waller (1995). 
115 Sven Lundkvist, Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-1920 (Stockholm: Sober, 
1977). 
116 Björn Horgby, Egensinne och skötsamhet: Arbetarkulturen i Norrköping 1850-1940 
(Stockholm: Carlsson, 1993): 15. 
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bildningsverksamheten anammade en livshållning som han kallar en 
skötsamhetskultur. Skötsamhet innebar ett behärskat känsloliv, och en 
pliktstyrd, solidarisk, nykter och ordentlig livsstil. Skötsamhetskulturen ska 
förstås som en inre, frivillig disciplinering i syfte att uppnå människovärde. 
Ambjörnsson menar att skötsamhetskulturen inte var specifik för Holmsunds 
nykterhetsvänner utan var karakteristisk för hela den svenska 
arbetarklassen.117 De anspråk på generalisering som görs av Ambjörnsson 
har ifrågasatts av Mats Franzén, som menade att beskrivningen inte var 
applicerbar på Stockholms arbetare som levde under andra villkor. Han hade 
också invändningar mot att Ambjörnsson inte beaktat arbetarklassens 
kulturella heterogenitet.118 

I arbetet med en studie av arbetarkulturen i Norrköping 1850 till 1940, 
fastnade Horgby för Franzéns förslag om att komplettera den skötsammma 
livsstilen som ideal för svenska arbetare med en livsstil som betecknades 
som egensinning.119 Där Franzéns begrepp är ohistoriskt använder Horgby 
begreppet för att beteckna en livsstil som kollektivt handlingsmönster och 
som strategi för ett kollektiv att handla på ett visst sätt under historiskt 
betingade omständigheter. De egensinniga uppfattades av de styrande som 
bråkiga och oregerliga. Livsstilen var ett traditionalistiskt förhållningssätt för 
Norrköpings arbetare och hade som mål att distansera makten, ”undvika 
kontroll och skapa eget livsrum samt att umgås på egna villkor.”120 
Egensinniga arbetare trotsade arbetsledningen och den nya tidsordningen, 
söp mera, levde i lösliga familjerelationer, och respekterade inte borgerliga 
normer eller lagar. De markerade självständighet genom att driva gäck med 
borgarklassens representanter, normer och symboler. Både den skötsamma 
och den egensinniga livsstilen syftade till att distansera sig från maktens 
representanter och skapa en egen frizon och är därför kompletterande snarare 
än uteslutande kategorier. Ingetdera skall uppfattas som förborgerligande.121  

I motsats till förborgerligandetesens företrädare menar jag [Horgby] att 
vardagens erfarenheter och minnen bearbetas individuellt och kollektivt, 
förändrar och förnyar kulturens former och innehåll, så att kulturen ändrar 

                                                
117 Ronny Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren: Idéer och ideal i ett norrländskt 
sågverkssamhälle 1880-1930 (Stockholm: Carlsson, 1988).  
118 Mats Franzén, ”Egensinne och skötsamhet i svensk arbetarkultur: Kommentarer till Den 
skötsamme arbetaren av Ronny Ambjörnsson”, Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, 
nr 48-49, 1991: 3-20. Utöver Franzéns invändningar har frågan ställts om kvinnorna 
omfattades av samma skötsamhetskultur, och Leffler har uttryckt problem med det 
idéhistoriska perspektivet för dess bristande hänsyn inför sociala och kulturella skillnader och 
inför relationer mellan arbetarna och den hegemoniska borgerliga kulturen, som trots allt låg 
skötsamhetskulturen mycket nära. Leffler (1999): 40. 
119 Egensinnighet hade tidigare påträffats i en studie av det tidiga 1800-talets förläggare och 
hantverkare i Eskilstuna. Lars Magnusson, Den bråkiga kulturen. Förläggare & 
Smideshantverkare i Eskilstuna 1800-1850 (Stockholm: Författarförlaget, 1988). 
120 Horgby (1993): 40. 
121 Horgby (1993): 36-42. 
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gestalt. Arbetarbefolkningens kulturella uttryck skapas, lånas in, formas om 
och slipas av i konfrontationerna med den borgerliga kulturen.122  

 
Kulturbegreppet som omtalas här kommer från Clifford Geertz och avser ”en 
samling kontrollmekanismer – planer, recept, regler, instruktioner (det som 
dataingenjörer kallar ’program’) – för styrandet av beteendet.”123 Individen 
erkänns som unik, kapabel att gestalta sina tankar och känslor, vilka inte är 
att betrakta som identiska med gruppens. Klasstillhörighet och kulturmönster 
överlappar inte helt, vilket innebär att kulturen inte är statisk.124  

Den borgerliga kulturen är den dominerande i samhället vid denna tid och 
företräds av borgerskapet. Antonio Gramscis teori om hegemoni ger en 
föreställning om hur det härskande borgerskapet strävar efter att upprätthålla 
sin makt: Dels söker den de underordnade klassernas samtycke genom att 
framställa sin världsbild som allmängiltig, naturlig, och dels upptar den 
folkliga föreställningar i världsbilden. Den hegemoniska dominansen är 
aldrig absolut. Den är ständigt föränderlig och måste hela tiden förnyas och 
eftersträvas. Viktigast är dess politiska och kulturella dimensioner, men 
kontrollen över produktionsmedlen i samhället är en förutsättning för att 
inneha den hegemoniska dominansen. Som Leffler påpekar är begreppet 
”dynamiskt och rymmer såväl klassamverkan som klasskonflikter”. 
Konflikterna är fundamentala eftersom de är en förutsättning för sökandet av 
samförstånd, som också kan ses som ett slags föregripande eller ett svar på 
ett ständigt hot.125  

Det är inte arbetarekulturen eller för den delen den borgerliga 
hegemoniska kulturen som sådana som sätts under lupp i föreliggande 
arbete, utan det är stadens nöjeskulturer som undersöks, med fokus på filmen 
och expansionen av billiga, kommersiella nöjen omkring och strax efter 
sekelskiftet 1900.126 Begreppet ”nöjesliv” avser nöjeskulturer i stort. 

                                                
122 Horgby (1993): 16. Horgby i sin tur refererar till, bland andra: Karl-Olov Arnstberg, Teori 
för kulturforskare (Stockholm: Carlsson, 1986); Billy Ehn & Orvar Löfgren, Kulturanalys. Ett 
etnologiskt perspektiv (Lund: LiberFörlag, 1982); Jonas Frykman & Orvar Löfgren, Den 
kultiverade människan (Lund: LiberLäromedel, 1979); Jonas Frykman & Orvar Löfgren, 
Modärna tider. Vision och vardag i folkhemmet (Malmö: LiberFörlag, 1985); Ulf Hannerz, 
Över gränser. Studier i dagens socialantropologi (Lund: LiberFörlag, 1983); Gareth Stedman 
Jones, Languages of Class. Studies in English Working Class History 1832-1982 (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1983); Raymond Williams, Marx och kulturen: en diskussion 
kring marxistisk kultur- och litteraturteori (Stockholm: Bonnier, 1980).  
123 Horgby (1993): 20. 
124 Horgby (1993): 20-21; Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures. Selected Essays 
(London: Fontana, 1973). 
125 Leffler (1999): 52-56. 
126 Vid de tillfällen begreppet ”populära nöjen” används i avhandlingen avser det just billiga, 
kommersiella nöjen som erbjöds utanför de borgerliga salongerna och tilltalade en offentlig 
publik. Därmed inte sagt att borgare inte kunde delta i dessa nöjen. Vid de tillfällen begreppet 
”populärkultur” används avser det den här typen av nöjen som praktiker. För en 
problematisering av begreppet ”populärkultur” se Peter Burke, What is Cultural History 
(Cambridge, Oxford: Polity, 2004): 27-28.  



 52 

Waldekranz har visat att filmvisning på landsbygden skedde till stor del i 
folkrörelsernas lokaler, varför de blir centrala i denna lokalhistoria. 
Folkrörelserna betraktas som del i en disciplinerings- och utvecklingsprocess 
med syfte att förbättra personligheten och livsvillkoren med skötsamhet som 
ideal. Horgbys beskrivning av de två idealtyperna inom arbetarkulturen i 
Norrköping, den skötsamma och den egensinniga, öppnar för en 
differentiering inom arbetarkulturen; alla arbetare var inte skötsamma. 
Skötsamheten ses som funktionell, till och med rationell, för den nya 
arbetaroffentligheten som började växa fram vid den här tiden. Horgby 
refererar till Mats Lindqvist som menar att ”Arbetaroffentligheten syftade till 
att integrera arbetarna i ett gemensamt regelsystem där solidaritet och 
kollektivism var nyckelbegrepp”.127 

Att komma samman var viktigt. Fritiden och nöjeskulturer kunde 
användas till detta, att komma samman, distansera makten och manifestera 
solidaritet och kollektivism, som en del i nya offentligheter och vid sidan om 
den borgerliga. På fritiden och genom den lokala nöjeskulturen kunde 
örebroaren, borgare eller arbetare, uttrycka sin samhörighet med respektive 
kulturer genom att välja att delta i något offentligt arrangemang, och 
bekräfta gemenskapens värde och varandras identiteter. Vid sidan om den 
borgerliga offentligheten, som blir synlig i en del av lokalpressen och 
uttrycks i delar av nöjeslivet, och ”arbetaroffentligheter” som omfattar 
arbetares självständiga publika arenor, undersöks begreppet ”alternativ 
offentlighet” i Hansens tolkning av Negt och Kluge. En arbetaroffentlighet 
är en alternativ offentlighet, men en alternativ offentlighet är avläsbar också 
i de hegemoniska försök som syftar till att neutralisera de villkor som kunde 
skapa en självreglerande, lokalt och socialt specifik ”organization of 
experience”. Exempel i tidig-filmsammanhang på motstånd som genom sin 
negering antyder en alternativ offentlig organisation är de industriella 
strategier som verkade för en standardisering av visningen av film.128  

Negt och Kluge beskriver alternativa offentligheter enligt Hansen som 
industriellt-kommersiellt betingade (de låtsades inte stå över marknaden, 
som den borgerliga gjorde) och de var ”indiscriminately inclusive”. De 
”seized upon hitherto unrepresented discourses of experience as their raw 
material, if only to appropriate them―as commodity―and render them 
politically ineffective. Yet, with neither a legitimation ideology nor 
experiential substance of their own, the industrial-commercial public spheres 
grafted themselves onto older forms of cultural experience, creating an 
unstable mixture which, for particular constituencies under particular 
circumstances, could produce the conditions of an alternative public 

                                                
127 Horgby (1993): 68. Se också Björn Horgby, Den disciplinerade arbetaren. Brottslighet 
och social förändring i Norrköping 1850-1910 (Stockholm: Almqvist & Wiksell 
International, 1986). 
128 Hansen (1991): 91. 
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sphere.”129 Det som beskrivs är en formerande och pågående modernisering 
knuten till industriellt-kommersiellt betingade offentligheter där avsaknaden 
av en legitimerande ideologi skapade en öppenhet; skapade möjligheter till 
överraskningar och sociala/kulturella gränsöverskridningar. Eftersom de 
tidiga filmvisningarna i Sverige var knutna till folkrörelserna blir de 
potentiellt alternativa offentligheter de var medskapare till nödvändigtvis av 
annan karaktär. Legitimerande ideologier genomsyrade de sammanhang 
filmvisningarna var en del av, men de offentligheter som skapades stod i 
särställning till den borgerliga offentligheten och hegemonin.  

Ytterligare en reservation skall göras inför Hansens offentlighetsteori i 
detta sammanhang. Hansens teori utgår dels från de materiella, ekonomiska 
och strukturella betingelser som formade filmvisningarna, men också från 
betydelser som emanerade från den tidiga filmens ”öppna” egenskaper som 
berättelser. Avhandlingen fokuserar de sociala och kulturella rum som 
offentliga nöjen skapar. För filmvisningarna är speciellt extra-filmiska 
egenskaper i programmet som motverkade standardisering viktiga. Stilistiska 
och tematiska aspekter i filmerna spelar mindre roll.    

Studien tillämpar alltså ett disciplineringsperspektiv men vill betona 
individens val i vardagen som medskapande i kulturen, vilket har särskild 
giltighet på fritiden, då arbetaren inte står under arbetsplatsens kontroll.130 
Den här synen på fritid, som definieras i relation till reglerat lönearbete, kan 
med rätta kritiseras ur ett könsperspektiv.131 Jag ger dock klass företräde 
framför kön i förutsättningarna för denna studie då kvinnor till stor del är 
osynliga i materialet.132 Den undersökta perioden betraktas som en särskilt 
öppen och formerande tid då staden expanderade kraftigt, arbetarkulturen 
var stadd i förändring och dess offentliga arenor tog nya former – 
exempelvis genom etablerandet av en egen dagstidning och öppnandet av 
Folkets Park. Det anmärkningsvärda är själva kraften i den här expansionen i 
staden. Biografernas etablering och den populära nöjeskulturens expansion 
kommer att presenteras i ett formerande växelspel mellan filmförevisningar, 
föreningskulturen med arbetarföreningarna som särskilt framträdande, 
lokalpress, opinionen och utspel av lokala myndigheter.  

                                                
129 Hansen (1991): 92. 
130 E. P. Thompson, ”Time, Work-Discipline and Industrial Capitalism”, Past and Present, 
vol. 38, 1967: 56-97. Den här kultursynen sammanfaller med Kluges idé om biografen som en 
kulturell institution och praktik som är beroende av både individuella psykiska processer och 
intersubjektivitet, vilket öppnar för en oberäknelig reception. ”It is this unexpected, almost 
aleatory, component of collective reception that makes the viewing ’public’ (Publikum) a 
public sphere (Öffentlichkeit) in the emphatic sense.” Hansen (1991): 14. 
131 Lena Eskilsson, ”Fritid som idé, struktur och praktik. Rätten till lättja eller friluftsliv i 
folkhemmet”, Historisk tidskrift, vol 120, 2000: 29-53; 32. 
132 Avsaknaden av ett kvinnligt tilltal i marknadsföring av film står i kontrast till resultat från 
amerikanska förhållanden, åtminstone amerikanska förhållanden från 1907. Se t ex Lee 
Grieveson, Policing Cinema: Movies and Censorship in Early-Twentieth-Century America 
(Berkeley: University of California Press, 2004): 88-95. 
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På tiotalet etablerades den statliga filmcensuren, och röster höjdes i 
offentligheten och inom socialdemokratiska föreningar liksom inom 
nykterhetsrörelsen mot den typ av populärkultur som blomstrade i Örebro 
åren strax efter sekelskiftet. Även om nykterhetsloger och arbetareföreningar 
skapade kollektiv med krav på självdisciplin medverkade samma föreningar 
till den expansion av populära nöjen som följde på sekelskiftet 1900. Denna 
paradox ska undersökas i föreliggande arbete. 
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Örebros nöjesliv cirka 1900 

Industristaden växer fram 
”Få perioder har tillmätts sådan betydelse i svensk ekonomisk historia som 
decennierna kring sekelskiftet 1900”, skriver Schön i sin översikt över den 
moderna utvecklingen. Med ett ”språng” tog Sverige täten i tillväxttakt bland 
världens industriländer och gick in i vad Schön kallar ”den andra industriella 
revolutionen”.133 Fabrikssystemets genombrott, växande marknader och en 
liberalisering av den ekonomiska politiken var den första industriella 
revolutionens kännetecken. Dess utveckling hade i hög grad varit beroende 
av jordbruket, och den agrara kulturen hade, liksom tidigare, fortsatt att 
prägla de sociala förhållandena och de politiska villkoren. Den andra 
industriella revolutionen innebar ett genombrott för industrisamhället. Den 
nya produktionen var fokuserad på branscher inom verkstadsindustrin, inom 
massa- och pappersindustrin samt inom industrin för konsumtionsvaror.134 
En tilltagande urbanisering är ett tydligt uttryck för omvandlingen i samband 
med industrisamhällets genombrott. Schön skriver att mer än halva den 
svenska befolkningsökningen mellan 1880 och 1900 kan tillskrivas de 15 
snabbast växande städerna. Flera städer mer än fördubblade sina antal 
invånare, däribland Borås och Helsingborg, medan andra, som Västerås, 
Örebro, Halmstad, Stockholm och Göteborg, nästan gjorde det.135 
Befolkningen i Örebro ökade från 11 785 invånare år 1880 till 22 013 
invånare år 1900. Ett decennium senare var siffran uppe i 30 082 personer.136  

Urbaniseringen och dess förutsättning, en ökad rörlighet, liksom 
omställningen av produktionen, medförde nya sociala förhållanden. 
Arbetarklassen framträdde som en mer tydlig och homogen kraft medan 
bönderna, som under en lång tid varit drivande i den ekonomiska 
utvecklingen, tappade mark. Priset på arbete steg avsevärt mellan 1850 och 
1910, vilket stärkte den nya arbetarklassens sociala ställning.137 De nya 

                                                
133 Schön (2000): 220; Lars Magnusson, Sveriges ekonomiska historia (Stockholm: 
Tiden/Athena, Rabén Prisma, 1996): 359-363. 
134 Schön (2000): 215. 
135 Schön (2000): 222. 
136 Lars Nilsson, Historisk tätortsstatistik. Del 1: Folkmängden i administrativa tätorter 1800-
1970 (Stockholm: Stads- och kommunhistoriska institutet, 1992): 21, 30. 
137 Schön (2000): 225. Reallöneökningen under 1850-talet och återigen mellan 1870 och 1914 
slår hål på myten om överbefolkning och utslagning på landsbygden som i sin tur brukar 
kopplas till den stora emigrationen. Magnusson (1996): 307-309. 
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industriarbetarna var mer kollektivistiskt inriktade än sina föregångare inom 
hantverk och jordbruk, deras arbetaridentitet var kopplad till fabriken och 
arbetsplatsen snarare än till yrket. Gemensamma arbetsvillkor i fabriken var 
grunden till ett klassmedvetande och skapade förutsättningar för en facklig 
och politisk arbetarrörelse.138 Kring sekelskiftet 1900 organiserades 
arbetsmarknaden socialt i nationell omfattning och inom politiken 
”formerades vänster-högerskalan utifrån Socialdemokratiska Arbetarepartiet, 
Frisinnade Landsföreningen (liberalerna) och Allmänna Valmansförbundet 
(Högern)”. Den stora politiska frågan var allmän rösträtt, och ett stort 
angränsande problem var ur högerperspektiv den ”s.k. sociala frågan eller 
arbetarfrågan”. 139 Schön anger åren kring 1910 som de avgörande i fråga om 
vad som politiskt och socialt skulle forma industrisamhällets genombrott, 
även om genomförandet av reformerna skulle dröja till omkring 
decennieskiftet 1920. Genusordningen rubbades i och med den andra 
industriella revolutionens omställningar. Kvinnans ekonomiska och 
medborgerliga rättigheter debatterades. Hon blev mindre bunden till hemmet 
i takt med att färre barn föddes och allt fler kvinnor i städerna lönearbetade 
utanför det egna hushållet.140  

Omvandlingen nådde en kulmen under högkonjunkturen 1905-1907. 
Konjunkturomslaget mot slutet av 1907 blev häftigt.141 Den ekonomiska 
avmattningen följdes av en oro på arbetsmarknaden med ökad arbetslöshet 
och sänkta löner. Lokala strejker bröt ut med hot om lockout från 
arbetsgivare till följd. Sommaren 1909 bröt åter lokala strejker och lockouter 
ut vilka kulminerade i att arbetsgivarnas centralorganisation, Svenska 
Arbetsgivareföreningen (SAF), utfärdade en allmän lockout, och 
fackföreningarnas centralorganisation, Landsorganisationen (LO), svarade 
med storstrejk. Efter en månad avbröts strejken på LOs initiativ, och under 
den närmast följande tiden förlorade organisationen mer än hälften av sina 
medlemmar.142     

Utmärkande politiska händelser under 1900-talets första decennium som 
direkt berörde Sverige (undantagen rösträttsfrågan som var den mest 
angelägna) var införandet av allmän värnplikt 1901, Unionsfrågan som ledde 
till Unionsupplösningen 1905 samt Oscar den andres död 1907. I samband 
med Unionsupplösningen och regeringens avgång, fick Sverige sin första 
liberala ledare, Karl Staaff, i spetsen för den första liberala regeringen. Hans 
ledning var kort och redan påföljande år efterträddes Staaff av Arvid 
Lindman, politiskt förankrad i den moderata högern, efter att ha misslyckats 
med att genomdriva en rösträttsreform. Lindman lyckades bättre med ett 
reviderat rösträttsförslag som stadgade allmän rösträtt (för män). Vid det 
                                                
138 Magnusson (1996): 337. 
139 Schön (2000): 222-223. 
140 Schön (2000): 222-226, 240-241. 
141 Schön (2000): 263. 
142 Schön (2000): 266-267. 
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följande andrakammarvalet 1911 vann socialdemokraterna 64 mandat, 
bredvid högern 64 och liberalerna 102 mandat. Lindman fick ge plats för 
Staaff, och en radikalare ministär.143  

Folkrörelserna, vilka traditionellt omfattar frikyrko-, nykterhets- och 
arbetarrörelsen, började bildas i Sverige kring mitten och slutet av 1800-
talet.144 De tre rörelsernas medlemsantal stiger kraftigt fram till 1909-10 då 
en plötslig tillbakagång noteras för både nykterhetsrörelsen och 
arbetarrörelsen.145 Medlemmarna i folkrörelserna var i mindre utsträckning 
födda på orten än befolkningen över 15 år var i stort. Könsfördelningen inom 
rörelserna varierar. Den tidiga arbetarrörelsen var en manlig angelägenhet. 
Frikyrkorörelsen var tvärtemot i huvudsak en kvinnlig angelägenhet. På 
många håll utgjorde kvinnor två tredjedelar eller mer av medlemstalet. Inom 
nykterhetsrörelsen var könsfördelningen mer jämn med ett visst överskott på 
män. Om man ser till yrkestillhörighet är männen bland folkrörelsernas 
medlemmar hantverkare, yrkesskickliga arbetare och lägre tjänstemän. 
Frikyrkornas kvinnliga medlemmars yrkestillhörighet var i de flesta fall 
piga, och utgjorde cirka en tredjedel av medlemmarna. De tillhörde således 
ett lägre socialt skikt än männen som var från den lägre medelklassen eller 
var yrkesskickliga arbetare. För sekelskiftets fackföreningar gällde att 
medlemmarna var främst kvalificerade arbetare, som var unga, hade högre 
lön än de andra och var gifta.146 

Mellan 1850 och 1920 ökade folkrörelsernas medlemsantal snabbare än 
befolkningen i sin helhet och uppgick år 1920 till omkring 830 000 vuxna 
medlemmar. Omkring år 1920 kan man anta att ungefär var fjärde vuxen 
över 15 år var medlem i någon eller flera av de tre rörelserna. Det var stor 
genomströmning i föreningarna, vilket innebär att statistiken visar i 
underkant, och dubbelanslutning var vanlig.147 Även liberala 
arbetarföreningar kommer i föreliggande arbete att räknas till folkrörelserna 
eftersom denna typ av förening hade en framträdande ställning i Örebro 
kulturliv. Observera dock att den inte är medräknad i följande nationella 
statistik.  

                                                
143 Åke Ohlmarks & Nils Erik Baehrendtz, Svensk kulturhistoria: Svenska krönikan 
(Stockholm: Forum, 1999): 493-494. 
144 En vedertagen definition, först formulerad av Sten Carlsson, är att en folkrörelse måste 
”stå på frivillighetens grund, ha stor anslutning, arbeta på lång sikt och ha starka ideella och 
dynamiska inslag”. Liksom Lundqvist räknar jag (oegentligt) Frälsningsarmén till 
frikyrkorörelsen. Lundqvist (1977): 32-33. Folkrörelserna ska inte betraktas som något för 
Sverige specifikt eller Norden unikt. Utländska ”voluntary associations, sekter och sociala 
rörelser” visar många drag som starkt påminner om svenska förhållanden. Lundqvist (1977): 
25.   
145 Lundqvist (1977): 64-67. 
146 Lundqvist (1977): 127-128. 
147 Lundqvist (1977): 64-67. 



 58 

Ett expanderande regionalt centrum 
Under 1890-talets sista år kom industrialiseringen av näringslivet igång i 
Örebro så pass att staden började ändra karaktär. Författaren till en tunn liten 
turistguide till Örebro från 1901 såg inte riktigt industrialiseringens effekter i 
sin samtid utan valde att karaktärisera moderniseringen av staden 
annorlunda, vilket säger något om stadens självbild. ”Örebro är en 
handelsstad i första rummet och har de bästa förutsättningar för att vara det. I 
forna dagar förde den bördiga Nerikesslättens bebyggare sina produkter till 
Örebro och sålde dem till bergmännen. Och stadens handelsmän försågo 
båda parter med de vanliga handelsvarorna. Då med järnvägsförbindelserna 
det direkta varuutbytet mellan landslag och bergslag försvann, voro stadens 
köpmän snart redo att beträda de nya vägarne.”148 De årligt återkommande 
frimarknaderna och då speciellt vintermarknaden – känd som Hindersmässan 
– var viktiga för den utväxling mellan bergslag och landsbygd som skedde i 
Örebro.  

I början på 1890-talet dominerades stadens näringsliv av handel och 
hantverk, men jordbruk var också en viktig del av det lokala näringslivet och 
tillgången på åkermark inom stadens område var god. Bland de cirka 200 
handlarna var 22 procent kvinnor, som sålde modevaror, leksaker och 
livsmedel. Grosshandeln var sedan länge inriktad på läder och spannmål. 
Örebro var också ett regionalt centrum för länets sjukvård, för utbildning (ett 
allmänt och ett tekniskt läroverk), och för dess civila och militära 
administration. Vid 1900 var mer än dubbelt så många människor sysselsatta 
inom industrin som inom hantverket. Inflyttningen accelererade, framförallt 
bland unga människor. Liksom i andra tätorter i Sverige rådde det ett visst 
överskott på kvinnor. Bebyggelsen expanderade västerut och österut, och 
stadens centrum kommersialiserades och moderniserades i takt med att 
industrier växte fram i dess utkanter.  

Tillgång till energi var en förutsättning för den industriella expansionen. 
Ett litet kraftverk byggdes i närheten av Svartåns utlopp i Hjälmaren, men 
dess utvinning av elektrisk energi var begränsad och räckte bara till stadens 
egna behov. Problemet löstes 1896 då en kraftledning byggdes över 
Kilsbergen från kraftstationer i Karlskogas närhet. En annan förutsättning för 
stadens expansion genom industrialisering av näringslivet var goda 
kommunikationer. Örebro anslöt till det nationella telegrafnätet omkring år 
1860, och redan i början av 1890-talet hade de flesta småföretag och butiker 
i staden kopplat upp sig till det lokala telefonnätet. Det fanns goda 
järnvägsförbindelser med anknytning till stambanan mellan Stockholm och 
Göteborg via Hallsberg, och via sjön Hjälmaren och Mälaren fanns sjöfart 

                                                
148 Vägvisare i Örebro. Örebro i forna dagar och nu. Ett ströftåg genom staden. Med utförlig 
karta. (Lindesberg, 1901): 11. 
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till Västerås och Stockholm. Även efter järnvägstrafikens genombrott var 
sjöfarten det viktigaste transportsättet för varor. 149  

Vilka var då industrierna? Årsskiftet 1895/96 startade Örebro Skofabrik 
och skor kom att förknippas med Örebro genom hela det kommande seklet. 
År 1906 fanns åtta skofabriker i Örebro, en stor yllefabrik, en stor kexfabrik, 
ett färgeri och väveri med ganska många anställda, och en rad mindre 
industrier. Sammantaget anställde näringslivet 2 275 personer varav 510 var 
kvinnor 1906. Den största lokala arbetsgivaren några år inpå det nya seklet 
var dock Statens Järnvägars Centralverkstäder (CV) som började sin 
verksamhet i Örebro 1902 och sysselsatte vid starten cirka 140 arbetare med 
reparation och översyn av ånglok för att snabbt växa sig större.150  

Örebro var också en ”läsarstad”. Väckelserörelsen hade fått ett starkt fäste 
i staden under andra halvan av 1800-talet och nykterhetsrörelsen (som i stort 
hade kristna förtecken) hade etablerat sig i staden med flera organisationer. 
Bland fackföreningarna som började bildas mot slutet av 1800-talet och i 
1900-talets första år var det Skoarbetarförbundets avd 17, bildad 1897, och 
Järnvägsmannaförbundets avd 50, bildad 1904 av CVs arbetare, som var 
starka.151 Den tidiga arbetarrörelsen i Örebro kan beskrivas som en radikal 
rörelse, menar Mats Ekström. Han anför att de olika rörelseorganisationerna 
bildades inom några få år: 1905 fanns en bred facklig rörelse, en 
arbetarkommun, en folkets hus-förening, en folkpark, ett arbetarbibliotek, en 
arbetartidning och flera kooperativa butiker. Bland Örebros organiserade 
arbetare fanns också en positiv inställning till utomparlamentariska 
metoder.152  

Utöver att Örebro socialdemokratiska arbetarekommun bildades år 1898 
(och en kvinnoklubb 1904), bildades Frisinnade föreningen 1902, som en 
lokalavdelning till Frisinnade landsföreningen, och Örebro moderata 
valmansförening bildades år 1905. Stadsfullmäktige i Örebro dominerades 
av den borgerliga gruppen fram till 1919, då det första kommunala valet med 
allmän och lika rösträtt hölls.153 

                                                
149 Elsa Lunander, ”Örebro vid 1800-talets slut” i Strömberg (red.) (1999): 11-15; Elsa 
Lunander, Borgaren blir företagare. Studier kring ekonomiska, sociala och politiska 
förhållanden i förändringens Örebro under 1800-talet (Uppsala: Uppsala universitet, 1988): 
44-57. 
150 CV hade drygt 1000 anställda 1919. Thord Strömberg, ”Klasskampsretorik och 
samförståndspraktik” i Strömberg (red.) (1999): 20; Bilaga 1i nämnda antologi.  
151 Strömberg i Strömberg (red.) (1999): 17-78. 
152 Mats Ekström, ”Respektabilitet och social representativitet” i Strömberg (red.) (1999): 
137. 
153 Bondeförbundet saknade lokal organisation. Björk (1999): 37-38. Typografen Erik Albert 
Bergman valdes in som socialdemokraternas första representant i Örebro stadsfullmäktige år 
1904, på en liberal samlingslista. Arbetarekommunen ställde upp i valen till Stadsfullmäktige 
med egen lista först 1910, och vann då fem mandat. Ekström i Strömberg (red.) (1999): 138.  
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Den officiella stadsbilden 
I tidigare nämnda turistguide skryter man lite lagom med de spår de senare 
årens industriella tillväxt avsatt i staden, eller kanske den försiktiga liknelsen 
vid en storstad ska förstås som ett uttryck för förhoppningar inför den nära 
framtiden som grodde under det ekonomiskt och socialt omvälvande 
sekelskiftet. I guiden kan man nämligen läsa att ”Våra dagars Örebro med 
öfver 21 000 innevånare har en ganska storstadsartad prägel.”.154 Centrum 
var i alla händelser nybyggt och gav ett modernt intryck. Efter en förödande 
brand 1854 utraderades merparten av bebyggelsen varpå en ny stadsplan 
gjordes och en stadsbild av modernare snitt växte fram. Denna nya stad var 
luftigare, den hade bredare brandgator och det gamla Stortorget utvidgades 
till att omfatta hela fyra kvarters längd. Torget har beskrivits som 
”paradmässigt” och som det ”officiella finrummet” i den nya staden som 
växte fram efter branden. Den västra kortändan av torget markerades av 
Nikolaikyrkan på Drottninggatan som passerar på en ås. Den östra kortändan 
flöt ut i Oskarsparken ”som avslutades monumentalt av en halvcirkelformad 
plats”. Drottninggatan-Storgatan skär genom staden och utgör dess 
huvudaxel. Utmed Drottninggatan (och Stortorget) låg stadens attraktiva 
kommersiella och administrativa arkitektur. Nybyggda två- och 
trevåningshus i nygotisk stil i ljusputsad sten inhyste där stadens tjusigare 
bostäder och affärer.155  

Drottninggatan fortsätter norr om den nybyggda Storbron och byter namn 
efter bron till Storgatan. Författaren till turistguiden hyste förhoppningar om 
att också stadens norra delar skulle moderniseras under 1900-talets första 
år.156 Norrut låg järnvägsstationen, lokaler för hantverkare, magasin och 
industrier. Tvåvåningsbyggnaderna utmed Storgatan revs allteftersom och 
byggdes upp på nytt i fem våningar. Kulmen på omvandlingen av denna del 
av staden som i och med nybyggnationen kom att inkorporeras i stadens 
centrum var Centralpalatset i det östra hörnet av Storgatan-Olaigatan, som 
hade inbyggda centraldammsugare, hissar samt biograf.157   

Stadens mest utmärkande byggnad är slottet, som står för sig självt i 
Svartån i stadens centrum. Förutom att ge kulturhistorisk tyngd och atmosfär 
åt staden i stort, är det kring slottet stadens borgerliga salonger och nöjesliv 
samlades, kanske för att slottet skulle förläna också dem lite majestätisk  

                                                
154 Vägvisare i Örebro. (1901): 11. 
155 Eva Eriksson, Den moderna staden tar form. Arkitektur och debatt 1910-1915 (Stockholm: 
Ordfront förlag, 2001): 326. 
156 Vägvisare i Örebro (1901): 11. 
157 Eriksson (2001): 326-327. 
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pompa och ståt. Slottet har utsikt över Stora Hotellet, Örebro Teater och 
Frimurarlogen. Det här var stadens nöjesstråk, i folkmun kallat draget.158  

För andra samlingslokaler, kommunikationer och sevärdheter är den lilla 
turistguiden från 1901 en användbar källa. Det kan vara intressant att se hur 
staden presenteras i ett fördelaktigt och respektabelt perspektiv, för en 
handelsresande eller annan besökare. Guiden inleder med en presentation av 
stadens sevärdheter, och nämner först Slottet med Örebro läns museum 
(öppet söndagar mellan kl. 13.00 och 14.00). Övriga dagar fick man be 
museiintendenten om att bli insläppt. Det gällde också för Kyrkan, 
Kungsstugan, Karolinska och Tekniska skolornas museer liksom 
Vattentornet. Det gällde dock inte för Strömsnäs, ”ett sommaretablissemang, 
som förtjänar besök såväl för sitt mycket vackra läge, som sin goda mat 
jämte annat nöjsamt” som nåddes per båt under sommarmånaderna, eller 
Adolfsberg, som man kunde åka regionaltåg till för avkoppling och mat i 
vacker natur.  

Under rubriken ”Upplysningar” presenteras Postkontoret, stadens två 
Telegrafstationer, Centraltelefonstationen, Stadsbudsexpeditionen, samt 
varm- och kallbadhuset. Fyra hotell anges: Stora Hotellet (under namnet 
Örebro Hotell) på Drottninggatan, Centralhotellet intill Örebro Teater på 
Storgatan, samt Hotell Continental och Järnvägshotellet som båda låg vid 
järnvägsstationen. Vidare informerar guiden att transport av saker utfördes 
av stadsbud, som kunde nås via rikstelefonnätet. Transport av människor 
ombesörjdes av ”Taxameterdroskor” som fanns uppställda vid Stora Hotellet 
intill Storbron och på Våghustorget på Drottninggatan söderut.  

Bland stadens ”Spisningslokaler” rekommenderades Frimurarlogen, de 
fyra hotellens restauranger, Maria Wijk på Våghustorget, hushållsskolan på 
Norr, Matilda Johansson på Vasagatan bakom Nikolaikyrkan, och Kafé 
Örnen på Drottninggatan. Under rubriken ”Kafé” nämns de fyra kaféer, 
däribland Örnen och Ordenshuset på Fredsgatan 8, som bidragit med 
annonser i guiden. I en text som simulerar ”Ett ströftåg genom staden” 
nämns därutöver det i gotisk stil nybyggda och extravaganta Sparbankens 
hus, med sina tinnar och torn, som står intill Teatern; vidare omnämns 
Stadshuset, Metodistkyrkan, Lutherska missionshuset, Betelkapellet, 
Ordenshuset vid Trädgårdsgatan, Hamnen och Hamnplatsen, parken Stora 
Holmen, Philadelphiakyrkan, och slutligen: ”På det någon väsentligare 
samlingslokal skall bli onämnd, må till sist påpekas, att Templarnes 
ordenshus är beläget vid Klostergatan ej långt från norra stationen.”159   

Turistguiden visar fram en stad med ett till centrum tämligen koncentrerat 
utbud av hotell, restauranger, kaféer, ordenslokaler och kyrkor, alla i 
Drottninggatan-Storgatans närhet, med en viss dragning mot 
järnvägsstationen.  

                                                
158 Vägvisare i Örebro (2001): 22. 
159 Vägvisare i Örebro. (1901). 
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Figur 1. Stillbild ur filmen Bilder från Örebro (Svenska Bio, 1908), Journal Digital 
(SF2069), Statens ljud- och bildarkiv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Vy från slottet med Frimurarelogen, banken och Örebro Teater. Örebro 
Stadsarkiv. 
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Arbetareföreningen omnämns inte, dess läsekrets antas inte vara intresserad, 
inte heller nämns möjligheterna att exempelvis gå på cirkus, trots att 
cirkusbesöken var frekventa just kring sekelskiftet 1900 och en 
cirkusbyggnad nyligen hade uppförts på Norr, öster om Storgatan.160 Vilka 
nöjen, lekar, sammankomster och förlustelser fanns i staden kring 
sekelskiftet 1900? I turistguiden kan vi ana en respektabel livshållning som 
bjöd på underhållning och gemenskap i de borgerliga salongerna, i 
grönskande miljöer som innebar en utflykt från staden, i kyrkor, och i 
nykterhetsrörelsens ordenshus och kaféer. Perspektivet skiftar nu från turist 
till det nöjesliv som riktar sig i första hand till den lokalbefolkning som 
identifierar sig med eller på annat sätt är delaktig i en borgerlig eller 
småborgerlig livsstil.  

Stadens borgerliga salonger   
Stora Hotellet, Örebro Teater, Frimurarlogen och Nikolaikyrkan var 
samlingsplatser för stadens borgerskap. Innan stadsbranden på 1850-talet 
fanns endast en motsvarande ”salong”, om man inte räknar kyrkan, där 
stadens bildade skikt umgicks, dansade, lekte och njöt av diverse teater- och 
musikunderhållning. Det var Norstedtska Huset, också känt som 
Societetshuset, som låg vid Stortorget. Den lyxigaste restaurangen i staden 
låg i Societetshuset och där fanns också ett kafé. Med Societetshuset i 
åminne byggdes Stora Hotellet sex år efter branden, bland annat för att 
fortsätta de sociala traditioner som hade etablerats bland stadens borgare. 
Stora Hotellet öppnade sina dörrar både för slutna sällskap och för en 
offentlighet. Där rymdes rum för övernattning, en stor festvåning, en 
klubblokal, restaurang om två salar och åtta rum, schweizerilokal om tre 
rum, badrum och rakstuga.161 

Kring sekelskiftet 1900 annonserade hotellet regelbundet i Nerikes 
Allehanda för den musikunderhållning som erbjöds eftermiddagens 
kafégäster och kvällens restaurangbesökare. Ett nytt musikkapell 
engagerades varje månad för gästernas trevnad. Emellanåt annonserades 
speciella offentliga uppträdanden såsom en musikalisk soaré med en 
turnerande artist, eller Oscar Wennerstens helaftonprogram med visning av 
laterna magica bilder.162 Festvåningen var stadens officiella festlokal. Ett 
antal årliga baler annonserades i lokalpressen: det var exempelvis återkomm- 
                                                
160 Slottsgatan 8-10, beviljad för en femårsperiod, vilken förnyades i augusti 1904. 
Förteckning å provisoriska byggnader 1899-1919, Örebro Stads Byggnadsnämnd. 
161 G. Renholm, Sedt och Hördt ur gamla minnen (Stockholm: C & E Gernandts Förlags AB, 
1901): 239-240; Åke Davidsson, ”Från Musikaliska Sällskapet till Philomele. Ett bidrag till 
Örebro Stads musikhistoria”, i Meddelande/Samfundet Örebro Stads- och länsbiblioteks 
vänner, 15 (Örebro, 1947): 58; Stora Hotellet under 100 år. Jubileumsprogram (Örebro, 
1958); Stora Hotellet Örebro 1858 1/10 1948. Minnesskrift (Örebro: 1948). 
162 Exempelvis NA, 11 januari, 3 februari, 19 och 26 april samt (Wennersten) 17 december 
1897. 
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Figur 3. Hindersmässa på Stortorget. Stillbild ur filmen Bilder från Örebro 
(Svenska Bio, 1908), Journal Digital (SF 2069), Statens ljud- och bildarkiv. 

ande baler för att samla in pengar till ammunition åt stadens 
skytteföreningar; en årlig tillställning för att Edv. Lindqvists danselever 
skulle visa upp sina nyvunna talanger; en välgörenhetsbal arrangerades 
återkommande av föreningen Örebro Jultomtar som inleddes med en julfest 
för barn; och stadens ledning bjöd in till bal för att hedra kungen på 
Oscarsdagen.163     

Under sommarsäsongen, som började 1 maj och sträckte sig till början av 
september, öppnade Stora Hotellet sitt sommaretablissemang, 
Strömparterren, allmänt känd som Strömpis, som ligger i grönskan intill ån i 
parken kring Slottet, ett stenkast från Hotellet. Husets månatliga musikkapell 
flyttade då över dit för eftermiddags- och kvällskonserter, och kunde då och 
då få stå åt sidan för annan, tillfälligt engagerad underhållning. Mot slutet av 
sommaren, då dagarna blev lite kortare, annonserade Strömparterren 
illuminering, fyrverkeri och bengaliska eldar i sin trädgård på helgdagar.   

Frimurarlogen byggdes 1884 och liksom Stora Hotellet användes delar av 
huset av slutna sällskap medan andra rum var öppna för en allmänhet. 
Liksom Stora Hotellet annonserade Frimurarlogen musikalisk underhållning 
i schweizeriet på eftermiddagen och i restaurangen om kvällen. Liksom hos 
Stora Hotellet byttes huskapellet ut varje månad. Även Frimurarlogen hade 

                                                
163 Exempelvis NA, 8 februari, 28 april, 8 och 18 november 1899. 
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en sommarservering utomhus och annonserade illumination, fyrverkerier och 
bengaliska eldar framåt sensommaren.  

I turistguiden från 1901 nämndes också två restaurationer som låg en bit 
utanför staden och lockade med mat, trädgårdsmiljö, lekar, musik, och dans. 
Den ena, Adolfsbergs Brunn, var en brunns- och badanstalt, där man kunde 
bli medlem i Brunnssocieteten för en avgift och då ”få rätt till 
badabonnement, tillträde till societetslokalen å därför bestämda tider samt 
till de s. k. allmänna soiréerna.” En helkväll med middag och dans kostade 
ungefär detsamma på Adolfsbergs Brunnsrestaurang som motsvarande 
program på Stora Hotellet.164 

Det fanns gott om amatörsällskap i staden, där Philomele var det 
största,165 och Kungliga Lifregementets Husarers musikkår uppträdde några 
gånger per år för att förmera sin pensionskassa. Professionella, kommersiella 
musik- eller teatersällskap var det sämre beställt med. Scenuppträdanden 
ombesörjdes följaktligen till stor del av resande underhållare. För utbudet på 
Örebro Teater var det främst gästande teatersällskap med lustspel i bagaget, 
och opera- eller operettsällskap, som stod för merparten av underhållningen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4. Stillbild ur filmen Bilder från Örebro (Svenska Bio, 1908), Journal Digital 
(SF2069), Statens ljud- och bildarkiv. 

                                                
164 Adolfsbergs brunns- och badanstalt invid Örebro 1906 (Örebro: Länstidningens Tryckeri, 
1906): 6. 
165 Davidsson (1947). 
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Emellanåt kom en firad musikalstjärna till staden och teatern och höll ett 
aftonprogram, eller ett musikalsällskap med nischad repertoar, eller en 
trollkarl som höll en ”vetenskaplig séance”. Örebro Teater var ovanligt 
påkostad och tjusig för en stad av Örebros storlek. Vid premiären för 
nybygget 1853 spelades en nyskriven pjäs med den ironiska titeln Örebro 
fåfänga, vilken anspelade på teaterns kulturella pretentioner. Som affär gick 
teatern dåligt och såldes på exekutiv auktion för att så småningom hamna i 
händerna på redaktören för NA (1855-1881), boktryckaren och 
telegrafkommissarien Arvid Gumaelius, som inredde lokaler för 
Länstidningens tryckeri och för telegrafen i teaterns två flyglar. Teatern 
klarade sig undan den stora stadsbranden, men drabbades av eldsvåda både 
på 1870 och 1880-talen. Efter det senaste tillbudet krävdes omfattande 
renovering för att återställa salongen i sin forna prakt. Vid nypremiären 1889 
hade den sittplatser för 400 personer, och därtill tillkom ståplatser. Mot 
eldfaran infördes elektrisk belysning och brandposter. 166 Teatern hade fasta 
priser, som var graderade och varierade från 6 kronor för platser avant scène 
till 50 öre för en ståplats. Platser på parkett och första raden kostade 1,75 
kronor eller 1,50, på andra raden 1,25 kronor eller 75 öre.167 

Kyrkan var socialt och kulturellt centrum i förmodern tid.168 Utöver den 
religiösa aktiviteten i kyrkan, tjänade den som lokal för musikaliska 
framträdanden, både av lokala talanger och av gästande artister. Att avgiften 
för att delta vid dessa kommersiella evenemang var likvärdig en 
aftonunderhållning vid Stora Hotellet, alltså en, en och en halv eller två 
kronor, kan tyckas märkligt.169 Kyrkan var alltså ett exklusivt rum vid dessa 
tillfällen.    

Stadens folkliga nöjen 
Som Waldekranz noterat fanns det många turnerande cirkusar på de svenska 
vägarna kring sekelskiftet 1900. Övergångsåret räknar Waldekranz samma 
antal turnerande cirkusar som turnerande teatersällskap, 22 stycken vardera, 
vilket är en anmärkningsvärt hög siffra.170 Till Örebro kom tre stycken 1897, 
fyra 1898, och sex stycken 1899 och de slog upp sina tält vid Hamnplan, 

                                                
166 Anders Clason (red.) Örebro Teater. En minnesbok utgiven av Örebro kulturnämnd i 
samband med återinvigningen av teatern 1976 (Örebro: 1976): 31-43. 
167 Se till exempel programaffisch för Selanderska sällskapets uppsättning av Jorden runt på 
åttio dagar, 27 oktober 1899 (finns på Örebro Länsarv), för Philomeles musikaldramatiska 
soaré 19 och 20 mars 1898, och för August Lindbergs uppsättning av Gengångare, 13 
december 1889 (finns på Örebro Stadsarkiv). 
168 Jonas Frykman, ”Dansbane-eländet” i Ronny Ambjörnsson & David Gaunt (red.) Den 
dolda historien. 27 uppsatser om vårt okända förflutna (Malmö: Författarförlaget, 1984): 298. 
169 Exempelvis NA, 8 april och 2 juni 1897; 20 januari och 7 april 1898.  
170 Waldekranz (1969): 148. För en historik om cirkus i Sverige se Per Arne Wåhlberg, Cirkus 
i Sverige. Bidrag till vårt lands kulturhistoria (Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1992). 
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öster om Slottsparken.171 Efter sekelskiftet uppträdde de gästande cirkusarna 
i Salomon Karlssons nybyggda cirkusbyggnad på Slottsgatan på norr. I 
annonserna ståtar cirkusarna med stora produktioner, mellan 35 och 70 
artister och mellan 25 och 30 hästar uppges delta, och det är därför 
förståeligt att de stannar en längre period, ofta cirka två veckor, och försöker 
locka publiken med en ständig annonsering av nya programpunkter, den 
kommande föreställningen större, mer spännande, omfattande och grandios 
än den förra. Återkommande programpunkter var riduppvisningar, clowner, 
akrobatik och pantomimer.172 Cirkusarnas inledande föreställningar hade 
dyra entrépriser som motsvarade teaterns huspriser, men det gavs många 
möjligheter att slinka in för en billig penning under en cirkus långa vistelse i 
staden. Matinéer hölls regelbundet, och allteftersom föreställningsdagarna 
tickade på, sänktes priset och var ofta nere på halva det ursprungliga framåt 
vistelsens slut, för att dumpas ännu mer de allra sista föreställningarna.  

Strömsnäs var ett sommarställe utanför staden med folkligt tilltal i sina 
många annonser i lokalpressen. Det gick båtturer på Svartån från staden och 
ut till Strömsnäs, som erbjöd mat, dans, pristävlingar, maskerader och 
underhållning i varietéstil. ”Folkfest” kunde det stå i annonsen, och entrén 
för en kväll med dans och illuminering var betydligt billigare än på 
Adolfsbergs Brunn.173  

En samlingspunkt i staden som inte omnämns i turistguiden är Örebro 
Arbetareförenings hus, Stora Åvik, som låg bakom Frimurarlogen i 
nordvästlig riktning, mellan Svartån och järnvägen. ÖAF grundades av 
stadens borgare på 1870-talet, men upplöstes efter några år och ombildades 
1881 med färre arbetsgivare i styrelsen. Medlemsmatrikeln 1897 visar att 
majoriteten av de 440 medlemmarna var yrkesskickliga arbetare. Kvinnorna 
är i klar minoritet och angav inte yrke: 39 fruar och 7 fröknar.174 Syftet med 
föreningen var ”att höja den ärliga arbetaren i sedlighet, förstånd och 
vetande och att i enighet medverka till ernåendet av all laglig medborgerlig 
rättighet. För att nå detta ändamål anordnar föreningen sällskapliga 
samkväm samt diskussioner över kommunala och politiska frågor, anskaffar 
efter råd och lägenhet god och nyttig läsning samt främjar förädlande nöjen 
såsom sång, musik, fria föredrag o.s.v.”.175 Det handlade om en hjälp till 
självhjälp genom bidrag till en sjuk- och begravningskassa, ”men även  

                                                
171 NA, 21 april, 14 maj och 2 september 1897; 12 januari, 9 april, 1 september och 10 
november 1898; 25 januari, 16 februari, 28 april, 30 maj, 2 och 26 augusti 1899. 
172 En spännande variant på en ridshow som stomme i programmet hade den holländska 
cirkus som fyllde en vattentank med 150 000 liter vatten i vilken och kring vilken 
föreställningen pågick med fontäner, båtar och illuminering. NA, 16 februari 1899.   
173 Exempelvis NA, 17 och 31 augusti 1897. 
174 År 1907 är förhållandena ungefär desamma, men det totala antalet medlemmar har sjunkit 
till 168 personer. Örebro Arbetareförenings medlemsmatrikel 1891-1906. 
175 Antagna stadgar den 23 januari 1881. Under år 1900 inregistrerade sig ÖAF som en 
ekonomisk förening, vilket också fick genomslag i stadgarna där främjandet av arbetarnas 
ekonomiska intressen betonades på bekostnad av bildningsarbetet. Sällskapliga 
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Figur 5. Örebro Arbetareförenings lokal, Stora Åvik. Karl Anderssons samling, 
Örebro Stadsarkiv. 

bildande nöjen och överläggningar i samhällsfrågor upptogos i 
programmen”.176  

För att främja bildningen förekom hos ÖAF föreläsningar flitigt; under 
vintersäsongen annonserades cirka ett par per månad. De var offentliga, 
kostade mellan 10 öre och 25 öre för allmänheten att åhöra, men riktade sig i 
första hand till arbetare genom annonser om gratislistor som kroppsarbetare 
kunde skriva upp sig på, och emellanåt uppmanades arbetare att komma i 
arbetsdräkt.177 Föreläsningarna handlade till stor del om kulturhistoria, 
nationell kultur och industri eller om andra länder och samhällsformer. För 
ungefär en fjärdedel av föreläsningarna annonserades visning av 
skioptikonbilder.  

Utöver årliga fester med bal och underhållning samt de offentliga 
musikaftnar som föreningens orkester erbjöd,178 hyrde ÖAF ut Stora Åvik till 
andra föreningars verksamhet och till resande underhållare som gästade 
staden. Stora Åvik fungerade som en andra, något intimare och mer ”folklig” 
teater i staden. År 1897 annonserade följande artister och sällskap i NA om 
uppträdanden i ÖAFs lokal: En familje-soaré med karaktärssångaren, 
landsmålaren och komikern Gasparone, biträdd av konsertpianisten fröken 
Svanfeldt;179 Soaré med salongsgymnasten och kraftjonglören Hr. O. 
Andréen och kuplettsångaren Hr. J. Berthmann;180 Aftonunderhållning med 
landsmålsföreläsare Aug. Hammar;181 Teater Mysteriös Anonym med 

                                                                                                               
sammankomster var dock fortfarande inskrivna i målen. Stadgeändring 25 mars 1900. 
Protokoll, ÖAF, 3 mars 1907. 
176 Örebro Arbetareförening Minnesskrift 1881-1931 (Örebro, 1930). 
177 Exempelvis NA, 28 januari, 18 november och 1 december 1899. 
178 Exempelvis NA, 3, 7 och 19 januari, 4 februari, 12 och 18 mars, 27 oktober, och 29 
december 1897; 7 januari, 18 februari, 3 november 1898; 2 januari, 22 februari, 24 mars, 12 
och 26 oktober 1899.  
179 NA, 21 mars 1897. 
180 NA, 25 mars och 1 april 1897. 
181 NA, 23 april 1897. 
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Professor Charlis Pettersen;182 Aftonunderhållning med musik, solosång, 
deklamation och landsmålshistorier med H. W. Lindholm;183 Soaré med 
bondkomikern Lars Bonde;184 Soaré med bondkomikern Per i Fryksdalen.185 
Liksom Örebro Teater hade sina huspriser, fanns det en prisstandard för 
aftonunderhållning på Stora Åvik som låg på 75 öre, 50 öre och 35 öre. 

Ett folkligt gensvar rönte även de sociala arrangemang som frikyrkorna 
erbjöd. Utöver predikan, som riktade sig till allmänheten, ordnade frikyrkor 
friluftsmöten som kunde utveckla sig till folkfester med stor anslutning även 
av icke-troende och andra som stod utanför rörelsen. En vanlig mötesform 
var också missionsmötet, i syfte att samla in pengar – man ”offrade” – då 
någon missionär var inbjuden att tala om sitt arbete i främmande land. Andra 
medel att samla in pengar till missionen var offerinsamlingar och auktioner. 
Sången och musiken var en viktig del av rörelsen och körer, 
strängmusikgrupper och musikföreningar bildades och deltog vid samman- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Nikolaikyrkan i fonden och Vasakyrkan till höger. Foto: Sam 
Lindskog, ur samlingen ”Husbyggnadskontorets bilder”, Örebro Stadsarkiv. 

 
 

                                                
182 NA, 7 och 15 oktober 1897. 
183 NA, 26 november 1897. 
184 NA, 10 och 16 december 1897. 
185 NA, 23 december 1897. 
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komsterna. Söndagsskolor var en del av verksamheten och på 1890-talet gick 
könssegregerade ynglinga- respektive jungfruföreningar samman till 
ungdomsföreningar med både slutna och offentliga sammankomster som 
uppbyggelsemöten, musikaftnar, fester, utflykter och gökottor.186 

Kring sekelskiftet i Örebro fanns åtta olika frikyrkoförsamlingar: Örebro 
Första Baptistförsamling, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Vasakyrkans 
Missionsförsamling, Örebro Metodistförsamling, Örebro 
Adventistförsamling, Frälsningsarmén, Baptistförsamlingen Filadelfia och 
Baptistförsamlingen Immanuel.187 Samtliga hade egna lokaler i staden, 
belägna ett eller två kvarter från Drottninggatan-Storgatans huvudstråk. Mest 
framträdande i det lokala offentliga nöjeslivet var Vasakyrkan, 
Metodistförsamlingen och Frälsningsarmén. Vasakyrkan byggde en stor 
imponerande kyrka i sten ett kvarter västerut från Nikolaikyrkan, som stod 
klar 1890. Där förekom fester, föreläsningar, ljusbildsförevisningar, 
musikaliska soaréer och basarer, vilka annonserades som offentliga 
tillställningar med inträdesavgift på mellan 20 och 25 öre. 
Ljusbildsvisningarna och föreläsningarna handlade ofta om exotiska platser 
och folkslag och ingick i kyrkans mission.188 Resande artister liksom andra 
samfund hyrde emellanåt kyrkans samlingslokal, och det är anmärkningsvärt 
att många av dessa gentemot kyrkan utomstående arrangemang också 
tenderade att ha ett främmande och exotiskt tilltal.189 Också i 
metodistkyrkans Salemkapell arrangerades fester och föreläsningar som 
riktade sig till allmänheten. En fest är i detta sammanhang en sammankomst 
på eftermiddagen eller kvällen som innehöll musik, sång, tal, föreläsning och 
en kaffebjudning. Att delta kostade vanligtvis 25 öre. 

Frälsningsarméns offentliga sammankomster, i huvudsak fester och 
basarer, var något annorlunda eftersom det förekom mer musik och mindre 
tal. Entrén var också billigare (10 öre). I annonseringen betonades ofta 
utsmyckningen av lokalerna, som kunde följde ett tema och om 
sensommaren var utomhus, med illuminering i trädgården. Fester och 
basarer erbjöd tårta, kaffe, musik och lekar i dekorerade lokaler.190          

Nykterhetsrörelsen var utbredd i Örebro och stod för en stor del av 
nöjeslivet i staden. Det fanns fyra stora organisationer med nationellt (i ett 

                                                
186 Karin Lindvall & Christian Richette, ”Folkrörelser och folkrörelsemiljöer”, Från bergslag 
och bondebygd : årsbok för Örebro läns hembygdsförbund och Stiftelsen Örebro läns 
museum. 1979, Folkrörelser i Örebro län: människor och miljöer (Örebro: Örebro läns 
museum, 1979): 126-135. 
187 Olle Bergström, Från Betelkapellet till Sörby kyrkan. Några fakta om väckelserörelsens 
uppkomst och utveckling i Örebro (Örebro: Högskolan i Örebro, opublicerad uppsats, 1983): 
21. 
188 Exempelvis NA, 31 mars 1897, 27 december 1898, 8 och 11 september 1899. 
189 NA, 10 januari, 21 februari, 11 mars, 30 maj 1897, 22 januari, 8 februari och 4 april 1898 
och 11 december 1899. 
190 Exempelvis NA, 9 september och 3 november 1898, 7 december 1899, 23 april, 8 maj, 30 
augusti och 9 november 1900.  
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par fall även internationellt) omfång och regionala samt lokala förgreningar i 
distrikt och loger kring sekelskiftet 1900: International Orders of Good 
Templars (IOGT); en utbrytare från nämnda order, 
Nationalgodtemplarordern (NGTO); Svenska Blåbandsföreningen (SBF); 
och Templarordern (TO). Dessa organisationer förespråkade en nykter 
livsstil på kristen grund, särskilt i SBF var religionen viktig. 
Nykterhetsordern Verdandi (NOV) stod däremot för religiös neutralitet.191 
Samtliga dessa organisationer var verksamma i Örebro med flera lokala 
loger. SBF var störst: 1896 bildades Örebro läns blåbandsförbund med 16 
föreningar och sammanlagt 1261 medlemmar.192 I Örebro hade NGTO ett 
ordenshus byggt på 1880-talet som låg ett par kvarter från centrum, på 
Trädgårdsgatan 28, sydöst om Stortorget. År 1900 byggde IOGT sitt 
Godtemplarhus på Fredsgatan 8, ett kvarter bakom Järntorget på Norr.193 
Ytterligare ett templarhus fanns på Klostergatan 20, på en sidogata till 
Järntorget, uppfört i tre våningar 1899.194 Fester, auktioner, föreläsningar och 
basarer, vilket var den typ av verksamhet som arrangerades av 
nykterhetslogerna och riktade sig till allmänheten, kunde också äga rum i 
samlingslokalerna på Nygatan 11, Gamla Gatan 9, Ågatan 3 eller på 
Kyrkogårdsgatan 16.  

Fester var vanligt förekommande, inte en helg passerar åren kring 
sekelskiftet utan att minst en fest annonseras av någon eller flera loger. En 
fest innebar en helkvälls samvaro och underhållning med uppträdanden i 
form av sång och musik, ibland med något ”humoristiskt” inslag, 
recitationer, deklamationer, föreläsningar, och så kaffe. Att gå på fest 
kostade i regel 35 öre. På sommaren flyttade man ut festen i det gröna, 
exempelvis till en festplats som Ingenting söder om stan, och erbjöd 
uppträdanden, lekar, dans och läskedrycksförsäljning.195 Auktioner påminde 
om festerna. Förutom själva auktionen erbjöds ofta musik och något 
humoristiskt uppträdande. 

Basarer 
Såväl skytteföreningarna som frikyrkorna och nykterhetsrörelsens loger 
ställde till med basarer under 1800-talets sista år och vidare in på 1900-talet. 
Skyttebasarerna var inte omtalade i lokalpressen förrän Örebro-kuriren 
tillkom och klankade ner på den alkoholförsäljning som hörde 
skyttebasarerna till. Så här skrev man om ”överklassens” basarer: 

                                                
191 Det tillkom en kvinnlig nykterhetsorganisation vid namn Vita Bandet. Lindvall & Richette 
(1979): 177. Vita Bandet förekom inte i lokalpressen med offentlig verksamhet.  
192 Lindvall & Richette (1979): 178. 
193 Lindvall & Richette (1979): 193-194. 
194 Byggt av Templet Engelbrekt, enligt anteckning om ritningar bifogade byggnadslov för 
Kvarter X Norr Gillet, tomt 14. 
195 Exempelvis NA, 21 juni; 9, 14 och 30 juli 1898. 
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”Skyttebasar” ha vi haft i stan. Men det undras om den ej var lika mycket 
afsedd för den skälmen Amor, hvilken ju lär vara god skytt, som för vår 
präktiga frivilliga skyttekår. 

När societetens många unga damer gå och ha tråkigt i väntan på vinterns 
baler, bruka de vanligen hitta på en basar, att förnöja sig med. Där kan man få 
visa sina allra nyaste klänningar, med hvilka man triumferar öfver afundsjuka 
medtäflerskor. Och så går det så utmärkt att drifva litet uppiggande och 
förnöjsam flirt med de manliga öfverklassämnena. Och det är ju skäl nog för 
tillställningen. Sedan gäller det att få något ”fosterländskt” att slå reklam med 
och hvad var då närmare tillhands så nära på riksskyttefesten än en 
skyttebasar! Allt det där göres upp på ett kafferep. Man gruffar bra och får 
gåfvor lassvis – allt för ”den goda sakens skull”. 

För den goda sakens skull offrar man så mycket. ”För den goda sakens 
skull” måste man servera alkohol – ”annars är det ju inte något nöje.” 

”För den goda sakens skull” dricka de unga herrarne och damerna af 
öfverklass champagne och andra dyrbara berusande viner och förstöra magen 
med sötsaker. De offra så gärna tid och pengar för den frivilliga 
skytterörelsen – på en basar, men kom och bed dem om en tia direkt till 
skytterörelsen, skall man få höra på annat! -Matte.196 

 
Kåseriet i arbetartidningen beskriver basarer som en kvinnlig angelägenhet 
och som en förevändning för att klä upp sig, dricka champagne och flirta. 
Kombinationen av lättsinnighet och välgörenhet framställs som 
provocerande, men det är alkoholen som ändå är roten till det onda, och 
kvinnan framstår i egenskap av party-pingla som dess tanklösa tjänare.197 

Basarer var nu inte begränsade till stadens societet. Tvärtom var det bland 
frikyrkorna och nykterhetsrörelsen och senare också arbetarrörelsen som 
basarer flitigast anordnades. Detta kan tyckas märkligt. Att överklassen 
förlustar sig på (vad arbetartidningen ansåg vara) ett oanständigt sätt 
förvånar inte i samma utsträckning som om det varit den nyktra, den 
religiösa och eller den organiserade arbetarklassen. Basarer handlar trots allt 
om spektakel, kommers och flyktiga, billiga nöjen.  

Basarer var återkommande arrangemang i dessa sociala sammanhang. 
Året 1898 noteras sju basarer i lokalpressen i nykterhetsföreningarnas och 
frikyrkornas regi och året därpå tio basarer. Även fortsättningsvis 
arrangerades denna typ av nöje fram till dess att fackföreningar och ÖAK 
mer eller mindre tar över och mättar den lokala marknaden med cirkus, 
basarer och tivoli i den stora cirkusbyggnaden och senare i Folkets Park. Det 
är NT som uppmärksammar några av basarerna under just de sista två åren 
av 1800-talet, för att främja deras sak och uppmuntra fler att gå dit. 
Argumenten som anförs berör inte ”den goda sakens skull” utan läsaren 
uppmanas gå på basarer ordnade av nykterhetsföreningar och frikyrkor för 

                                                
196 Ök, 17 november 1903. 
197 Andra kritiska inlägg mot alkohol på skyttebasarer var publicerade i Ök, 10 och 21 
februari 1906; och mot klasslagstiftningen för utskänkningsställena i Örebro i Ök, 31 januari 
1903. 
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att åse de spektakulära dekorationerna, för att slå sig ner i ro med en kopp 
kaffe en stund, och för att roas av de marknadsliknande attraktionerna bland 
salustånden, som skjutbana, ringkastning, tombola och dekorationer. I dessa 
sammanhang förekom ingen försäljning av alkohol, och anspelningar på 
ungdomligt flirtande och party-mingel undveks i annonsering och press, 
även om någon journalist kunde kosta på sig att jämföra arrangemangen med 
den traditionella marknadskulturen. 

Högsäsong för basarer var omkring jul, av uppenbar anledning. 
Brödraförsamlingens julbasar i Vasakyrkan anges i NT vara ”särdeles 
smakfuldt dekorerad med lefvande bladväxter och enar, flaggor och sköldar, 
så att man känner sig riktigt tilltalad af att slå sig ned för en stund”. Det är 
dock inget trivialt till salu. ”Vid saluborden får man köpa både nyttiga och 
eleganta artiklar, som äro lämpliga som julgåfvor. I kaféet får man kaffe och 
i konditoriet bjudes man på tårtor, bakelser och andra läckerheter.” Det 
framgår också att basaren öppnades med en bön av en predikant och 
underhållning bjöds i form av sång och musik av både en soloartist och en 
musikförening. Ingen traditionell marknadsunderhållning och ingen lek 
förekom. Basaren var dock ”talrikt besökt och försäljningen gick bra”.198 
Ungefär likadant omtalades basaren i samma kyrka följande år. Lite 
förvånande är kanske att där fanns ett ”s.k. nummerlotteri”. I tidningen var 
man noga med att påtala att det inte var tal om något geschäft, mot en 
”skälig penning” kunde man vinna ”någon allmännyttig sak”.199  

Inför Templet Engelbrekts julbasar i ÖAFs lokal annonserades 
attraktioner som en Sagogrotta, vinterlandskap, panorama och grafofon. 
Vidare utlovades sång av manskören Verdandi, musik av Musikföreningen 
Svea, tombola, fiskdamm, skjutbana, kägelbana, kraftmätare (”ny 
uppfinning”), utöver konditori, frukthandel och kortvaruaffär. 
Dekorationerna var utförda av Stockholms Festdekorationsbyrå. Entrén var 
25 öre.200 NTs journalist rapporterade berömmande och berättade om 
överraskningen. ”Salen är smakfullt dekorerad med flaggor, vapensköldar 
o.d. i riklig mängd och midt på golfvet ståtar en stor julgran, som är upplyst, 
inte med vanliga stearinljus utan med elektriska glödlampor.” Inte bara 
dekorationerna framhävdes utan även ”marknadsnöjena”. ”Konditori, 
frukthandel och kortvaruaffär locka med läckra och fina saker. Men ännu 
större dragningskraft ha tombolan och fiskdammen, där man får njuta den 
spänning, som alltid ligger uti att pröfva lyckans gunst.”201  

I samma nummer av tidningen rapporterades från en konkurrerande 
marknad i Nationalgodtemplarnas ordenshus. Här är språkbruket avslöjande. 
Arrangemanget beskrivs som en ”salongsmarknad” snarare än en enkel 

                                                
198 NT, 7 december 1898. 
199 NT, 8 december 1899. 
200 NT, 23 december 1898. 
201 NT, 28 december 1898. 
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basar, men man för ändå läsarens tankar till marknad, gyckel och billiga 
nöjen. ”Förutom de tillfällen till att göra geschäft, samt till annat 
marknadslif, som tombolan och de mångahanda varustånden erbjuda, fick 
man gratis skåda två jonglörers styfva prestationer.” Ett vackert diorama 
med titel ”Polarnatt” var också en attraktion.202 Sättet att beskriva 
salongsmarknaden påminner om barn som leker affär. Basarerna och 
salongsmarknaderna var kontrollerade iscensättningar av traditionella 
marknader, vilket redan benämningarna antyder. ”Basar” med sina 
orientaliska undertoner antyder en miljö som hör sagorna och det imaginära 
till. ”Salongsmarknad” markerar dess rumsrena, inramade och kulturellt 
pretentiösa anspråk.  

Marknadsnöjen  
Även om marknaden med industrialismens och modernitetens omvälvningar 
inte längre intog den framskjutande plats den tidigare haft för en stads 
ekonomi fortsatte den på många håll att vara socialt och kulturellt 
betydelsefull.203 Vid slutet av 1800-talet i Örebro fanns ett antal marknader 
av olika storlek och med olika inriktning. Tre var s.k. frimarknader, en i 
januari, en i april och en i september, och trots att höst- och vårmarknaden 
varade officiellt i en dag och Hindersmässan i två helgfria dagar204 pågick de 
i regel längre än så. I Stadsfullmäktige klagades det att marknaderna gav 
staden ”under en veckas tid ett upp- och nedvändt utseende”205. 
Vintermarknaden Hindersmässan var störst av de tre med tillresande från när 
och fjärran, och fungerade som traditionell mötesplats för den nationella 
järnhanteringen. Dess speciella status och betydelse för stadens identitet 
bekräftas av de många referenser som finns till marknaden i den lokala 
litteraturen och konsten.206 Nöjena, då? Marknadsgycklet? 

Marknadsnöjen är en samlande rubrik för en typ av underhållning som är 
flyktig, billig, och som kommer med marknaderna som tillfällig gäst. Som 
nämnts i inledningskapitlet antog Waldekranz att även den fattigaste 

                                                
202 NT, 28 december 1898. 
203 Claes Krantz, ”Larsmässan i Göteborg” i Christer Topelius, Marknadsliv. Kommers och 
gyckel i alla landsändar (Stockholm: LT, 1970): 82-83; Ann Denise Featherstone, ’Crowded 
Nightly,’ Popular Entertainment outside London during the Nineteenth and Early Twentieth 
Centuries (London: University of London, 2000): 30. 
204 Protokoll, ÖS, § 92, 22 oktober 1890 och § 143, 23 december 1891. 
205 Protokoll, ÖS, § 98, bil. 6A, 26 augusti 1903,. 
206 Mest kända är Axel Borgs målningar och beskrivningarna i Hjalmar Bergmans romaner 
och skrifter. Här ett exempel på två rader: ”Dåsigheten efter helgen sveptes bort av 
bjällerklangen från dessa slädkaravaner som rutschade in från den knastrande vita snön och 
vintermörkret utom tullarna. Det gällde att ta emot, att visa sig ’urban’.” Ur Hjalmar 
Bergman, ”Örebrobekanta och bekanta örebroare” i Svenska Turistföreningens årsskrift 1930. 
Närke. Se också Birger Wennberg, Hindersmässan i dikt och verklighet (Örebro: Nerikes 
Allehanda, 1995). 
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gycklaren hade råd att annonsera sin ankomst till en ny stad i lokalpressen.207 
Annonseringen kring de stora marknadsdagarna i Örebro var dock sparsam. 
Eftersom tillståndsdiarier från den lokala polisen finns bevarade kan en 
ungefärlig föreställning göras om de marknadsnöjen som fanns på plats 
under de tre frimarknaderna åren kring sekelskiftet. Det visar sig att många 
resande underhållare faktiskt inte annonserade i den lokala pressen. Det 
framgår också att underhållningen och attraktionerna på marknaderna var 
många. Speciellt höstmarknaden var intensiv i detta avseende.  

Nedan redovisas de tillstånd som gavs för de offentliga nöjen som 
koncentrerade sig till marknadsdagarna 1898.208 Året är valt med anledning 
av att den lokala stadsledningen med borgmästaren i spetsen året därpå 
inledde en rad åtgärder för att begränsa marknaderna och ”marknadslivet” i 
staden. De tillstånd som ansöktes och tilldelades åren 1896-1897 och 1899-
1900 skilde sig dock inte anmärkningsvärt från det valda året varför jag 
redovisar endast detta år. Filmvisning är inte registrerat som ambulerande 
marknadsnöje över huvud taget, vare sig i registret 1893-1897, 1898-1902 
eller 1903-1910 (som genomgåtts till och med 1908).209   

Tillståndsresolutioner för marknadsnöjen 1898 
I första kolumnen anges de datum som tillståndet gäller, och om en ansökan 
om förlängning inkommit har den beviljade förlängda tiden lagts till den 
ursprungliga. Om inte datum för tillställningen angivits, har jag angett datum 
för anmälan (”anm”). Andra kolumnen avser de sökandes namn och tredje 
kolumnen de nöjen ansökan avsåg. Samtliga sökande anvisades plats på 
Hamnplan med undantag för H. O. Rönne, som 20 till 25 april fick förevisa 
sin fonograf på Kungsgatan 1, mitt i stadens köpcentrum, och F. R. Nilsson 
som fick tillstånd att förevisa sitt menageri på Acterlings basar.  
 
* Annonserade i Nerikes Allehanda. 
** Hulda Sofia Lorenz namn anges inte i annonsen, men datum i annons och 
tillståndsdiariet samstämmer och ”m.m.” ger utrymme för exempelvis ”Den 
lefvande halva dam, också kallad Häxgungan eller Edisons vidunder” som 
annonseras i NA och som påstås vara ”en lefvande gåta” och därtill sjunger 
för publiken.210  

                                                
207 Waldekranz (1969): 116. 
208 Det är ett redigerat utdrag ur registret. ÖM, Stadsfiskalen, Tillståndsresolutioner, bevis o 
anmälningar ang teater, konserter, baler, föredrag, förevisningar m. m. 1898-1902.  
Brevdiarier. 
209 Med ett enda möjligt undantag som inte finns med i tillståndsdiariet eftersom sådant 
saknas för den tiden men väl i en annons i Ök. Det gäller Hulda Lorentz’ Edenteater å 
Alnängarne. Trollkonstnären Professor Philippi assisterad av Miss Rosa uppges förevisa en 
Kinograf, Lubins lefvande bilder, modell 1903. Som slutnummer visades 
Kromotekthàtaharaetapoisili. Det var dyr entré: 75 öre, 50 öre och 35 öre för vuxna, barn 
halva priset. Ök, 28 april 1903.   
210 NA, 21 april 1898. 
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Ansökt datum Sökande Nöjet ansökan avser 

Hindersmässan   
*12/1-12/2 Cirkusdir. K. Lindberg cirkus 

13/1-13/2 Betty Jensen 
luftbössor, luftkanon, 
kägelkastn. 

14/1-14/2 J. P. Johansson, Kolbäck skjutbana, ring- & kägelbana 
20-31/1 F. W. Lieden, Köpenhamn skjutbana, ring- & plåtkastn. 

22-31/1 
A. P. Nordenstam, 
Helsingborg panorama 

anm 21/1 Eric Johan Carlsson, Bresta 
Ringkastn., kägel- & 
dominospel 

Vårmarknaden   
*9-13/4 C. Schmädicke cirkus 
7/4-3/5 Ida Svensson skjutbana 
9/4-2/5 B. Forsberg båtgunga 

9-24/4 F. V. Lieder 
skjutbana, plåt-, ring- & 
kägelkastning, fonograf 

9/4-2/5 Anna Kristina Pettersson 

revolverbiljard, luftkanoner, 
kägel-, domino- & 
ringkastning 

20-27/4 J. Karlsson revolverbiljard 

15/4-1/5 J. E. Åhlberg 
revolverbiljard, luftkanoner, 
ring- & kägelkastning 

15-26/4 enkan Betty Jensen 
skjutbana med luftbössa, 
luftkanoner & kägelkastning 

16/4-2/5 A. P. Nordenstam karusell & panorama 
**21-27/4 Hulda Sofia Lorenz, Modesjö skjutbana, mm 
19/4-2/5 Olivia Moneur, Sköllersta skjutbana 
20-25/4 H. O. Rönne, Danmark fonograf 
21-25/4 F. R. Nilsson menageri 
Höstmarknaden   
25/8-12/9 A. P. Nordenstam karusell & panorama 

8/8-12/9 E. Cobel, Sthlm 
skjutbana, ring- & 
kägelkastning 

20/8-20/9 A. E. Zibell 
skjutbana, ring-, plåt-, & 
bollkastning 

25/8-8/9 B. Forsberg båtgunga & ringkastning 

25/8-1/10 
F. L. Köhn, Randers, 
Danmark vaxkabinett & levande orm 

27/8-11/9 
Antonio Lazari, Sthlm 
(italienare) förevisa dresserade djur 

1-9/9 L. P. Schmidt, Korsnäs pil- o ringkastning 

31/8-8/9 Frans Ericksson, Sthlm 
karusell, skjutbana, boll- & 
ringkastning, fonograf 

1-8/9 A. B. Söderman, Örebro   
luftkanon, revolverbiljard, 
ringkastning & fonograf 

31/8-7/9 Ida Svensson, Nyköping 
skjutbana med luftbössor & 
luftkanon 

1-8/9 F. E. Nilsson, Sthlm ormar & apor 
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*3-12/9 Leon. Houcke, Frankrike cirkus 
1-11/9 And. Carlsson, Sthlm panorama & bollkastning 

1-14/9 Betty Jensen, Örebro   
komisk teater, luftkanon, 
kägelkastning & presenttorg 

*1-11/9 Bertha Müller Taij, Ungern 
spirit, séance, orient, orm & 
andebesvärjelser 

1-11/9 G. A. Eriksson, Sala 
skjutbana, kraftmätare, kägel- 
& ringkastning 

1-8/9 John Lundberg, Örebro   grafofon 

3-7/9 J. E. Åhlberg, Örebro 

revolverbiljard, luftkanon, 
kraftmätare, ring- & 
kägelkastning 

*4-11/9 A. Militz, Tyskland illusionsteater & panorama 

3-7/9 Selma Nöjd, Skellefteå 
menageri, illusionsteater & 
fonograf 

3-7/9 F. A. Illich (”Alberti”) en björn 
4-7/9 Chr. Christiansson, Danmark tatuerad man 

anm 5/9 K. F. W. Kjellstedt 

stenkolsgrufva, skjutbana, 
boll- & ringkastning, 
prickräkning, mekanisk 
kanon & prisskjutning med 
musik 

5-8/9 A. G. Settergren talmaskin 
5-7/9 K. A. Widström talmaskin 
5-8/9 J. A. Westling fr Westerås Edisons nyaste grafofon 
Icke-marknadsrelaterade arr. 
(i tid räknat)   

1/10-1/12 E. Kobel, Sthlm 
skjutbana, luftbössor, ring- & 
kägelkanon, kraftmätare 

*10/11-10/1 ’99 Cirkus Jules 
cirkus till kl. 11 e.m., ej före 
kl. 6 e.m. söndagar 

21/11-12/12 John Lundberg 
grafofon till kl. 8 e.m., ej före 
kl. 6 e.m. söndagar 

anm 29 dec Laurit & Orfar Welton 
lefvande bilder (1 dag) på 
Örebro Teater211 

23/12-23/3 ’99 Elna Cobel skjutbana & kraftmästare 
anm 23 dec ? Jacks Americ Neger 
  

Regleringen av marknadsnöjen 
”Till förekommande av de för ordning och sedlighet menliga verkningar, 
som karusellåkning, skjutöfning med luftbössa, plåt- och ringkastning, 
förevisning af lyckans stjerna, panorama eller akrobatik öfning och andra 
dylika så kallade marknadsnöjen visat sig medföra, förbjudas härmed alla 
                                                
211 Det är möjligt att Bröderna Welton, som Waldekranz kallar paret, stod bakom 
förevisningarna på Örebro Teater tidigare samma månad (4, 7-10 december) men missade att 
ställa en ansökan till polisen. Tillstånd för dessa visningar saknas nämligen i diariet. Det är 
också möjligt att Bröderna Welton ansökte om tillstånd att visa levande bilder en dag på 
Örebro Teater, men aldrig dök upp. Waldekranz (1969): 117; NA, 3, 6,7, 8 och 9 december 
1898. 
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sådana nöjen i Örebro stad.”212 Detta förslag var ställt till Stadsfullmäktige 
av borgmästaren Victor Schneider i januari 1889 efter att en skrivelse 
inkommit till ÖM från ÖAF som framhöll marknadsnöjenas skadliga 
inverkan på ungdom och barn, kvinnor och män. Värst var att 
marknadsnöjena ”orsaka den mest fattiga ytterligare ruin samt dertill ej 
obetydligt bidraga till dryckenskap”, menade Arbetareföreningen.213 Det 
rådde oenighet i Stadsfullmäktige om förbudet, men med 17 mot 16 röster 
efter begärd votering klubbades förbudet igenom. Det förblev dock 
ogenomfört, då Konungens Befallningshavare vägrade fastställa beslutet, 
varpå ärendet fick bero – tills vidare.214 Magistraten fick nöja sig med bifall 
från det Kongliga Kommerskollegiet på ansökan om att förkorta 
Hindersmässan från fem helgfria dagar till två.215  

Ett drygt decennium senare togs frågan om marknaderna och 
marknadsnöjena upp på nytt av nämnda borgmästare Victor Schneider. Först 
vidtogs polisiära åtgärder mot de spontana hästmarknader som samlade 
”hästbytare och hästskojare” dagarna före pingst, påsk och midsommar och 
som ”genom onykterhet, stoj och andra oordningar störa helgdagsaftonens 
frid.”216 Sedan var det frimarknadernas tur. Det var inte tillräckligt att flytta 
de samlade marknadsnöjena från Hamnplatsen i staden till Alnängarna, en 
öppen plats nordost om staden vid industrierna och sjukhuset, vilket skedde 
med start år 1900.217 Marknaderna skulle bort. Konungens Befallningshavare 
ingrep inte denna gång. Örebro Fabrik & Hantverksförening var för 
förslaget. Det rådde förvisso skilda meningar i frågan inom Örebro Enskilda 
Handelsförening som också remitterades i ärendet, men även de kom att 
ansluta sig. Drätselkammaren (Stadsfullmäktiges verkställande organ) hade 
heller inget att invända, men underströk Hindersmässans betydelse för 
järnhanteringen och gruvdriften i länet, varför den borde behållas.218  

Argumenten för nedläggningen av marknaderna sammanhängde till stor 
del med det nöjesliv de orsakade. För borgmästaren var superiet ett viktigt 
skäl, som ”vissa element” ägnade sig åt, liksom de ”oordentligheter och 
lagöverträdelser” som var en konsekvens därav. Magistraten hade redan 
tidigare infört inskränkningar vid utskänkningen av malt- och spritdrycker 
under marknadsdagar, men det ansågs inte vara en tillräcklig åtgärd.219 En 

                                                
212 Protokoll, ÖS, § 17, bil. 5, 23 januari 1889.  
213 Protokoll, ÖS, § 17, bil. 7, 23 januari 1889. Drygt två år tidigare hade det s. k. 
kanalupproret blossat upp i staden som en följd av en minutiös övervakning av arbetarna vid 
kanalbygget. Axel Lidström, Från skråtidens Örebro till den gryende arbetarrörelsen. En 
kulturhistorisk studie (Örebro, 1951): 80-82. 
214 Protokoll, ÖS, § 4 och § 37, 27 mars 1889. 
215 Protokoll, ÖS, § 92, 22 oktober 1890 och § 143, 23 december 1891. 
216 Protokoll, ÖS, § 38, 26 mars 1902. 
217 ÖM, Stadsfiskalen, Tillståndsresolutioner, bevis o anmälningar ang teater, konserter, 
baler, föredrag, förevisningar m. m. 1898-1902.  
218 Protokoll, ÖS, § 98, bil. 6A-E, 26 augusti 1903. 
219 Protokoll, ÖS, § 11, 24 januari 1898. 
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annan stor poäng med nedläggningen var ”äfven att den enskilde fråntages 
det tillfälle till bortkastande af penningar och tid, samt till måhända dyrt 
sonade ’nöjen’, som marknaderna till fåfäng för sparsamhet, sedlighet och 
ordentlighet erbjuda.”220 Representanten från Drätselkammaren var inne på 
samma spår: den moraliska och ekonomiska skada som framförallt drabbade 
ungdomen genom ”de förekommande helt och hållet onyttiga s.k. 
marknadsnöjena” och den brottslighet som var en följd av superiet och den 
”i staden sammanträffande mängd af personer från olika orter”.221 1904 var 
sista året med tre frimarknader i staden.222  

I lokalpressen skymtar det omtalade marknadslivet i brottstycken. Under 
Hindersmässan 1897 ryker tillståndet för Cirkus Möller efter bråk med 
kända kåkfarare, inslagna fönster och attackerande hundar.223 Under 
vårmarknaden 1898 förekom ett smärre upplopp då en skara ”ligapojkar” 
fritog en man som anhållits för att störa ordningen.224 I en artikel i NT 1898 
sammanfattar skribenten den rådande synen på marknadsnöjen bland 
offentlighetens företrädare genom att hänvisa till demoraliserande beteenden 
och ystra nöjen. ”Föräldrar, husbönder och arbetsgifvare intyga särdeles 
enstämmigt, att marknaden i detta hänseende är ett stort ondt.”225 Det är till 
övervägande del Nerikes-Tidningen som bevakar bråk och fylla i linje med 
sin uttalade alkoholpolitik. Till vårmarknaden 1899 hade restriktionerna i 
alkoholförsäljningen lugnat ner staden, enligt NT, även om 19 fyllerister 
åkte in, ”men det får väl betraktas som ett förhållandevis litet antal emot vad 
som brukar vara fallet”.226 

Nöjeslivet och hegemonin 
Ovanstående presentation av det nöjesutbud i Örebro som annonserades till 
en allmänhet visar att den hegemoniska kulturen har stort genomslag: de 
borgerliga miljöerna och det organiserade föreningslivet skapar tillsammans 
sociala sfärer som till synes fungerar i harmoni med varandra. I turistguiden 
till staden omnämns till exempel ordenslokaler jämte hotell, däremot 
förekommer inte Stora Åvik, Arbetareföreningens lokal. Jag menar att den 
lika gärna hade kunnat figurera i häftet utan att någon hade höjt ett 
ögonbryn. Att den inte gör det kan sammanhänga med den tydliga 
klassidentitet som föreningens namn anger och med att läsaren till guiden 
förväntades tillhöra ett annat socialt skikt. I sammanhang där olika sociala 
grupperingar och skikt samsas, som på cirkus eller på teatern, finns en 

                                                
220 Protokoll, ÖS, § 98, bil. 6A, 26 augusti 1903. 
221 Protokoll, ÖS, § 98, bil. 6E, 26 augusti 1903. 
222 NT, 8 januari 1904. 
223 NA, 25 januari 1897. 
224 NT, 25 april 1898. 
225 NT, 2 december 1898. 
226 NT, 22 april 1899. 
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indelning av lokalen i fråga med säten i olika prisgrupper för att bevara den 
hierarkiska och segregerade ordningen. 

Marknadernas nöjesliv fördömdes i det offentliga samtal som här 
redovisats, men det är inte nöjesutbudet i sig som pekas ut som skadligt. 
Samma typ av nöjen accepterades när det arrangerades inom frikyrkor, på 
arbetareföreningen och i ordenslokaler. Spektakulära iscensättningar, 
nummerlotteri och tombola liksom kraftmätare, kägelbana, illuminering och 
grafofon fick gärna i de senare miljöerna locka av besökarna deras slantar – 
för välgörande ändamål. Det som kommer till uttryck i marknadernas 
nöjesliv är den egensinniga hållning bland arbetare som Horgby beskrivit, 
och som inte omfattades av hegemoniska ideal om beteenden, normer och 
värderingar. Enligt Ordnings-Stadga för rikets städer 12 § kunde 
myndigheter ingripa mot tillställningar som störde närboendes nattro och 
enligt 13 § mot nöjen som ”strider mot sedlighet eller allmän lag eller 
föranleder till svårare oordning.”227. För att skapa ordning reglerades 
utskänkningen av sprit- och maltdrycker, marknadsnöjena flyttades till en 
plats utanför staden, och till sist, togs förutsättningarna bort för ett 
marknadsliv, med förbud för marknader. 

Ett uttalat konfliktperspektiv finns i kåseriet om överklassens 
skyttebasarer som lite oegentligt hamnade i detta kapitel, då texten var införd 
i Ök 1903, och presentationen av Örebros nöjesliv kring sekelskiftet i 
huvudsak är gjord på källor från 1897-1900. Texten representerar en ny röst i 
sammanhanget, en kritisk och självständig sådan som efter 1902 kom att få 
större utrymme i den lokala offentligheten. Samtidigt kom nya och gamla 
nöjen i nya sociala praktiker att skapa en potentiellt alternativ offentlighet. 

                                                
227 ”Ordnings-Stadga för rikets städer” i Allmänna författningar och särskilda stadgar 
samlade för Örebro Stad, no. 13 (Örebro, 1890): 35-37. 
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Filmvisningar 1897-1902 

Den första filmvisningen 
I februari 1897 var Hindersmässan över och marknadsnöjena, som ibland 
kunde dröja kvar ett tag, hade packat ihop och försvunnit. Det gällde Cirkus 
Möller som plötsligt hade fått avbryta sina föreställningar på Hamnplan på 
grund av bråk; den tatuerade mannen som hade visat upp sig i Teaterns östra 
flygel; ring- och bollekarna, dockteatern och revolverkanonen på tomten på 
Köpmangatan 2; menageriet på Hamnplan och på Kruthandlare Östlunds 
tomt föreställningen med ljusbilder från Dr. Nansens Nordpolsexpedition – 
med den nämnde själv i vax övervakande spektaklet.228  

Att marknaden var över innebar nu inte att man behövde ha tråkigt. 
Söndagen den 14 februari var det fest i ordenslokalen på Trädgårdsgatan. 
Grundlogen 3 Örnen hade ordnat med föreläsning av folkskolläraren C. J. 
Lahger, musik av två orkestrar, deklamation och kaffe. Entrén var 35 öre.229 
Samma kväll var det missionsafton i Vasakyrkan till följd av 
Fosterlandsstiftelsens upprop om lidande i Indien.230 Måndag kväll var det 
maskeradfest på skridskobanan vid Storbron med regementsmusik och 
illuminering. Det var då mer än dubbelt så dyrt att åka (50 öre) jämfört med 
andra kvällar i veckan. Ändå slöt många upp maskerade som pajaser, 
sjömän, sotare och murare. På kajerna runt omkring hade det samlats massor 
med åskådare och i tidningen dagen därpå omnämndes särskilt ”en hvit pajas 
i svajig kostym [som] höll ångan och intresset uppe.”231 Ett lite udda 
evenemang bjöds i Karolinska Läroverkets aula följande kväll. För 50 öre 
(vuxna) och 25 öre (barn) kunde man lyssna till Kristine Dahl tala om 
”rationell kvinnodräkt”.232 I ordenslokalen på Trädgårdsgatan hade 
Werdandi fest; läraren Lahger fick ställa upp och föreläsa igen.233  
 
 

                                                
228 ÖM, Stadsfiskalen, Tillståndsresolutioner, bevis o anmälningar ang teater, konserter, 
baler, föredrag, förevisningar m. m. 1893-1897; NA, 24 januari 1897. 
229 NA, 12 februari 1897. 
230 NA, 11 februari 1897. 
231 NA, 1, 5, 12 och 17 februari 1897.  
232 Det rationella och moderna med dräkten i fråga var att den saknade åtsnörning av midjan. 
Det hade rått ”fullständig trängsel” på föreläsningen och fröken Dahl hade fått stanna kvar i 
timmar för att svara på frågor. NA, 14 och 19 februari 1897. 
233 NA, 15 februari 1897. 
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Figure 7. Utsnitt ur Nerikes Allehanda’s framsida, 18 februari 1897. 

På ÖAF visades ”Kinematographen” och ”Graphophonen” från torsdag till 
söndag. Ett ”omväxlande program” utlovades.234 I nämnda lokal, efter 
förevisningen av ”Kinematographen” och ”Graphophonen”, annonserades en 
kväll föreläsning om barnavård och en annan kväll en föreläsning om 
Babylonien med inte mindre än 99 skioptikonbilder.235 Till helgen var det 
apelsinfest på Nygatan 11. Musikföreningen Svea uppträdde, likaså en 
manskör och bondkomikern Lille John. Var femte besökare skulle få en 
hemlig gåva och apelsiner delades ut gratis (men entrén var 25 öre).236 På 
Örebro Teater uppträdde direktör Emil Ljungqvists sällskap med två 
lustspel, Anna Stina i Stockholm och Pelle Grönlunds bryggeri, vilka NA 
talade varmt om, som var brukligt när det gällde teater.237  

Så såg stadens nöjesutbud ut i NA den vecka filmen hade premiär i 
Örebro. När biografen hade blivit ett bekant inslag i staden var säkert 

                                                
234 NA, 16 februari 1897. 
235 Dr. Sundberg gjorde stor succé. NA, 18 och 21 februari 1897. 
236 NA, 18 februari 1897. 
237 NA, 18 och 23 februari 1897. 
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skridskoåkning en stark konkurrent om publiken, men vid introduktionen av 
kinematografen framstod den som en teknisk kuriositet och dess förevisning 
var närmast att jämföra med en intressant föreläsning om något modernt 
fenomen. Det är apparaturen som är intressant, vilket understryks av att det 
är två mekaniska apparater som demonstreras. Båda verkar vara nyheter 
eftersom de presenteras noggrant i annonsen. Å andra sidan kan en fonograf 
ha förevisats på en frimarknad utan att tillstånd specificerats för det; det är 
utställarna som antecknas noggrant i tillståndsdiariet och inte nöjena. Om en 
utställare har många nöjen nämns ett par tre stycken och sedan ett ”m. m. ”. 
Redan introduktionen av kinematografen och grafofonen är ett exempel på 
luckorna i källmaterialet, då endast kinematografen är omnämnd i 
tillståndsdiariet.238 

Referensen i annonsen till Edison, vars uppfinningar och persona var 
världskända, och till Stockholmsutställningen bidrar till att placera 
demonstrationen i en bildningsdiskurs.239 Det höga entrépriset för en 
förstaplats likaså, även om förevisaren garderade sig med att också erbjuda 
betydligt billigare inträde. Valet av visningslokal är ännu en indikator på 
förevisningens anspråk att ingå i en bildningsdiskurs. De många 
föreställningarna vittnar om att ansvarige för förevisningen förväntade sig en 
stor publik.240   

Kinematografen låter från i afton sina under beskådas på arbetareföreningens 
lokal, där grafofonen likaledes spelar och sjunger. Kinematografen blev 
mycket uppmärksammad, då han för någon tid sedan ”uppträdde” på Valand i 
Göteborg. Bland mycket annat, som den har att visa, må enligt 
göteborgstidningarna nämnas ett järnvägståg, som brusar in på stationen, där 

                                                
238 På vårmarknaden 1896 i Örebro finns en anmälan av J. Stenfeldt från Stockholm om att få 
visa en kinetophone, ett tittskåp som kombinerade ljud och rörlig bild (en kort film som 
kördes i loop), men plats för utställningen och datum saknas vilket gör det troligt att han fick 
avslag eller inte fullföljde sin anmälan. På kommande vårmarknad 1897 finns fonografen med 
och därefter var den, och i mindre utsträckning grafofonen och talmaskinen, vanligt 
förekommande på marknaderna i Örebro. ÖM, Stadsfiskalen, Tillståndsresolutioner, bevis o 
anmälningar ang teater, konserter, baler, föredrag, förevisningar m. m. 1893-1897 och 1898-
1902. 
239 Om bruket av namnet ”Edison” i filmannonsering se Waldekranz (1969): 26, 73 och 123; 
Waller (1995): 28-29. Om stora utställningar, bildning och åskådarskap se Anders Ekström, 
Den utställda världen. Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets världsutställningar 
(Stockholm: Nordiska museet, 1994): 296-313; Tom Gunning, ”The World as Object Lesson. 
Cinema Audiences, Visual Culture and the St. Louis World’s Fair, 1904”, Film History, vol. 
6, no. 4, 1995.  
240 Waldekranz har identifierat förevisaren som före detta sockerbagaren Arthur Rehn, som 
engagerades av M. F. Haberman (som Waldekranz kallar trädgårdmästare och som uppgavs i 
tillståndsdiariet i Örebro vara löjtnant) jämte tre personer till för att förevisa apparaten på 
Valand i Göteborg varifrån han nu var på väg till Stockholm för att pröva lyckan i 
huvudstaden med anledning av den stora utställningen som öppnade 15 maj 1897. 
Walderkanz källa är en tidningsintervju med A. Rehn, ”Göteborgare visade film 1896 på 
Valand” i Göteborgs-Tidningen 26 december, 1954. Waldekranz (1969): 71-73, 81. ÖM, 
Stadsfiskalen, Tillståndsresolutioner, bevis o anmälningar ang teater, konserter, baler, 
föredrag, förevisningar m. m. 1893-1897. 
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brådskande resenärer skynda ut ur vagnarna, en serpentindansös, damer med 
10 centimetersförkortade kjolar, landstigande efter en roddtur, en soldat, som 
plockar en höna, m.m.241 

 
Sålunda löd NAs andra kommentar kring evenemanget, som redan omtalats 
en gång i en kort förberedande notis som refererade till annonsen. Att 
förevisningen uppmärksammades både en och två gånger kan förmodligen 
delvis förklaras med de många annonser som förevisaren kostade på i 
tidningen.  
Något annat som kan påpekas om denna introduktion av nya tekniska 
attraktioner är att det inte var en publik vilken som helst förevisaren riktade 
sig till. Han tilltalade familjer och barn genom att ange både vuxen- och 
barnpriser, och därigenom annonsera att visningen var ett lämpligt 
familjenöje. En billig ”10-öresföreställning” riktade sig dessutom enbart till 
barn. NAs journalist rapporterade om denna: 

Småttingarne och kinematografen. Förevisarne hade i lördags ordnat en 10-
öresföreställning för det lilla Örebro, d. v. s. för barnen i stadens folk- och 
småskolor, hvilka naturligtvis i massa begagnat sig av tillfället att få roligt. 
Och omåttligt roligt hade de åt de komiska gubbarne på det stora lakanet ― 
åt järnvägståget, som så lifslefvande brusade emot dem, att det såg riktigt 
farligt ut, åt den okynnige upptågsmakaren till pojke, som spelar den idoge 
trädgårdsmästaren ett fult spratt, men omsider dock skördar sina onda 
gärningars lön, åt de franska småflickorna, som bygga dammar vid 
sjöstranden och leka krig ― alldeles som hemma hos oss. Och där skrattades 
och applåderades så det blef till en riktig åska. Det var riktig hänförelse från 
golf till tak.242 

 
Introduktionsförevisningen av kinematografen måste betraktas som 
exceptionell; en unik händelse. Den mottogs som en kuriositet som 
framförallt roade barnen. Den fick långt ifrån samma uppmärksamhet som 
andra ”bildande nöjen” så som exempelvis föreläsningar, som ofta 
refererades i sin helhet i tidningen och recenserades, eller som mer retoriskt 
drivna och därför underhållande  illustrerade föreläsningar som den av Dr. 
Sundberg om Babylonien som innehöll skioptikonbilder, exotiska 
klädombyten, kvickheter, smicker och sång.243 Den liknar heller inte de 
följande årens filmförevisningar i staden. Därmed inte sagt att de kommande 
sex årens förevisningar liknade varandra, det är snarare så att de präglades 
just av variation inom vissa givna ramar.244 Under denna period är det cirka 
12 turnerande förevisare som stannar till i Örebro och hyr in sig för 
föreställningar i någon av det lokala föreningslivets samlingslokaler. Endast 
                                                
241 Waldekranz har identifierat filmerna och menar att de kommer från Méliès produktion. 
Waldekranz (1969): 74-76; NA, 18 februari 1897. 
242 NA, 22 februari 1897. 
243 NA, 23 februari 1897. 
244 Jfr Waller (1995): 36-37. 
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två förevisare sökte sig till en annan typ av lokal, Örebro Teater, och 
försökte locka en annan publik med andra priser, bättre pressuppbackning 
och annorlunda program. För att lyfta fram likheter och skillnader i 
förevisningarna i olika sociala sammanhang i Örebro delas de in i grupper 
gjorda på grundval av visningslokal, entrépriser och programmens 
utformning. 

Kinematografens lokala sammanhang 
Det finns en indelning av olika typer av resande filmförevisare gjord av 
brittiska forskaren Deac Rossell. Indelningen grundas på den typ av lokaler 
förevisarna brukade och det sociala sammanhang de verkade inom. Den 
första gruppen är de som reste på de stora marknaderna i Bremen, Leipzig, 
München, Hull, Nottingham, Nijmegen och Leeuwarden ― alltså i 
Storbritannien och på den europeiska kontinenten. Det var svårt att få plats 
på de här marknaderna vilket innebar att förevisarna oftast kom från familjer 
som hade platser sedan gammalt. Förevisning av rörliga bilder lades då till 
ett befintligt utbud av andra marknadsnöjen.245 Den andra typen av 
förevisare turnerade i städer och samhällen och hyste tillfälligt in sig i 
samlingslokaler. Rossell skiljer inom denna kategori mellan noviser i 
branschen och de mer erfarna, som typiskt var ljusbildsförevisare eller 
föreläsare (som Lyman H. Howe) med en bestämd turnérutt som de höll sig 
till. Rörlig bild lades till som en attraktion i programmet. Den tredje typen 
uppträdde i teatrar (eller ”music halls”) som varietéartister, med film som en 
del av ett underhållningspaket. Rörliga bilder kunde då kombineras med 
scenframträdanden av olika slag. Den fjärde och sista typen var amatören, 
som ofta blev kortvarig i branschen.246 

I ett Örebroperspektiv kan den första typen av förevisare omedelbart 
uteslutas då inga filmförevisare är noterade i polisens tilllståndsdiarier för 
visning på marknader i Örebro. Kan de ha förekommit där ändå? Det är 
möjligt, men inte särskilt troligt, och om de förekommit i någon väsentligare 
omfattning skulle det ha uppmärksammats i diariet eller tidningen. En 
maskin som fonografen gick exempelvis inte obemärkt förbi. Återstår tre av 
Rossells kategorier. Eftersom det är svårt att identifiera en amatör med den 
typ av källor som står till buds i det lokala materialet, används istället den 
tredje kategorin för de enstaka föreställningarna som framställs i pressen 
som i stort sett anonyma. Istället för amatörer är de anonyma. 

                                                
245 I USA fanns inte den här typen av förevisare, konstaterar Rosell, och spekulerar i om det 
beror på geografiska skillnader, på att där inte fanns samma marknadstraditioner och på att 
”bildning” hade större genomslag i USA. Rossell i Popple & Toulmin (red.) (2000): 57 not 
13. 
246 Rossell i Popple & Toulmin (red.) (2000): 50-60. Kategorierna är en utveckling av en 
indelning i Alfred Bromhead, Proceedings of the British Cinematography Society, no. 21 
(1933): 4, enligt Toulmin (2004): 59. 
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De första sju årens förevisningar av rörliga bilder i Örebro, från 1897 till 
och med 1902,247 präglades framförallt och till övervägande del av 
filmförevisare ur den andra av Rossells grupper. Kinematografen kunde 
annonseras som del i ett ljusbildsprogram men framställdes oftast som 
självständig attraktion. Dessa program erbjöds genom tillfälliga 
föreställningar i stadens samlingslokaler. Ett fåtal visningar var annonserade 
som enstaka och tämligen anonyma arrangemang. Om det var så att 
kinematografi förevisades som marknadsunderhållning eller inom ramen för 
cirkus- och varietéprogram, så framkom det varken i annonseringen av 
föreställningar i lokaltidningarna eller i dess recensioner, och heller inte i 
polisens tillståndsdiarium.  

Tre olika sociala sammanhang framträder för visningarna i Örebro 
grundade på typ av visningslokal, entrépriser och programmens utformning. 
Frikyrklig missions- och predikoverksamhet utgör det första sammanhanget 
inom vilket filmvisningar förekom, Arbetare- och nykterhetsföreningars 
skötsamma nöjessammanhang utgör det andra, och slutligen förekom 
filmvisningar med ett borgerligt tilltal. Det är det andra alternativet som 
framträder som det dominerande sammanhanget för filmvisning i Örebro 
under de inledande åren, då utbudet av film på den internationella 
marknaden var begränsat och effekterna av branschens begynnande 
stabilitet, industriella produktion och rationaliserade distributionsformer 
ännu inte var kännbara.248 De lokaler som är aktuella är redan omtalade: 
Stora Åvik (ÖAFs lokal), Vasakyrkan (Brödraföreningens och baptisternas 
lokal), Örebro Teater och in på 1900-talet även ordenslokalen på Fredsgatan. 

Illustrerade föreläsningar i Vasakyrkan 
Redan den 11 mars 1897 annonserades för nästa visning av levande 
fotografier, efter den första demonstrationen.  

Otroliga ting! (…) Edisons nyaste uppfinning af framställning af ’levande 
fotografier’ Man ser personer m. m. i kroppsstorlek och i naturliga rörelser. 
Dessutom visas en utsökt samling af naturtrogna vyer ― ljusbilder ― 16 fot 
stora och till stor del fotograferade af M. Rosendahl, som gjort vidsträckta 
resor i fyra världsdelar.249  

                                                
247 Waldekranz ser år 1900 som ett tröskelår för förekomsten av kinematografi i turnerande 
ljusbildsförevisningar. Uppgång i antalet förevisare noteras av Waldekranz fram till årsskiftet 
1900-1901. Därefter följer en nedgång fram till årsskiftet 1902-1903. Mina resultat uppvisar 
däremot en kontinuitet från 1897 och framåt. Waldekranz (1969): 120.   
248 Det gällde framförallt den franska filmindustrins expansion genom firman Pathé Frères 
som tidigt kom att satsa på industriell produktion och etablerade försäljningskontor i 
västvärldens storstäder. Thompson & Bordwell (2003): 22-24; Waldekranz (1969): 191, 196. 
Den ökade produktionen av längre, narrativa filmer (vilka passade för industriell produktion 
och distribution) från 1903 och framåt påverkade utformningen av programmet och visningen, 
vilket diskuteras i kommande kapitel. Musser (1990): 297-336. 
249 NA, 11 mars 1897. Jfr Waldekranz (1955): 29-30. 
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Eftersom förevisningen av de levande fotografierna i annonsen skils ut från 
förevisningen av ljusbilder ges intrycket att det rör sig om kinematografi, 
men helt entydigt är det inte – och varken NA eller NT uppmärksammade 
evenemanget. Förevisningen ägde rum i Vasakyrkan, gavs två kvällar i rad 
och intäkterna tillföll sjömansmissionen. Den var alltså en integrerad del i 
kyrkans mission. 

Till Vasakyrkan kom också närkingen och ”resepredikanten” A. Blom 
med en illustrerad föreläsning med titel ”Öster- o. Vesterland i ord och bild”, 
i slutet av januari 1898. Skioptikonbilder från Amerika förevisades som 
huvudnummer, och den simulerade resan Blom skulle ta med sin publik på 
började med en bild från Slottsparken i Örebro. En fonograf var också del av 
programmet emedan dess clou, dess ”glansnummer”, var en ”Motograph”, 
som presenterades som en förbättring av kinematografen, ”med bilderna 
framställda i helt naturlig rörelse.”250 Blom tog samma entréavgift som en 
fest i Vasakyrkans regi (35 öre och 2:a plats 25 öre) och fortsatte sedan sin 
turné till kyrkor i mindre samhällen i länet, som Johanniskyrkan vid Kumla 
Station och Bönhuset i Hidingsta. Under sin andra turné 1898 annonserade 
han även föreställningar i Stora Mellösa kyrka och i Baptistkapellet i Asker, 
förutom i Kumla och Hidingsta. Blom skulle återkomma till Vasakyrkan och 
Örebro vid ungefär samma tid året därpå, samt 1901, 1902 och igen 1905, 
med nya reseskildringar som följde samma multimediala koncept. Av NA 
fick han en uppmuntrande recension efter första föreläsningen i staden, och 
därefter syns han endast genom annonserna. Av recensionen att döma drog 
han fulla hus och publiken var nöjd. Även om inte programmen hade en 
uttalad mission, var Blom känd som predikant och inkluderade bilder från 
det heliga landet och Jesu liv. I recensionen poängterades att hans 
framställning emellanåt var rolig, men i övrigt var det ett bildningspaket som 
serverades, utan komprometterande attraktioner. Att se bilder och ta till sig 
budskap om exotiska länder var man van vid inom baptistkyrkan, och Bloms 
illustrerade föreläsningar passade in i det invanda mönstret.251   

Att programmet på detta sätt var tydligt kopplat till lokalen gäller också 
för de övriga förevisningarna under kommande år. För Vasakyrkan kan vi 
summera att två föreläsare med skioptikonbilder med film som clou gästade 
kyrkan, Rosendahl i missionens tjänst och A. Blom som återkom med 
                                                
250 NA, 22 januari 1898. 
251 NA, 22 januari och 3 februari 1898; 28 och 31 januari 1899; 16 och 20 februari 1901; 14 
och 17 februari 1902. Jfr Waldekranz (1969): 125-128; Waldekranz (1955): 28-29. För en 
minnesbild av en av Bloms visningar se Carl-Axel Carlsson, När seklet var ungt. 
Örebrominnen i text och bilder (Örebro, 1956): 35-37.  Detaljerna ur minnet, som årtalet för 
visningen och priset för entrén, stämmer inte, men det finns ingen anledning att betvivla det 
övergripande intrycket visningen gjorde. Carlsson minns till exempel utseendet på 
förevisaren, att han talade med svensk-amerikansk brytning, att det var tyst i lokalen förutom 
Bloms tal och rasslet från maskinen när Blom bytte bild, och att kinematografbilderna, som 
var föreställningens höjdpunkt, var suddiga. 
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reseskildringar fem gånger under årens lopp. Vid ett tillfälle, i november 
1900, gästades kyrkan av Bioscope-förevisaren A. Schelin med två 
vuxenföreställningar och en för barn innehållande aktuella bilder, 
exempelvis från världsutställningen i Paris och Sydafrikanska kriget, men 
också ”historiska taflor från olika länder, missionstaflor, bibliska taflor 
m.m.”, vilket var passande i kyrkan.252 Samtliga förevisare höll ett pris som 
låg i linje med kyrkans vanliga för liknande evenemang, d.v.s. mellan 30-35 
öre för vuxna, och 20-15 öre för barn.  

Kinematografen på Arbetareföreningen 
Den vanligast förekommande lokalen för kinematografföreställningar var 
ÖAFs samlingslokal i huset Stora Åvik, där den första demonstrationen 
lämpligt nog ägde rum. En ny gästande turné med kinematograf på Stora 
Åvik annonserades av Charles H. Jonsson i november samma år,253 sedan 
följde P. Blom i augusti 1899, en O. Jonson i mars 1900, Bernhard i april 
1900, K. Rudbäck & N. Svensson i mars 1901, Gustaw Em. Gooes J:or i 
mars 1901 och i september 1902, och tills sist återkommer K. Rudbäck & N. 
Svensson i november 1902 för att förevisa film i Arbetareföreningens lokal 
under den angivna perioden. Anmärkningsvärt är att samtliga framhäver 
kinematografen i sina annonser. Det är inte i första hand en illustrerad 
föreläsning som ges eller en ljudbildsförevisning med rörliga bilder som 
extranummer utan det rör sig om renodlade kinematografförevisningar. 
Programmen betonar aktualiteter och kittlande moderniteter, till skillnad från 
Vasakyrkans mer religiösa och bildande program. Entrépriserna låg aningen 
högre än de på Vasakyrkan, vanligen 75 öre, 50 öre och 35 öre för vuxna och 
för barn mellan 50 öre och 25 öre.  

Charles H. Jonson lyfter fram programmet i sin annonsering. Under hans 
turné med American-Cinagraf är det amerikanskt material som lanseras med 
ett actionladdat program av korta scener och vyer. Några exempel är 
Niagaras vattenfall, Lifräddningsbåten eller storm på kusten, Maria Stuarts 
halshuggning, Brandkårens utryckande vid eldsvåda i Newyork, 
Expresståget ”Kanonkulan” på väg mellan Buffalo och Newyork, i full fart, 
kolorerade serpentindansfilmen Annabelle och Kyss-scen ur amerikanska 
operan ”De nyförlovade”. Den sistnämnda filmen, Edisons i 
filmhistoriografiska sammanhang kända kyssfilm med May Irwin och John 
Rice,254 utlovades bara den vara värd inträdespriset. Föreställning gavs varje 

                                                
252 NA, 3 och 6 november 1900. 
253 Hans namn framgår av Stadsfiskalens Tillståndsdiarium. 
254 Att kyssas var tabu i offentliga sammanhang vilket var en anledning till filmens 
attraktionskraft. Att kyssen visades i närbild och kunde betraktas med klar, närmast 
vetenskaplig blick tack vare mediets kvalitet av ”absence of presence”, dvs att den 
representerade händelsen är ryckt ur sitt historiska sammanhang, var också avgörande. För en 
värdering av filmens reception i en jämförelse med kyssar i andra publika sammanhang och 
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timme på eftermiddagen och kvällen under en lördag och söndag.255 P. 
Bloms föreställningar av ”Kinematografen” i augusti 1899 annonserades 
bara en gång utan att ange program, och uppmärksammades inte vidare i 
pressen. O. Jonson stannade till i Örebro med bara en kvällsförevisning av 
ett program som dominerades av ”scener ur pågående Transvaal-Kriget”.256  
Bernhards annons i april 1900 underströk, liksom P. Bloms, 
”Kinematografen” och gällde bara en söndagsföreställning, till skillnad från 
P. Bloms turné som stannade med visningar på Stora Åvik i flera dagar. 
Bernhard lyfter fram scener från Boerkriget i programmet, som annars 
utlovar ”kinematograf från skilda delar af världen”.257   

Till skillnad från de här magra annonserna, satsade K. Rudbäck och N. 
Svensson på en inledande stor annons som fyllde två hela spalter för att 
berätta vad de hade att förevisa. Inget annat nöjesevenemang lockade med så 
stor annonsering i NA! Sedan följde en serie mindre uppföljande annonser 
som påminnelser om förevisningarna. I det första programmet i mars 1901 är 
det scener ur Boerkriget och olika bilder och bildserier om Dreyfusaffären 
som framhävs, men sedan följer en sektion i annonsen med korta 
beskrivningar av ett fyrtiotal filmer, med till synes tvära kast mellan olika 
länder, situationer och genrer.258 Här följer ett utdrag utskuret ungefär mitt i 
sektionen och det utgör ungefär en tredjedel av den. 

Kejsar Wilhelm IIs parad. Afbasning i en tvättstuga i Paris. En badanstalt i 
Milano. Förvandlingsscen (damer och herrar). Tre kinesers komiska 
uppträdande (Sam, Jem och Bom). Ett nygift par och deras första 
bröllopsnatt. Ett troget älskande par. (Endast dessa två nummer äro värda 
priset). Brandkårens utryckning vid hotellbranden i Newyork. Blind och 
fattig, scen från en gata i Paris. En ångbåt, ”Viktoria”, lämnar hamnen i 
Liverpool. En rolig katt (komiskt). En dykare, som går ned för att undersöka 
en hafverist. En tvätterska, som tvålar in sin fästeman. Raska på gossar! 
Matroser, som gå ned från en brygga i två båtar. Två kaffesystrar (Komisk). 
Några målare och en polis i batalj med hvarandra.259 

 
Längst ned i annonsen framgår att programmet även bjuder på Edisons 
nyaste Konsert-Fonograf utan slangar. Det var föreställning två dagar i rad, 
fredag och lördag 8.15 e.m. (den första demonstrationen i februari 1897 
                                                                                                               
medier, se  J. A. Sokalski, “Performed Affection: the Spectacle of Kissing on Stage and 
Screen” i John Fullerton & Jan Olsson (red.), Allegories of Communication. Intermedial 
Concerns from Cinema to the Digital (Rom: John Libbey Publishing, 2004). 
255 NA, 18 november 1897. 
256 NA, 9 mars 1900. 
257 NA, 28 april 1900. 
258 I vissa delar tycks ett tema för programindelningen finnas, men det är svårt att avgöra 
endast från korta beskrivningar. Om programmering se Nico de Klerk, “’Pictures to be 
Shewn’: Programming the American Biograph”, i Popple & Toulmin (red.) (2000); Vanessa 
Toulmin, ”The Importance of the Programme in Early Film Presentation”, Kintop 11, 2002: 
19-34.    
259 NA, 6 mars 1901. 
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undantagen) och entrén var dyrast hittills i denna lokal (1 kr, 75 öre. 
Läktaren 50 öre. Barn 50 öre och 25 öre).260 När K. Rudbäck & N. Svensson 
återkommer i november 1902 känns det annonserade programmet igen. 
Entrén hade sänkts till mer normala priser, annonseringen var mindre 
tilltagen, och föreställningarna omnämndes både en och två gånger i NA. 
Först en liten blänkare, sedan en recension som återges nedan.261  

Kinematografen på arbetareföreningens lokal fungerar inte riktigt bra; rätt 
som det är, går den sönder och låter åhörare sitta och vänta långa stunder, 
innan den åter kan låta lokomotivet rusa fram eller brandkåren rycka ut på 
den hvita duken. Publiken knotar häröfver, men är maskinen bara i gång igen, 
så förlåter man nästan slarfvet att inte se till före föreställningen att maskinen 
är hel. Ty vare sig det gäller de förut nämda (sic!) kinematografbravurnumren 
eller cykelkapplöpning i Paris, eller strutsmatning i Sydafrika, eller 
McKinleys mord eller kung Edvards kröning, så är den talrika publiken 
intresserad och applåderar lifligt och då de komiska kineserna uppträda eller 
barnen i sängkammaren slå hvarandra med kuddarna, så fjädern ryker, då 
höras glada klingande skrattsalvor bland barnen nere i salongen.262 

 
Det är barnen i salongen som poängteras igen och det är en publik som inte 
sitter tyst utan som knotar när tekniken havererar och som både applåderar 
och skrattar. Barnen uppmärksammas också genomgående med en egen 
entréavgift, även för de visningar som gavs på ÖAFs lokal, vars program 
visserligen betonade aktualiteter men var sammantaget betydligt fräckare, 
mer variationsrika och roligare än de som presenterades i Vasakyrkan. Än så 
länge verkade kinematografen ha uppfattats som tämligen harmlös och barn 
kunde därför inviteras till föreställningarna. Speciella barnföreställningar 
gavs av De Odödliga Teaterspelen när de först visades på Karolinska 
Läroverket i Örebro under en helg i mars 1902. Det var direktör Gustaw Em. 
Gooes J:or & Co. som kombinerade kinematograf samt Opera-fonograf till 
ett ”Salongsskådespel” som det hette i annonsen, ”med storartade komiska 
förvandlingsnummer”.263 Året innan hade nämnde Gooes förevisat 
Kinematografen, av märket Waragafen Lumieré [sic!] alternerad med Jette-
Opera-Fonografen vid föreställningar på Stora Åvik.264 De Odödliga 
Teaterskådespelen i direktör Gooes’ regi återkom till Örebro, och till Stora 
Åvik, i september 1902. Annonsen utlovade att kinematografbilden skulle 
visas samtidigt som tal, musik eller sång skulle höras. Programmet var lika 

                                                
260 NA, 6 mars 1901. 
261 NA, 18, 19 och 21 november 1902. 
262 NA, 21 november 1902. 
263 NA, 28 februari och 1 mars 1902. Om tidiga ljud- och filmkombinationer, och Gooes turné 
1902, se Olsson (1986): 17-19.   
264 NA, 22 mars 1901. Gustaw Em. Gooes besökte godtemplarhuset på Fredsgatan ett par 
veckor tidigare med ”folkkonserter” med en Jätte-opera-Konsert-Fonograf. En 
pressföreställning gavs och ÖDs skribent tyckte det var toppen, och därtill ofantligt billigt (35 
öre och 25 öre). ÖD, 6 mars 1901.   
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blandat som det K. Rudbäck och N. Svensson hade presenterat. Tider och 
priser i annonsen för De Odödliga Teaterskådespelen är denna gång en enda 
röra, med specialvisningar för barn och för familjer, och därtill även 
billighetsföreställningar.265   

…och i Godtemplarlokalen 
En annan lokal för tidiga filmförevisningar, var Godtemplarlokalen på 
Fredsgatan 8. P. Blom anlände i november 1901 med ett varierat program 
och billigare entréer i nivå med Vasakyrkans förevisningar (vuxna 35 öre, 
barn 25 öre). Det verkar inte som om man i programmet direkt värjer sig från 
att exploatera den tidiga filmens ”attraktionsvärde” i Gunnings mening. 
Sängkammarhistorier förekom till exempel i K. Rudbäck & N. Svenssons 
program. Det som skulle ha kunnat uppfattas som osedliga anspelningar 
saknas dock i annonsens beskrivningar av filmerna. P. Blom utlovade: 

Af det till hundra nummer uppgående programmet framhålles: Det 
eldsprutande berget Vesuvius. Järnvägsresa från Jerusalem, hvarvid publiken 
ovillkorligen tycker sig följa tåget. Tvist emellan damer. Eldsvåda i Paris. 
Tuppfäktning. Torget i Betlehem. Konungens emottagande i Köpenhamn. 
Saltsjöbadståget. Kamelkaravan i Egypten. Ballonguppssigning [sic!] i 
London m.m.266    

 
NA rapporterade kort från en av föreställningarna att programmet var roligt, 
intressant och utsålt varför ”ett eller annat hundratal besökande” fick vända i 
dörren.267 P. Blom återkom med ytterligare förevisningar under en helg i 
nämnda godtemplarlokal i december 1902. Denna gång lyfte han särskilt 
fram aktualiteter i programmet i annonsen, presidentmordet i Amerika och 
kröningshögtidligheterna i London.268 K. Rudbäck och N. Svensson 
förevisade sitt program på Fredsgatans templarlokal vid ett tillfälle i mars 
1902. Det var samma program som gavs vid Arbetareföreningen, och till 
samma lite dyrare priser.269  

                                                
265 NA, 24 september 1902. I ÖD kommenteras De Odödliga Teaterspelen flera gånger i 
mycket positiva ordalag. Föreställningen kallas ett ”ultramodernt thaliatempel” och 
rekommenderas varmt, i det att programmet är ”oemotståndligt komiskt”. Alla tre dagar 
föreställningarna omnämndes berättas att det hade varit talrik publik, t. om. Fullsatt, och att 
bifallet varit ”synnerligen lifligt”. ÖD, 26, 27 och 29 september 1902. 
266 NA, 8 november 1901. 
267 NA, 11 november 1901. 
268 NA, 27 december 1902. 
269 NA, 25 mars 1902. 
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Dyra visningar på Örebro Teater 
Örebro Teater presenterades i föregående kapitel som en ”borgerlig salong” 
till skillnad från exempelvis cirkusen eller folkrörelserna och 
arbetareföreningens samlingslokaler. Ett par resande kinematografförevisare 
hyrde in sig på teatern vid övergången till 1900-talet: en okänd förevisare i 
början på december 1898 och ett par år senare vid samma stundande juletid, 
A. R. Berggren med en förhållandevis lång rörlig bildserie som gav sig ut för 
att skildra Passionsskådespelen i Oberammergau.270 Vid de 
filmföreställningar som uppfördes i Arbetareföreningens lokal och i 
ordenslokalen nämns sällan annat än just kinematografen och dess 
kortfilmer, som var någon minut långa. För att fylla ut Örebro Teater 
krävdes dock högstatusmarkörer, kännetecken för en helaftonsföreställning, 
exempelvis att där fanns musikackompanjemang. Varken i annonserna, 
recensionerna eller kommentarerna kring visningarna nämns ljudbilden vid 
visningarna i ÖAF och ordenslokalen, annat än då fonografen varit en del av 
programmet eller om publiken stampat fötterna i golvet då tekniken trasslat 
och då barnen applåderat livligt och skrattat ljudligt.271 Om det funnits en 
verbal ledsagare till bilderna har denne inte framhävts alls, som var fallet 
med ”predikanten” A. Blom i Vasakyrkan till exempel, inte heller om en 
pianist eller en mindre orkester har uppträtt till bilderna eller i pauserna. Vid 
den första kinematografförevisningen på Örebro teater däremot utlovas 
”konsert” i annonsen. Det är heller ingen vanlig kinematograf utan en 
Biograf som ska förevisas, och om det också var sant (vilket får förmodas), 
var visningskvaliteten överlägsen andra apparater.272  

Förevisaren gav en presskonferens och imponerade på NAs journalist som 
rekommenderade visningen i flertalet upprop. Journalisten fann bilderna 
både lustiga, bildande och spännande. Bäst var ”det framgalopperande 
spanska artilleriet och dansen i det spanska lägret, tjurfäktningen med sina 
lifliga sener [sic!] och de för den stångande tjuren vigt vikande picadorerna, 
brandkåren, det förbitågande Columbiaregementet, järnvägsstationen i Japan 
samt barnen, som leka vid hafvets strand.”273 Trots denna uppbackning av 
pressen, vilken var ovanlig, lyckades inte Biografen fylla teatern. 
Föreställningar reades snart ut under devisen ”Stora populära 
föreställningar” och ”Stor Barnföreställning” på matinétid, men priset var 
trots nedsättning högre än vad som var brukligt i de andra lokalerna och 
visningssammanhangen.274 Journalisten i NA var besviken över det bristande 
intresset för Biografen bland stadens mer burgna potentiella publik: 
                                                
270 NA, 3, 6-9 december 1898 och 20, 26 november, 1, 3-6 och 8 december 1900. 
271 Exempelvis ÖD, 6, 9, 22 mars 1901; 26, 29 september och 21 november 1902.  
272 NA, 3 december 1898; de Klerk i Popple & Toulmin (red.) (2000): 205. 
273 NA, 3, 5 och 9 december 1898. 
274 Ordinarie pris var 1,50 kr, 1 kr, 50 öre och 35 öre. Till matinén kunde den som köpte biljett 
för 1,50 kr ta med ett barn gratis. Nedsatta priser innebar parkett 1 kr, 1:a raden 75 öre, 2:a 
raden (sittplats) 50 öre, ståplats 25 öre. NA, 3, 6, 8 december 1898. 
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”Publiken var på ingen af föreställningarna öfver höfvan talrik ― mest till 
skada för den själf.”275  

Inte heller nästa försök, ett par år senare, att flörta medelst kinematografi 
med den mer välbeställda publiken, lyckades. A.R. Berggren annonserade 
förevisningar i Örebro Teater av de berömda Passionsskådespelen i 
Oberammergau i hela 22 akter, vilket var rekord i längd för en 
sammanhängande berättelse i rörliga bilder dittills i Örebro.276 Det var lika 
dyrt som föregående kinematografiska föreställning på Örebro Teater, med 
tillägg att platser avante scène såldes för 4 respektive 3 kronor (den 
billigaste entrén var ståplats för 50 öre).277 NAs journalist var på plats, och 
skrev i uppskattande om än något reserverade ordalag om spektaklet. 
”Bilderna voro icke fullt i naturlig storlek [vilket annonsen hade lovat], men 
ganska tydliga och gåfvo en god föreställning om, huru passionsspelen i 
verkligheten utföras. Publiken var icke synnerligen talrik.”278    

Kinematografi i Örebro 1897-1902 
Den uppfattning Waldekranz förmedlar att resande filmförevisare 
kontinuerligt besökte landsbygdens föreningslokaler, jämte cirkusar och 
teatersällskapens turnéer, bekräftas av Örebromaterialet. Under en tid när 
filmförevisningar närmast var en raritet i storstäderna dök det upp 
kinematografförevisare flera gånger per säsong i Örebro.279 Waldekranz 
menar vidare att de inledande åren av fascination inför kinematografin som 
innovation ersattes av en kris 1900. Krisen skulle enligt Waldekranz 
teleologiska mediehistoriska uppfattning ha orsakats av brist på intressant 
(dvs. längre, narrativt utvecklad) film. Som följd förblev kinematografi 
under åren 1900 till 1902 blott en krydda i landsbygdens 
ljusbildsföreställningar och storstädernas varietéprogram.280 Undersökningen 
av resande förevisare i Örebro ger en något annorlunda föreställning om 
mediets status, där film har en mer framträdande plats än vad Waldekranz 
gör gällande. Det var inte resande skioptikonförevisare med film insprängd i 
programmet som ensam dominerade bland de förevisare av film som gästade 
Örebro. Den typen av föreläsare som A. Blom är exempel på fanns 
uteslutande inom den frikyrkliga kretsen. Resten av förevisarna hade enbart 
kinematografbilder på programmet, alternativt kinematograf i kombination 
med släktingen fonografen. Några av förevisarna återkom flera gånger och 
kommer att bli föremål för diskussion också i nästa kapitel, exempelvis 

                                                
275 NA, 5 december 1898. 
276 Waldekranz betraktar passionsfilmen som den första dramatiska spelfilmen och utreder 
dess olika versioner. Waldekranz (1969): 197-207. 
277 NA, 8 december 1900. 
278 NA, 10 december 1900. 
279 Waldekranz (1969): 277. 
280 Waldekanz (1969): 1, 277.  
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Gustaw Em. Gooes Jr. och P. Blom. Andra stod för enstaka besök, till 
exempel Bernhard och A. Schelin. Om man hade aktualiteter i programmet 
skyltades det i annonsen. Samtliga betonade projektorns fantastiska 
egenskaper, och många nämnde Edisons namn, i övrigt var det väldigt 
varierande hur annonserna utformades.   

Ett par försök gjordes av förevisare att tilltala en borgerlig publik med 
finare och därmed också dyrare apparatur och program, men det var i 
Arbetareföreningens (och i mindre utsträckning godtemplarlokalens) lokaler 
som publiken strömmade till. Framförallt ÖAFs lokal användes sedan 
tidigare av resande underhållare som ett alternativ till den mer finkulturella 
teatern. Den hade, liksom teatern, differentierade priser och läktare, men var 
billigare och var genom sin ordinarie verksamhet förknippad med den 
organiserade arbetarklassen. I annonseringen tilltalas både barn och vuxna, 
emellanåt ges särskilda barnföreställningar. 

Kinematografförevisarna togs välvilligt emot av den lokala liberala 
pressen, liksom av den borgerliga ÖD, de enstaka gånger de kommenterade 
visningarna. Det finns ingen antydan om att filmernas ”externalitet” 
uppfattades som provocerande. Några reservationer mot mediet eller mot 
programmens innehåll dyker inte upp någonstans annat än när tekniken 
havererade. Programmens bildande kvalitet nämns emellanåt, också i 
samband med exempelvis tjurfäktningsscener, vilka senare skulle åkalla 
Hjalmar Söderbergs vrede för sin råa kvalitet,281 men framför allt är det 
barnens uppskattning av det nya mediet som uppmärksammas i pressen. 

                                                
281 Svenska Dagbladet, 27 april 1904 i Olsson (1990): 219-221. 
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Folkets Park 

I en jubileumsskrift för Örebro arbetarekommun konstaterar författaren att 
Örebro var känd som en av landets mer vänstersinnade städer med en stark 
tradition av inte enbart liberala idéer utan också av ”arbetarvänliga” 
liberaler. Detta hindrade inte framväxten av en fackligt förankrad 
arbetarrörelse i och med att socialdemokratiska kretsstyrelsen omvandlades 
till Örebro arbetarekommun (ÖAK) i februari 1898. Ett år senare var ett 
tiotal fackföreningar anslutna med runt 480 medlemmar.282 De flesta var 
skrån av yrkesskickliga arbetare och några var industriarbetare.283 
Kommunstyrelsens beslut att ansluta organisationen till Socialdemokratiska 
arbetarpartiet (SAP) medförde ett raskt manfall (för det var män det 
handlade om) och i början av 1900 bestod ÖAK av ett 100-tal medlemmar i 
tre eller fyra föreningar.284 Trots denna turbulens överlevde ÖAK och 
verkade bland annat för allmän och lika rösträtt, åtta timmars arbetsdag, 
högre löner, en arbetartidning, och byggandet av ett Folkets Hus.285 På 
vårkanten 1905 hade ÖAK ökat sitt antal medlemmar till 750 och skulle 
hålla ställningarna fram till avgörandet av storstrejken 1909 som innebar 
stort frånfälle – igen.286 

På initiativ av ÖAK utgav Örebro-kuriren sitt första nummer den 24 maj 
1902. Fram till 1903 kom tidningen ut en gång i veckan, för att utöka till tre 
utgåvor per vecka och i och med 1906 års ingång till fyra nummer i veckan. 

                                                
282 Thomas Petterson, En historia om den tidiga arbetarrörelsen i Örebro, Örebro 
Arbetarekommun 1898-1998: 18-19.  
283 Mats Ekström, Arbetarklass och arbetarrörelse i Örebro 1890-1950 (Örebro: Örebro 
universitet, Humanistiska institutionen, opublicerad uppsats, 1987): 48. 
284 Intressant nog innebar inte anslutningen till SAP att partistyrelsen i Stockholm 
sanktionerade det lokala politiska arbetet. Petterson ger flera exempel på konflikter mellan 
den lokala och den centrala styrelsen, vilka härleds till (den alltför frisinnade) 
kakelugnsmästaren och lokala IOGT-ledaren Mauritz Hultgrens agerande i den lokala 
arbetarekommunens styrelse. Petterson (1998). 
285 Ekström (1987): 46-50. Avtalen för några yrkesgruppers arbetstider och löner kring 
sekelskiftet berättar om långa dagar och liten inkomst. Arbetstiden för bagare 1899 reglerades 
till 72 timmar i veckan och avlöningen per vecka bestämdes till lägst 10 kronor och högst 16 
kronor. En utbildad skräddare arbetade 12 timmar per dag och hade 1897 en veckolön på 18 
kronor, men arbetarna fick själva hållas med sybehör och arbetsplats. För målare fastställdes i 
1898-års avtal en timpenning av 37 öre på sommaren och 30 öre på vintern. Metallarbetare 
och grovarbetare hade i regel en veckolön på mellan 10 och 18 kronor och lärlingar betalades 
omkring 5 kronor i veckan. Arbetstiden för de här grupperna började regleras omkring 1900 
till högst 10 timmar per dag. Lidström (1951): 93. 
286 Protokoll, ÖAKs medlemsmöte 31 maj 1905; Ekström i Strömberg (red.) (1999): 118. 
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Ansvarig utgivare och redaktör var Carl Anton Lindgren, men han kom att 
avlösas som ansvarig utgivare ett halvår senare av Carl Gustaf Lillieros.287 
Redaktörskapet kom att växla många gånger under de närmaste åren. 
Tidningen var ett lokalt initiativ som under sin första tid gavs ut utan den 
centrala partistyrelsens välsignelse. Brigitte Mral har återgett ett citat av 
SAPs utsända agitator som presenterades i en rapport om Ök framlagd hos 
partistyrelsen: ”Örebro-kuriren har startats Sekteristiskt, för spesiält 
nyckterheten och icke för Socialismen, och mäst betecknande är att 
Tidningsstyrelsen äro alla Nya medlemmar i Arbetarekommunen och alla 
absolutister”.288 Inledningsvis var nykterhetsfalangen inom redaktionen 
stark, men efterhand var redaktionsprincipen att täcka arbetarrörelsenyheter 
och utbilda i ”Socialismens grunder”. Mral påpekar att det var tänkt att Ök 
skulle fungera som en motoffentlighet, som ”en alternativ nyhetsförmedling 
över ett relativt brett fält”. Man skulle inte behöva läsa NA utöver Ök, vilket 
innebar att lokala nyheter hade en framträdande plats i den nystartade 
tidningen.289   

Föreningen Folkets Hus (FFH) inom ÖAK hade till uppgift att ”genom 
förhyrande av lokaler samt köp eller byggande av hus tillhandahålla Örebro 
arbetare – eller dem närstående organisationer –lämpliga lokaler”.290 Under 
1900 hade föreningen lyckats hyra två mindre salar med kök på adress 
Gamla Gatan 9 som kunde upplåtas till fackföreningsmöten.291 På årsmötet 
25 mars 1900 antogs en resolution i syfte att förvärva kapital till 
byggnadsfonden för ett eget Folkets Hus, och som innebar en Folkets Park. 

Ifråga om sättet att stärka föreningens reservfond som ju bildas av medel 
inkomna genom fester, frivilliga bidrag m. m. vilja vi föreslå att styrelsen får 
i uppdrag att söka förvärva någon lämplig plats i närheten av staden, där 
fackföreningar och närstående organisationer kunde avhålla sina 
sommarfester och där Folkets hus själv kunde anordna förlustelse och på så 
sätt söka få in medel.292  

 
Avsikten med Folkets Park var alltså som ett medel för förverkligandet av ett 
Folkets hus. Det var inte en park i bemärkelsen trädgård som var tillgänglig 

                                                
287 I april 1907 ersattes Lillieros av Pär Olof Axelsson och i oktober samma år övertog Arthur 
Emanuel Östlund posten. 
288 Brigitte Mral, ”Örebro-kurirens brokiga tillkomsthistoria 1902-1903” i Lokalhistorisk 
läsning för Örebro län, nr 1 (Örebro: Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län, 1992): 20. 
289 Mral (1992): 30. 
290 FFH inregistrerades den 14 november 1899, och dess första styrelse bestod av 
skomakeriarbetaren E. J. Jonsson (ordförande), kakelugnsmakaren V. Kumlin (kassör), 
muraren G. A. Andersson, smeden J. A. Eriksson och skräddaren K. J. Thurell. Folkparken i 
Örebro. En festplats under 50 år 1902-1952 (Örebro: 1953): 6-7. 
291 Skoarbetaren F. O. Palmkvist anställdes som föreståndare för lokalen och fick en årslön på 
75 kronor och förtjänsten på serveringen i ”lilla mötesrummet”. Folkparken i Örebro ( 1953): 
8. 
292 Folkparken i Örebro (1953): 7. 
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för alla för rekreation; Folkets Park kan snarare liknas vid en nöjespark. Det 
var en avstängd park med entréavgift, servering och underhållning.293 
Fastigheten Rynningsberg på Längbrogärdet, norr om staden, köptes från 
Baron Djurclou efter att föreningen blivit avspisad av Magistraten vid frågan 
om en lämplig lägenhet för sin nöjespark. Söndagen den 1 juni 1902 
öppnade parken med hälsningstal av M. Hultgren, festtal av Öks redaktör C. 
A. Lindgren, körsång av typografernas sångkör, allsång, solosång av Mandis 
Hellberg, humoristiska uppträdanden och dans till musikkapellet Nornan. 
Entrén var 35 öre för äldre och 25 öre för barn.294 Nystartade Ök var givetvis 
på plats och skulle komma att agitera flitigt för parken framöver. 

Förra söndagen var dock något än högtidligare som här ute skulle ske, då 
skulle nämligen Folkets park offentligen invigas och på verkligt allvar tagas i 
besittning af ägarne, arbetarne. Festen skulle börja kl. 3 e. m. men redan före 
denna tid började grupper af folk anlända, så att vid den egentliga början af 
festen man kunde uppskatta de närvarandes antal till ca tusen. Detta trots den 
intensiva kalla blåst, ibland åtföljd af regnskurar, som rådde, hvilket nog i sin 
mån bidrog till att hålla mången hemma och inomhus. Om de inne i parken 
varandes antal var tusen, så var ock de utanför dess staket stående minst lika 
många, ty här såg man en väldig skara af män, kvinnor och barn församlade 
som sålunda på afstånd stodo och begapade det, för många troligtvis 
oförklarliga skådespel, som rörde sig framför deras ögon. Hvad de hade för 
nytta af att stå här, ja säg det den som kan, icke kunna vi det. Icke hade väl de 
flesta af dessa blifvit så mycket fattigare om de ock offrat den lilla 
inträdesafgift som kräfdes för att blifva insläppt innanför grindarna. 295  

 
En talare från Stockholm vittnade om en liknande upplevelse vid parken med 
en nyfiken folksamling utanför grindarna en sensommarkväll något år 
senare. 

Vackert var det. Den lilla parken, med sina rader av späda planterade björkar 
och långa rader glimmande kulörta lyktor, erbjöd i den vackra 
sensommarkvällen en festlig, en trolsk anblick… Ljusfloderna och den 
sprittande musiken drogo skaror af oorganiserade, nyfikna, så långt de kunde 
komma intill ― utanför staketet… Men det är blott en tidsfråga, då de alla 
skola stå innanför, som goda kamrater ― i lust och nöd.296  

 
Dessa vittnesmål berättar att parken lyckades attrahera en ansenlig mängd 
folk och fler därtill som begapade spektaklet utanför grindarna. Det handlade 
emellertid om att locka in så många arbetare som möjligt innanför grindarna, 
den lokala föreningen ville tjäna pengar till sitt Hus, och partiet ville värva 
”goda kamrater”. För dessa ändamål var fest och underhållning oslagbara 

                                                
293 Jfr Margareta Ståhl, Möten och människor. I Folkets Hus och Folkets Park (Stockholm: 
Atlas, 2005): 21-22. 
294 Berättelse över Folkets Parks i Örebro 25-åriga verksamhet 1902-1927: 9-10, 25. 
295 Ök, 7 juni 1902. 
296 Ök, 27 augusti 1903. 
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medel. Parken förvärvade efterhand spel såsom schack, dam och krocket för 
uthyrning, skjutbana och en karusell, ”Svenske”, för barnen. Lekar ordnades 
som klättring på såpad stång, dragkamper, skönhetstävlingar, maskerader 
och brottning. Underhållare i bondkomikertraditionen liksom olika sorters 
varietéartister anlitades och i en japansk paviljong serverades te av flickor 
utklädda till geishor.  

Gregor Paulsson beskriver i sitt arbete Svensk stad hur folkparkerna 
anlades utanför samhället, i ideologiskt såväl som geografiskt avseende. 
Eftersom äldre nöjesplatser ofta låg i samhällens utkant, var det naturligt att 
folkparkerna förlades dit. Rekreation som naturupplevelse var en del av 
festkulturen.297 I Öks reklam för parken framhölls också möjligheten till 
rekreation i lantlig, lugn och grön miljö, vilket ställdes mot vardagens smuts 
och stress. I det här sammanhanget är det människovärdet som betonas, 
liksom den glädje och gemenskap som en egen plats för arbetarna kan ge. 
Det är mannen som tilltalas, som arbetare och som familjefar.    

Serveringsborden voro särdeles lämpligt ordnade i parkens bakre del. Det är 
här som arbetarne under kommande varma sommarkvällar skola söka njuta af 
lifvet, studerande sina tidningar och drickande sitt kvällskaffe, det är här de 
skola känna sig fria och nöjda, ty de veta att de äro på en plats som de kunna 
kalla sin egen. Då skola de för några timmar glömma slitet och släpet under 
arbetstiden, glömma gatornas damm och osunda luft samt kroghålornas 
uselhet, de skola känna sig som människor, de där hafva något att lefva för.298  

 

”Till Folkets Park” bör lösen blifva i kväll och i morgon. Efter veckans 
ansträngningar är rekreation nödvändig och frisk luft behöflig, hvadan hvarje 
arbetare med barn och blomma bör besöka arbetarnas egen förlustelseplats 
för att där, antingen ta’ sig en svängom eller öfva sig i ”vapnens bruk” vid 
skjutbanan eller ock i lugn och ro dricka sin kopp af doftande mocka eller 
njuta af en äkta havanna. Vill man pröfva lyckans växlingar finnes där spel 
tillgängliga för den besökande allmänheten, spel som dels ger motion, såsom 
crouquetspel, dels anstränger hjärnan och tanken såsom schackspel. Under 
alla omständigheter, hvad man än vill taga sig före, till parken må man gå. 
Parken blir rikt illuminerad.299 

 
Under sommaren 1903 kunde Öks agitation för parken låta uppfordrande.300 
Försommaren året därpå var tonen annorlunda, förmodligen för att parken 
vid det laget hade accepterats som ett vardagsnöje och fått en stadig 

                                                
297 Gregor Paulsson, Svensk stad. Från bruksby till trädgårdsstad, del 2, (Lund:, 1981): 77-
78. 
298 Ök, 7 juni 1902. 
299 Ök, 9 maj 1903. 
300 Till exempel så här. ”Folkets Husföreningens styrelse sparar icke på mödan att skaffa hit 
goda förmågor den ena söndagen efter den andra, hvarför allmänheten och särskildt arbetarne 
böra bevisa sin tacksamhet härför genom att besöka och därmed också gynna parken.” Ök, 30 
juli 1903. 
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publikvolym. Nedan följer några axplock ur Öks ”recensioner” från 
sommarens parkkvällar 1904. 

I Folkets park rådde ett muntert folklif valborgsmässoaftonen. På dansbanan 
tråddes dansen med lif och lust och Jan i Grebo roade med sina pachasor och 
trudelutter. Väldiga tjärbål jämte hundratals lyktor kastade ett romantiskt 
skimmer öfver det glada folkvimlet.301 

 

Ut till Folkets park hade pingstdagarnes vackra väderlek lockat en talrik 
publik. Br Anjous prestationer voro som vanligt utmärkta och belönades med 
ljudliga applådsalfvor. På dansbanan svängde ungdomen om med lif och lust 
och glädjen stod i högan sky.302  

 

I Folkets park skördade i lördags och söndags de uppträdande, hr Leonard 
Vallin och fröken Mimmi Fernström, stormande bifall för sina komiska visor, 
och kupletter, hvarutaf de tycktes äga ett outtömligt förråd. Trots 
nöjeskonkurrensen hade parken båda kvällar en talrik publik.303 

 

Folkets park har under den gågna midsommarhelgen och efterföljande 
fridagar, trots väderlekens nyckfullhet, varit talrikt besökt. De båda 
uppträdande, humoristerna hr Wille Holtz och fröken Wivi Lindholm, knepo 
stormande applåder och på småttingarna visade sig ”Svenske” äga en rent 
magnetisk dragningskraft, hvilket respektive pappor och mammor nog fingo 
vidkännas.304 

 
I notiserna ovan nämns både ungdomar och barn, liksom skrattet och 
glädjen, i samband med dans, varietéunderhållning och marknadsnöjen. Det 
finns inte minsta antydan om en bildande diskurs som norm för rekreation. 
Entrépriserna varierade beroende på underhållningens karaktär. Om inga 
gästande artister uppträdde var entrén 5 öre, 10 öre eller 15 öre.305 För ett 
särskilt program kunde det kosta 30 öre för äldre och 15 öre för barn att 
komma in.306 Exakt hur stor publiken var är svårt att dra några slutsatser om. 
Speciella kvällar uppgavs publiken vara särskilt stor, exempelvis första 
kvällen på en säsong, då Ök angav 3 000 besökare eller kvällen Kalle 
Nämndeman debuterade i parken då dryga 1000-talet besökare noterades.307 
Andra kvällar antecknades mellan 500 och 800 besökare.308 Eftersom höga 

                                                
301 Ök, 3 maj 1904. 
302 Ök, 24 maj 1904. 
303 Ök, 31 maj 1904. 
304 Ök, 28 juni 1904. 
305 NA, 25 april och 23 maj 1903. 
306 NA, 29 maj 1902. 
307 Ök, 2 maj och 8 september 1903. 
308 Ök, 23 maj och 20 augusti, 1903; 13 september 1904. 
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siffror tjänar Öks sak (som de delar med FFH) är det troligt att siffrorna är 
något tilltagna. Även om så är fallet, samlade Folkets Park en publik som var 
större än någon samlingslokal i staden och det skedde vardagligt och 
återkommande, onsdagar, lördagar och söndagar, under sommarsäsongen. 
Det var inte fråga om en ny nöjeskultur eftersom festplatser utanför staden 
med varietélik underhållning och dans, som Strömsnäs eller Festplasten 
Ingenting, fanns sedan tidigare. Omfattningen av utbudet av underhållningen 
var dock ny, publiken var ny och antalet dagar som dans, lekar och fest fanns 
till buds hade utökats betydligt.  

En begynnande arbetaroffentlighet 
Ök startades som en alternativ tidning för stadens arbetare, och var uttalat 
knuten till socialdemokratin, men hur var det med Folkparken? Hur 
självständig var den? Vilka tilltalades av den? Hur förstods den som 
offentlighet? I relationen till den styrande makten hade FFH förvisso hört sig 
för om staden kunde rekommendera eller upplåta mark åt ÖAK, men själva 
poängen med FFH var att säkra lokaler bortom borgerlighetens insyn. Egna 
lokaler skulle säkra rätten till yttrandefrihet och självständighet. I parken 
erbjöds i första hand, och till övervägande del, nöjen. I Ök var det mannen 
som tilltalades som parkbesökare, men i kommentarer från verksamheten 
nämns framförallt ungdomen och barnen. (Den borgerliga) ”Kvinnan” och 
”Modern”, som garant för verksamhetens goda anseende,309 lyser med sin 
frånvaro i tidningsdiskursen om parken. Det är billiga nöjen, marknadsnöjen 
och varieté, som erbjuds och som publiken enligt Ök oreserverat gläds åt.  

I tidigare forskning om Folkparken har Stefan Anderson valt att utgå ifrån 
ett hårdraget disciplineringsperspektiv. Hans premiss är att disciplinering är 
en ”borgerlig” process helt igenom. Arbetarrörelsen, med arbetsaristokrater i 
sin organisatoriska ledning, övertog detta borgerligt liberala projekt och 
organiserade och disciplinerade inom de egna leden i avsikt att höja 
arbetarens medborgerliga ställning och fogade således arbetaren till 
hegemonin. Det handlade om att fritiden skulle användas till något nyttigt 
menar Andersson, därför fanns Folkparken.310 I retoriken kring Folkparkens 
tillblivelse i Örebro finns inget som stöder tesen om en från ledningen 

                                                
309 Merritt i Hark (red.) (2002): 25. 
310 Det är Folkparkernas Centralorganisation (som bildades 1905) som står i fokus för 
Anderssons studie. Han kvalificerar också antagandet om en konservativ och fostrande 
kultursyn med påpekandet att den inte nödvändigtvis var företrädd bland de lokala 
parkstyrelserna. Stefan Andersson, Det organiserade folknöjet. En studie kring de svenska 
folkparkerna 1890-1930-talet (Lund: Lunds universitet, 1987): 97-99, 170-171. I en annan 
avhandling om teater i Folkets Park finner Ann Mari Engel att parkerna såg som sin uppgift 
att göra folket delaktig i finkulturen. Den möteskultur som pågick inom parkerna hade 
däremot, menar Engels, den alternativa politiska förankring hon efterlyste i teaterutbudet. Ann 
Mari Engel, Teater i Folkets Park. Arbetarrörelsen, folkparkerna och den folkliga teatern. En 
kulturpolitisk studie (Stockholm: Akademilitteratur, 1982). 
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fostrande hållning, inte heller att en för fritiden omfattande tidsdisciplin var 
avsikten med parken. Det handlade i första hand om att tjäna pengar, att 
mobilisera arbetarna för arbetarrörelsen sak, vilket snarare innebar 
självständighet i relation till hegemonins väktare.  

I en studie om arbetarrörelsens musik framhåller Stefan Bohman att 
föreställningen om ”kultur” inte hade ett eget, självständigt värde i den tidiga 
arbetarrörelsen utan var en integrerad del av det vardagliga politiska arbetet. 
Kulturpolitiska frågor hade ingen framträdande roll, kulturen kommer till 
uttryck på andra sätt, menar Bohman, än i reformerande termer i detta tidiga 
stadium. Arbetarna som kollektiv var av betydelse, liksom medvetenheten 
om klass och kollektiv. ”I de tidiga arbetarsångerna hyllades inte 
individuella hjältar utan arbetarkollektivet. Medvetandet om den kollektiva 
och organiserade kraften sågs av arbetarrörelsens medlemmar själva som 
huvudskillnad mellan dem och arbetarna i övrigt. Det medvetandet var en 
förutsättning för hela arbetarrörelsens uppbyggnad. Det är också ett 
grundtema i nästan alla arbetarrörelsesånger,” skriver Bohman.311 Både Ök 
och Folkets Park var offentliga manifestationer av klassmedvetenhet, där 
individen (i egenskap av att vara arbetare och man) inbjöds att delta i 
kollektivet. De här arenorna var alternativ till de av samhället sanktionerade 
offentligheter där han tilltalades på helt andra premisser. 

                                                
311 Stefan Bohman, Arbetarkultur och kultiverade arbetare. En studie av arbetarrörelsens 
musik (Stockholm: Nordiska museet, 1985): 189. 
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Spelfilm & varieté 1903 

Musser beskriver åren 1900-1903 som avgörande för ett maktskifte rörande 
den kreativa kontrollen över visningsformen för rörliga bilder, det han kallar 
”screen practice”. Före 1900 var det förevisaren som i stort bestämde över 
visningen, i vilken lokal den skulle ske, till vilken ljudbild, över 
filmprogrammets innehåll och den ordning filmer presenterades. Efter 1903 
började det produceras några kortare spelfilmer, ca 15 till 20 minuter långa, 
sammansatta av flera tagningar (s. k. ”multi-shot narratives” eller 
flertagningsfilm), och genom att presentera en ”ready-made” film, en 
narrativt sammanhängande samling av tagningar, övertog producenten en 
stor del av den kreativa kontrollen i visningssituationen.312 Redan i januari 
1903 blir denna förändring, denna förskjutning av den kreativa makten, 
uppenbar i Örebro med premiärvisningen på Örebro Teater av ett 
filmprogram som lanserade En resa till månen som höjdpunkt i programmet. 
I kommande filmturnéers program blir flertagningsfilmer som Riddar 
Blåskägg (i 15 avdelningar), Jungfrun av Orleans, Robinson Kruse och Ali 
Baba och de 40 röfvarne m.fl. vanligt förekommande och samsas om 
utrymme i annonserna med aktualiteter som återkommer i marknadsföringen 
efter genombrottet med flertagningsfilm. 

Filmen Resan till månen, producerad av Star Films i Frankrike 1902,313 
har uppmärksammats i den internationella filmforskningen som en av de 
första kortare, narrativa filmer som gjorde succé internationellt. Det har 
debatterats huruvida den här tidens spelfilmer ska betraktas som 
attraktionsfilmer eller spelfilmer, med olika implikationer för 
periodiseringen för den narrativa filmens dominans över den icke-narrativa 
filmen på repertoaren, samt för den sammanhängande frågan om den 
narrativa filmens expansion var en effekt av eller en förutsättning för 
biografernas framväxt.314 Det populära genomslaget i Örebro för ett 

                                                
312 Musser (1990): 297-336. 
313 Titeln i original är Le Voyage dans la lune, 1902. Star Films är George Méliès filmbolag. 
Waldekranz (1969): 166.  
314 Musser (1990): 336; Musser, ”Rethinking Early Cinema: Cinema of Attractions and 
Narrativity”, The Yale Journal of Criticism, vol. 17, no. 2, 1994: 203-232; Waldekranz 
(1969): 167. 
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underhållningsprogram med en enskild titel i reklamens blickpunkt talar för 
det senare, vilket också är Waldekranz’ slutsats.315  

Däremot är det inte otvetydigt så att filmprogrammen som visades i 
Örebro blir mer standardiserade och mindre heterogena i sin utformning med 
de narrativa filmernas allt större dominans på repertoaren. Med start 1903 
kom exempelvis kinematografen att samsas med varietéartister i 
programmet, och även i de fall artisterna inte var kända och lanserades som 
attraktion, poängterades musikens roll i programmen i annonserna, vilket var 
sällsynt i tidigare annonsering. Musiken och speciellt artisternas starka 
framtoning komplicerar idén om standardisering och likformighet. 
Betoningen på musiken innebar också att förevisarens roll förändrades, 
förmodligen blev han (inga kvinnor har påträffats i materialet) mer lik en 
konferenciär än en föreläsare, om han alls framträdde för publiken. Enligt 
Wallengren har Waldekranz påpekat att programhäften som förklarade 
filmerna började säljas i samband med filmvisning från 1903, vilka kunde 
fungera som ersättare för berättarens funktion.316  

I övrigt är källmaterialet magert rörande förevisarnas roll och musikens 
existens på de tidiga filmföreställningarna.317 Det finns väldigt lite 
information i tidningarna om dennes funktion, men med 
flertagningsfilmernas ökade utrymme i föreställningarna och den nya 
betoningen av artister och musik, är det rimligt att anta att förevisarens roll 
förändrades. I ett större perspektiv är denna förändring ett led i ökad 
standardisering av programmen, som kulminerar i det klassiska paradigmets 
långa spelfilm – efter ljudets genombrott; Redan på de fasta biograferna är 
förevisarens roll som berättare eller presentatör egentligen utagerad då 
kontinuerliga och ständigt växlande program inbjuder till en annan ljudbild 
där en improviserande musiker är mer ekonomisk. Fram till dess varierades 
föreställningarnas utformning: filmernas längd och principerna för dess 
sammansättning, artisternas roll, musikens sammansättning och funktion, 
liksom presentatörens roll.      

Lokala aspekter av programmet, exempelvis sociala dimensioner av 
lokalerna för visningarna, dess användningsområden och storlek, satte också 
sin prägel på visningen. Att programmet med En resa till månen som 
höjdpunkt fick ett populärt mottagande i Örebro beror till del just på valet av 
lokaler. 
                                                
315 Det är Pathés industrialiserade spelfilmsproduktion som gör det möjligt. Waldekranz 
(1969): 196. 
316 Tyvärr refererar hon inte till källan. Wallengren (1998): 81. Mer självständigt berättande 
filmer och förklarande texter inom filmerna, som började komma 1905 och i större 
utsträckning 1907, gjorde berättaren överflödig. Waldekranz (1969): 243.  
317 Waldekranz noterar också att musiken börjar framträda i annonseringen 1903 och tar 
bröderna Gooes visningar som exempel. Wallengren litar i stort på Waldekranz och påvisar 
exempel i olika sammanhang där musik förekom på tidiga visningar. Möjligheten kvarstår 
dock att det inte alltid var musikackompanjemang. Waldekranz (1969): 242-243; Wallengren 
(1998): 76-82.  
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En resa till månen på Cirkus 
1903 framstår som ett mellanår, ett övergångsår, till en ny situation i staden 
rörande nöjesutbudet som bryter igenom, rent av exploderar, 1904. Folkets 
Park har öppnats i stadens utkant och stora skaror av arbetare samlades 
regelbundet om sommaren till nöje och underhållning i parken. 
Filmförevisare kom allt oftare till staden och stannade allt längre. Viktig i 
sammanhanget var en samlingslokal som hade tillkommit i staden vid 
övergången till det nya århundradet, en cirkusbyggnad som kunde hysa en 
publik på 1000 personer.318 Cirkusen låg på norr, ett kvarter från Storgatan 
och Olaigatan, i utefter Slottsgatan. Byggnaden gästades av resande cirkusar 
och varietéartister. Det dröjde till 1903 innan de ”nyare” nöjesarrangörerna i 
staden, ÖAK genom FFH och de gästande filmförevisarna, fick upp ögonen 
för lokalens potential. I januari visades Resan till månen som höjdpunkt i ett 
filmprogram på Cirkus och gjorde succé! Kinematografin fick med 
kombinationen av en kortare narrativ film och Cirkus stora lokal ett publikt 
genombrott i staden. Vintersäsongen 1903/1904 prövades Cirkus som lokal 
för en basar i ÖAKs regi. Nästkommande säsong erbjöds både 
filmförevisning, basar- och tivolinöjen ofta och regelbundet i staden, jämte 
det övriga utbudet av fester, teater, föredrag och konserter. 

Annonseringen av filmprogrammet med En resa till månen var en nyhet, 
annorlunda än tidigare kinematografprogram som hade betonat projektorn 
och tekniken samt mängden och variationen av filmer i programmet. 
Tidigare hade aktualiteter poängterats (exempelvis bildserier från Boerkriget 
eller Dreyfusaffären) och filmer som i titeln anspelade på sex (exempelvis 
Ett nygift par och deras första bröllopsnatt och Ett troget älskande par) 
angavs som ensamma värda entrén, men var inbäddade i större paket av 
komiska sketcher.319 Bröderna Gooes annonserade för föreställningen i de 
två borgerliga tidningarna, konservativa ÖD och liberala NA. 
Föreställningen gavs nämligen på Örebro Teater med teaterns vanliga priser. 
Den första annonsen för Resan till månen påminner om en teaterannons. 
Lokalen skyltas stort liksom titeln på filmen, med undertexten ”Storartade 
scener i 30 afdelningar”. Inga andra filmer i programmet omtalas i annonsen. 
Att det är kinematografi eller levande bilder nämns inte alls. Däremot 
används ord som ”maskineri”, ”uppställning”, ”arrangement”, vilka kräver 
                                                
318 Det ska jämföras med Örebro Teater som hade 400 sittplatser, ÖAFs Stora Åvik med 500 
sittplatser och Godtemplarhuset på Trädgårdsgatan med sina 350. Salomon Karlsson hette 
entreprenören som fick tillstånd i oktober 1899 för en cirkusbyggnad att stå i fem år (vilket 
förnyades på fyra år 1904) å Knektbacken, Slottsgatan 10. Cirkusen var en åttahörnig 
träbyggnad med en manege i mitten och gradänger i två våningar, avantscen-boxar och 
galleri. En stallbyggnad löpte ut från dess bakre del. Förteckning å provisoriska byggnader 
1899-1919, Örebro stads byggnadsnämnd; En skiss över byggnaden bifogades ÖMs protokoll, 
§ 226, 18 oktober 1904; Se också ÖMs protokoll, § 217, 4 oktober 1904 och skisserna nr 
1265, 24 oktober 1899 och nr 1278, 5 december 1899, bifogade ansökan om byggnadslov för 
Knektbacken, Kvarter XXVI (26) Norr, Tomt 22 (23), Slottsgatan 10. 
319 NA, 26 mars 1902. 
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Figur 8. Örebro Dagblad, 10 januari 1903. 
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”ledning av Elektr. Intendenten A. Thorssen från Göteborg”. Vidare nämns 
musik och en skicklig musikdirektör samt turnéns dyra omkostnader som 
föranleder att priserna blir teaterns vanliga. Det är alltså en ytterst 
sofistikerad, modern och påkostad föreställning som torgförs med slagord 
som ”maskineri” och ”elektricitet”. Och exotismen i titeln, förstås.320  

Resan till månen må ha varit en världsomspännande succé, men i 
Stockholmstidningen Dagens Nyheter publicerades en recension av filmen 
med rubrik ”Humburg, sir!” som fick filmen att framstå som högst 
löjeväckande.321 I nedkortat format återgavs samma recension i NA innan 
premiären i Örebro.322 ÖD betonade istället filmens anmärkningsvärda 
längd, som uppgavs uppnå en halvtimme, och den förbättrade 
kinematografen som arbetade utan den ”kända darrningen”.323 Dagen innan 
premiären infördes en mycket stor annons där filmens 30 scener 
specificerades, liksom det kortfilmsprogram som kom före och efter 
filmen.324 NA hedrade föreställningen på Örebro Teater med en egen liten 
kort reaktion, som gick ut på att filmen liksom programmet i övrigt var 
trevliga och publiken talrik och belåten.325 ÖD bekräftade att publiken varit 
både talrik och nöjd, speciellt roande hade den sista delens komiska bilder 
varit, ”som aflockade åskådarne lifliga skrattsalfvor.” Recensenten tyckte att 
huvudnumret lämpade sig bäst för ungdom, även om den hade roat också de 
äldre i publiken.326 För första gången drog ett kinematografprogram en talrik 
publik på Örebro Teater och uppmärksammades i den borgerliga 
offentligheten.  

Efter några dagars föreställningar annonseras om en förflyttning av 
samma program till cirkusbyggnaden varpå entrén sänktes till 75 öre, 50 öre 
och 35 öre (ståplats), samt för barn 50 öre, 35 öre och 25 öre. Redan andra 
dagen annonseras med rubriken ”Telegram!” att en film om Den stora 
Sachsiska hovskandalen, Familjen Humberts häktning och Operan Carmen 
visas jämte En resa till månen.327  När helgen kom erbjöds 
billighetsföreställningar för barn och ungdom, som var rejält nedsatta till 35 
öre för äldre och 25 öre för barn som ville sitta på 1:a plats, alla andra platser 
såldes för endast 10 öre.328 Överflyttningen av föreställningarna till 
cirkusbyggnaden annonserades också i Ök, som hakade på med en notis: 
”Animatografföreställningarna å Cirkus härstädes äro väl värda ett besök. 
Dessa förevisningar äro af de bästa i sitt slag som förekomma. Som af 
                                                
320 NA och ÖD, 9 januari 1903. Turnéns ledare var Anton Gooes. Gustaw Em. Gooes 
undertecknade en senare annons. NA, 10 och 19 januari 1903.  
321 Dagens Nyheter, 8 januari 1903, i Olsson (1990): 218. 
322 NA, 9 januari 1903. 
323 ÖD, 10 januari 1903. 
324 NA och ÖD, 10 januari 1903. 
325 NA, 12 januari 1903. 
326 ÖD, 12 januari 1903. 
327 NA, 14 januari 1903. 
328 NA, 17 januari 1903. 
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annons i dagens nummer synes kommer billighetsföreställningar att gifvas i 
kväll och i morgon.”329. En liten annons införd i NA måndagen den 19 
januari meddelade att ”Ljusbilderna i cirkus” inställdes tills vidare på grund 
av en utrikesresa. Då hade föreställningar getts på Örebro Teater lördag och 
söndag afton och på Cirkus tisdag till söndag afton, med två 
billighetsföreställningar under helgen. NT hade varken annons eller några 
kommentarer om föreställningen. 

Cirkuslik annonsering 
NT var däremot delaktig i nästa stora filmföreställning på cirkus, som följde 
i ett slag efter bröderna Gooes presentation av Resan till månen. I annonsen 
för en nyanländ filmturné framhävdes en längre bildserie som 
huvudattraktion i programmet: Kinematografiska bilder i kroppsstorlek af 
Vår Frälsares lif. Den religiöst anstrukna turnén med visningar av Elektro-
Biographen anlände lagom till Hindersmässan och konkurrerade således med 
marknadsnöjena i staden. Bildserien om passionsspelen i Oberammergau, 
som också detta program exploaterade, nådde denna gång en betydligt större 
publik jämfört med A. R. Berggrens tidigare föreställningar på Örebro 
Teater.330 Turnén annonserade föreställningar dagligen i tio dagar och med 
flera visningar om helgerna.331  

Annonseringen, som var omfattande i NA, ÖD och NT, utvecklades över 
tid, inte helt olikt cirkusarnas annonsering av ständigt nya program. 
Inledningsvis betonades platsen för förevisningen och raden 
”Kinematografiska bilder i kroppsstorlek av Vår Frälsares lif”. Hela 
annonsen handlade om denna längre bildserie: Passionsspelen i 
Oberammergau presenterades, scenerna i bildserien specificerades (20 
stycken), och ett citat från en recension i religiösa Ansgarii-Posten 
återgavs.332 Efter bara ett par dagar lyftes andra, betydligt mer profana filmer 
in i annonserna. ”Världen i levande bilder” utlovades med titlar som 
Panorama över den nya elektriska Niagara-järnvägen, taget från 
lokomotivet, Scener ur Cirkus Barnum i Bailey, världens största cirkus, 
Gatuparad, Elefanter, Hopp över elefanter, Det mekaniska hufvudet, 
Flodhästfodring, Köp van Dittens hårvatten!, Elddansen, dansad av 
L’Argentine Montenegrotruppen, och En nymodig äggkläckare.333 
Återstående annonser balanserade lika mellan det religiösa och det profana 
innehållet i programmet, och framhävde projektorn, Elektro-Biographen,334 
för att till slut presentera en annons där det profana, nu under rubriken 

                                                
329 Ök, 17 januari 1903. 
330 ”Publiken har varit talrik och fullt belåten.” ÖD, 26 januari 1903. 
331 Första och sista annonsen i NA var 22 och 31 januari 1903. 
332 NA, ÖD, 22 januari 1903. 
333 NA, 24 januari, ÖD och NT, 26 januari 1903. 
334 NA, 26, 27 januari 1903. 
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Figur 9. Nerikes Allehanda, 8 oktober 1903. 
 

 
”Amerika i lefvande bilder”, helt trängt ut det religiösa.335 Poängen med 
förändringarna i annonseringen var förstås att tilltala så många som möjligt.  
Det ska påpekas att NT uttryckte uppskattning för både de religiösa och de 
profana delarna av programmet.336  

Fem dagar mitt i sommaren, alltså helt utanför den ordinarie säsongen för 
resande underhållare, annonserades ett udda program på Stora Åvik: Elektro 
”Original” Bioskop och en svärdslukare. De ”lefvande” bilder i naturliga 
färger som förevisades var Mordet å Kungliga familjen af Serbien, Riddar 
Blåskägg (i 15 avdelningar), Jungfrun av Orleans. Inledningsvis gavs 
föreställningar till ordinarie Stora Åvik-priser (75 öre, 50 öre, ståplats 35 öre 
och barn halva priset) för att ett par dagar efter premiär erbjuda Barn- och 
familjeföreställning till halva priset och billiga folkföreställningar.337 Något 
överraskande var det endast NT som uppmärksammade föreställningen och 
rekommenderade den dessutom för de längre berättelsernas skull. ”Bilderna 
äro många och präktiga, särskildt vilja vi framhålla Den förlorade sonen, 
Jungfrun af Orleans, Den lilla Rödlufvan m.fl. i flera scener framställda 

                                                
335 NA 28, 29 ,30 och 31 januari 1903. 
336 ”Bilderna äro sevärda både hvad angår den allvarliga och den mer glada genren.” NT, 28 
januari 1903. Trots att förevisarna inte annonserade i Ök vann de uppskattning också i den 
tidningen, där man valde att endast kommentera Passionsspelen. Ök, 27 januari 1903.  
337 NA, 10, 11, 13 och 14 juli 1903. 
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bilder.” Svärdslukaren Guillelmo var också bra. ”Ingen ångrar sig som går 
dit.”338 

Ök och NA (men inte ÖD och NT) annonserade nästa storfilm, som 
påminde om Resan till månen. Det var P. Blom som lanserade visningar av 
ett program där Robinson Kruse var höjdpunkt. ”Nästan alla, både ung och 
gammal har väl läst eller hört talas om denne populäre hjältes lefnadsöden, 
men nu finnes äfven tillfälle att få se desamma i Lefvande bilder.” Så 
uppmanade annonsen till besök av en publik bestående av både unga och 
gamla. Annonsen visar i en liten interiörbild från en föreställning bilder som 
projiceras på en duk i en tjusig teatersalong där en man håller en enorm 
megafon mot munnen och där publiken bestående av unga finklädda män 
och kvinnor som riktar sin uppmärksamhet mot duken (en man blickar åt 
åskådarens håll). Förutom Robinson Kruse i 25 akter, som alla redovisas i 
annonsen, poängteras att programmet innehåller fler filmer, ”till stor del 
fotograferade af förevisaren själf, af hvilka här framhålles en resa å en af 
Sveriges vackraste turistleder Ångermanälfen (i naturliga färger).” I övrigt 
visades vid det här laget bekanta filmer från New York, Niagara, och 
ångtrålare i Nordsjön. Resan till månen nämns i förbifarten. Visningarna 
skedde i Godtemplarlokalen å Fredsgatan 8. Priserna motsvarade Stora 
Åviks (75 öre, 50 öre, 35 öre, barn 50 öre, 35 öre, 25 öre) snarare än den 
vanliga något billigare entrén på Godtemplarevenemang.339  

P. Blom lyckades inte dra till sig någon nämnvärd uppmärksamhet i 
lokaltidningarna, annat än i Ök, där programmet kommenterades inte mindre 
än tre gånger.340 Att NT inte tog in eller fick annonser för visningarna eller 
kommenterade dem, trots att de var inhysta i Godtemplarsalen 
sammanhänger troligtvis med att Elof Ljunggren tillträdde som redaktör för 
tidningen 1 oktober 1903, och vred tidningen ett varv extra åt ett 
småborgerligt högerhåll.341 Utrymmet för nöjen krympte avsevärt efter 
Ljunggrens tillträde och filmförevisningar omtalades mer sällan i tidningen. 
Kanske hade programmet för obetydligt nyhetsvärde för att väcka NAs 
intresse. Ök, som sagt, vittnade om en åldersmässigt blandad publik och gav 
uttryck för en uppskattning av de s. k. verklighetsbilderna, som journalisten 
tyckte var ”ett utmärkt åskådningsmedel”.342 Det ”yngre auditoriet” delade 
inte denna mening utan ”tycktes mer uppskatta de ’gjorda’ bilderna”.343     

                                                
338 NT, 11 juli 1903. 
339 NA, 8 oktober 1903. 
340 Ök, 8, 10 och 13 oktober 1903. 
341 NT, 31 augusti 1903. 
342 En ontologi skulle senare utvecklas om filmens värde som skulle grunda sig på denna 
dikotomi mellan icke-fiktiv och fiktiv film. Olsson (1995).  
343 Ök, 13 oktober 1903. 
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Kinematografens populära genombrott 
Sedan kom programmet som skulle få den lokala publiken att jubla, och 
stadsledningen att tydligare reglera offentliga samlingar genom en översyn 
av lokalerna. Samma förevisare som introducerade den kortare spelfilmen i 
staden och samlade en stor publik på Cirkus, Gustaw och Anton Gooes, 
återkom i oktober med Den Svensk-Amerikanska Kinematograf-Teater-
Tournén. Programmet var en blandning av sagospel, s.k. utstyrselstycken 
(Sagoprinsessan Törnros i tolv avdelningar och Legenden om Simson och 
Delila i sju avdelningar) och ”geografiska bilder” i huvudsak från Amerika 
(New York, Niagara och Cirkus Barnum), men lanserade också visning av 
en kolorerad film med ljudeffekter: En stor eldsvåda i London med rödt 
eldsken ackompanjerad av brandsignaler med klockringing. Speciellt är att 
annonsen skyltade med två, förmodligen alternerande, projektorer vilket 
innebar färre pauser. Speciellt är också pianisten Protus Åslunds sång och 
musikinsatser som förhöjde föreställningen med ”live”-inslag av pianospel, 
komiska kupletter och visor. 344 Gooes filmer och Åslunds pianospel toppar 
allt som tidigare förevisats i staden i popularitet. Programmet, som först 
visades på ÖAF, flyttades över till den stora cirkusbyggnaden för att 
tillmötesgå den stora publiken.345 På helgerna ges barn- och 
familjeföreställningar för 10 öre och 15 öre för barn, och 35 öre för vuxna.346 
De sista dagarna för föreställningar är priset nedsatt till 25 öre på alla 
platser.347 Här följer några utsnitt ur ÖD, som följde visningarna över tid: 

”Kinematografens” uppvisningar i går å Arbetareföreningens lokal gåfvos 
båda med ”lapp på luckan”. Belåtenheten med ljusbilderna var mycket stor 
och applåderna voro synnerligen intensiva. Hr Protus Åslund dokumenterade 
sitt rykte som duktig pianist, och lokalens gamla ”fortepina” är under dessa 
kvällar utbytt mot ett nytt piano.348 

 

Kinematografen gaf i går kväll en ny föreställning för fullt hus och under 
lifligt bifall.349    

 

Förevisningarna af ljusbilder med kinematograf, hvilka omfattats af 
allmänheten med synnerligt intresse, blifva från i morgon söndag, för att 
bereda en ännu större publik tillfälle att åse desamma, flyttade till 
cirkusbyggnaden vid Slottsgatan.350 

                                                
344 NA, 23 och 24 oktober 1903. 
345 NA, ÖD och Ök, 31 oktober 1903. 
346 NA, 30, 31 oktober och 6 november 1903. 
347 NA, 3, 5 och 6 november 1903. 
348 ÖD, 26 oktober 1903. 
349 ÖD, 27 oktober 1903. 
350 ÖD, 31 oktober 1903. 
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Förevisningarna af ljusbilder ha under denna vecka hvarje kväll varit besökta 
af en publik, som till sista plats fyllt den rymliga cirkusbyggnaden, och 
hundratals personer ha fått vända om utan att kunna erhålla plats.351 

 
Till följd av det enorma publika gensvaret fick Gooesbröderna problem med 
ordningen i cirkus. Efter några dagar i den nya lokalen uppmanas publiken i 
en annons att ”icke stanna i gångarna utan intaga sittplatserna”.352 Fredag 
den 6 november inkom brandchefen C. L. Fröding med en skrivelse till 
Magistraten där han ”med anledning af föreställningarne på Cirkus med 
kinematografen, för undvikande af olycksfall i händelse af panik” föreslog 
en del åtgärder för att säkra ordningen när lokalen var fullsatt. Av hans 
skrivelse framgår att fler biljetter än det fanns sittplatser hade sålts, vilket i 
och för sig inte var konstigt, ståplatser var regel på cirkus och också på 
Örebro Teater, men nu innebar tydligen ståplatser problem då publiken hade 
blockerat ryttaregången och bakre delen av Cirkus. Det framgår också att 
”fruntimmer med lösa stolar” tagit plats på arenan. Samma dag beslöt 
Magistraten att tillkännage Gustaf och Anton Gooes följande resolution om 
säkerhetsföreskrifter: 

1/ att högre antal biljetter ej får försäljas än: till sittplatser Sexhundra samt till 
galleriet Etthundrafemtio; 

2/ att publiken icke tillåtes uppehålla sig i ryttaregångens eller öfriga gångar i 
bakre delen af cirkus eller å arenan; 

3/ att lösa sittplatser icke får användas;  

4/ att å innersidan öfver stora utgången och öfver reservutgångarna anbringas 
tända lyktor af samma sort, som användes å teatern; 

5/ att ingångarna till stallet, hvilket skall vara upplyst, hållas öppna och att 
där skola finnas två dörrvaktare, som öfvervaka hvar sin ingång och tillse att 
bommarna äro loss; 

6/ att vid hvarje reservutgång skall finnas en vaktare som ej får vika från sin 
plats; 

7/ att i öfvrigt alla nödvändiga åtgärder vidtagas till förhindrande af 
eldsolycka och annat olycksfall; 

8/ att polisens tillsägelser i ordningsafseende genast och noggrant åtlydas.353 

                                                
351 ÖD, 7 november 1903. 
352 NA, 5 och 6 november 1903. 
353 Protokoll, ÖM, § 197, 6 november 1903. 
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Resolutionen meddelades bröderna Gooes samma dag som deras sista 
annons var införd, fredag den 6 november 1903. En notis i Ök påstod att de 
”hade så öfverfulla hus att de fingo böta därför”354. På söndagen den 8 
november gav bröderna sin sista föreställning på Cirkus. De billiga 
entrépriserna under veckan fram till helgen avslöjar att de redan innan 
resolutionen skrevs var på väg att avsluta sin tvåveckorssejour i staden, så 
det är inte troligt att resolutionen hindrade deras verksamhet – denna gång.  

Mer än bara levande bilder 
Den sista filmföreställningen på året omfattade ett program på Stora Åvik 
med Ali Baba och de 40 röfvarne projicerad av Elektrografen.355 Därmed har 
alla annonserade program för året 1903 redovisats i detta kapitel. Samtliga 
har haft en spelfilm sammansatt av flera tagningar som huvudnummer i ett 
aftonprogram (cirka 1½ timme långt), oftast en film från George Méliès eller 
Pathé Frères studior. Dessa filmer, med undantag för dramat om Jesu liv, 
riktar sig lika mycket till en barnpublik som till vuxna. I Magistratens 
anteckningar om brandfaran på Cirkus framgår att kvinnor fanns med i 
publiken. Med den kortare spelfilmen som dragplåster, och en lansering av 
den som i början påminde om teater eller något annat finkulturellt 
helaftonsprogram (t ex Örebro Teater-visningarna av Resan till månen och 
Robinson Kruse-visningarna å Godtemplarsalen), attraherades den borgerliga 
liksom den småborgerliga publiken. Det hindrade inte att filmföreställningar 
i andra lokaler mer liknade annonseringen för cirkusar. Reklamen för årets 
sista föreställningar med Elektrografen är exempel på detta. I den första 
annonsen utlovas ”Stor Premierföreställning” åtföljd av ”2 stora Gala-
Föreställningar”.356 Den sista annonsen anger ”Barnföreställning”, 
”Aftonföreställning”, ”Extra Barn-Föreställning” och slutligen ”Tack- och 
Avskeds-Föreställning”.357 De olika benämningarna följer exakt 
cirkusannonseringens mönster vid samma tid. De många olika prisklasserna 
och den stadiga sänkningen av priset allteftersom sista föreställningen 
närmar sig var också vanligt vid annonseringen för cirkusar.  

Annonser och notiser för filmvisningar under 1903 vittnar om nya inslag i 
programmen: live-inslag av musik, impressarier, ljudeffekter, och 
kombinationen av filmprogram och svärdslukare. Med sådana inslag i 
föreställningarna motverkas den potentiella standardisering av repertoaren 
som introduktionen av den narrativa filmen förde med sig. Ingen turné var 
den andra lik, även om tilltalet i annonseringen följer ett givet mönster. 

                                                
354 Ök, 12 november 1904. 
355 NA, 16, 17 och 19 december 1903. 
356 NA, 16 december, 1903. 
357 NA, 19 december 1903. 



 116 

Det kan också konstateras att antalet gästande förevisare blivit fler under 
året än tidigare år, och att de stannade något längre perioder än tidigare. 
Mellan 1897 och 1899 var det två eller tre gästande turnéer på besök per år, 
åren 1900 till 1902 ungefär fyra per år, och vanligast var att de stannade 
mellan en och upp till cirka fyra dagar under de första sex åren, medan 1903 
hade fem gästande turnéer på besök som stannade ungefär en till två veckor. 
Trots att nöjet hade blivit något mer frekvent och betydligt populärare, och 
trots den stora andelen barn som förmodligen utgjorde dess publik, finns 
ingen antydan om att det ogillades av ”offentligheten”. Magistratens 
säkerhetspåbud kastade dock en skugga över filmprogrammet på cirkus och 
med den kraftiga expansionen av nöjeslivet under 1904 fanns det anledning 
för stadsledningen att inta en mer aktiv roll.  
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Expansionen av folkliga nöjen 1904-1907 

Den nya situationen inom den internationella filmindustrin, med en ökad 
cirkulering av film på marknaden, bidrog till att fasta biografer öppnades i 
städer runtom i Sverige. Bakom denna förändring låg främst Pathé Frères 
kontinuerliga och regelbundna produktion av spelfilm och en 
omstrukturering av branschen som innebar att filmer hyrdes ut per titel av 
distributörer, som kunde vara självständiga mellanhänder eller en 
biografägare, istället för att säljas som metervara.358 I Göteborg och 
Stockholm öppnade raskt under 1904 och 1905 ett dussintal biografer, där 
det tidigare knappt visats film alls.359 Malmö, Borås och Helsingborg fick två 
biografer redan 1904; Örebro, Halmstad och Eskilstuna fick var sin.360 Året 
därpå hade också Lund, Norrköping, Kristianstad, Gävle och Karlstad 
biografer, och Malmö fick sin tredje.361 Exakt hur distributionen av film såg 
ut för Sverigemarknaden åren 1904-1905, och in i 1906, är oklart, liksom 
vilka biografkedjor och affärskontakter som fanns i och utom landet. Utanför 
storstäderna i Sverige är det fortfarande de ambulerande förevisarna som 
dominerar kinematografförevisningarna – och de ökar markant i antal. 
Waldekranz räknar 26 turnéer 1904, och hela 49 turnéer 1905.362 

Vid år 1906 slutar Waldekranz’ filmhistoria så där tar vår kunskap slut 
om de ambulerande kinematograferna och utvecklingen i stora drag med 
fokus på visningssituationen. Olsson har bidragit med en artikel om 
affärsallianserna och distributionsbolagen efter 1906 och fram till 1913.363 
Nordström & Östvall har forskat om Svensk Films Compagni, baserat i 
Jönköping.364 Innan och vid sidan om det faktum att Svenska Bio samlar sitt 
grepp om en större biografkedja i städer över landet med början 1906, och 
cementerar sin ledande position som producent, importör, distributör och 
biografkedja i efterverkningar av den statliga biografcensurens införande 
1911, är det svårt att få en klar bild av den svenska marknaden. Klart är dock 
att Numa Petersons Handels & Fabriks AB hade en central ställning som 
                                                
358 Olsson i Fullerton & Olsson (red.) (1999): 142, 148. 
359 Waldekranz (1969): 252, 264. 
360 Nordström & Östvall (2002): 47. 
361 Waldekranz (1969): bil. 5c. 
362 Tyvärr tar statistiken slut där, det hade varit intressant att följa upp turnéerna kommande år 
då biografer började etableras allteftersom och i större skala på landsbygden. Waldekranz 
(1969): 119. 
363 Olsson i Fullerton & Olsson (red.) (1999). 
364 Nordström & Östvall (2002). 
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återförsäljare av Pathé Frères filmer med ensamrätt i Sverige. Biograf- och 
distributionsmarknaden var instabil och det efterlämnade material som står 
till forskningens förfogande bristfälligt. Genom bevarade kassaböcker från 
Handelsbolaget Kristianstads Biografteater, som Svenska Bio då hette, vet vi 
dock att företaget registrerade intäkter från biografer i Kristianstad, 
Karlskrona, Sölvesborg, Kalmar, Karlshamn, Sala, Visby, Nyköping, 
Uddevalla, Söderhamn, Västerås, Örebro, Boden och Köping år 1906. 
Företagets biografkedja utökades kring 1908 med Åmål, Filipstad, 
Vänersborg, Malmö, Gävle och Härnösand. År 1907 började företaget hyra 
ut film till oberoende biografägare.365 

Om man ser till staden Örebro sammanfaller etableringen av stadens 
första biograf och ett ökat antal ambulerande kinematografförevisningar med 
ÖAKs mobilisering av det ständigt växande antalet arbetare i staden. Med 
mobilisering menas inte organisering i föreningar utan samlandet av stora 
skaror av folk till nöjen för att främja arbetarkollektivet och därigenom bli 
en del av det. Folkets Park har tidigare berörts. Med en blygsam start vintern 
1903/1904 intar ÖAK följande vintersäsong cirkusbyggnaden med basar och 
tivolinöjen och utökar därmed drastiskt utbudet av billiga nöjen. Det är i det 
här sammanhanget framväxten av biografer i staden måste förstås. 

Nöjesexplosionen 1904 
Året 1904, framförallt vintersäsongen 1904/1905 markerade en explosion i 
nöjeslivet i Örebro. Basarer och tivoli i cirkusbyggnaden var ett regelbundet 
inslag i vardagen för de mindre bemedlade, men även i andra sammanhang 
festade örebroarna och insöp kultur som aldrig förr. NA rapporterar i 
månaden november, 1904: 

En riktig öfversvämning råder för närvarande i Örebro. På teatern spelas 
lördag, söndag, tisdag, torsdag och fredag, i dag och i morgon har Axel 
Collin dramatiska uppläsningar samt om måndag Snoilskyminnesfäst, Gustaf 
Adolfsfäster firas i morgon dels av skyttarne, sångarne och kristliga 
föreningens af unge män, Brask från Mora håller nykterhetsföredrag och två 
härvarande tempel fira årsfäst, om tisdag ger Sydsvenska filharmoniska 
orkestern kyrkokonsert, på restaurangerna bjudes hvarje afton på god musik 
och i arbetareföreningen ges i morgon biografförevisningar till täfling med 
kinematografen Sirius. Räcker det här att välja på?366     

 
Att så många nöjen sammanfaller på en och samma gång är måhända något 
av en slump. Om man räknar bort föreningarnas fester och 
biografförevisningarna blir nöjesutbudet mindre överväldigande. Det är just 
det ökade antalet kinematografförevisningar i staden som är nytt, jämte 

                                                
365 Olsson i Fullerton & Olsson (red.) (1999): 147-148.  
366 NA, 5 november 1904. 
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ÖAKs basar och tivolinöjen på Cirkus, som inte omnämns här av NA. En 
dryg vecka senare uppmärksammar NA specifikt det ökade biografutbudet i 
staden: 

Sin lystnad på kinematografbilder får örebroarna i dessa dagar rikligt 
tillfredsställd. På arbetareföreningen ha bröderna Gooes i måndags och i går, 
med fortsättning i afton, visat många inträssanta bilder, flertalet efter 
pantomimer och utstyrselstycken.  

I afton visar vidare Svenska biografteatern i godtemplarsalen vid 
Fredsgatan flera bilder från kriget m. m., och slutligen har, som redan 
påpekats, kinematografen Sirius denna vecka ett lockande program.367 

 
Den hårdare kontrollen av brandsäkerheten och ”ordningens 
upprätthållande” i samlingslokaler var en reaktion från de lokala 
myndigheternas sida på det ökade utbudet av populära nöjen och de allt 
oftare förekommande stora samlingarna av folk.368 Resolutionen som 
presenterades bröderna Gooes vid deras populära 
kinematografföreställningar i Cirkus i oktober 1903 var en första sådan 
reaktion,369 varefter Örebro Teater besiktigades i januari 1904.370 En nämnd 
för besiktning af samlingslokaler utsågs av Magistraten i april samma år.371 
Med detta nya intresse för samlingslokalernas lämplighet skaffade sig 
myndigheterna ännu ett redskap, utöver beviljandet av tillstånd för själva 
evenemanget, för att reglera nöjesexpansionen. 

ÖAKs cirkusbasar och tivoli 
På ett medlemsmöte i ÖAK i januari 1903 lanserades ett förslag på att 
anordna en fest för att tjäna pengar till föreningskassan. En talare, som 
kanske hade en bakgrund inom nykterhetsrörelsen där fester var talrika, 
”undrade mycket öfver att ej Örebro Arbetarekommun har anordnat någon 
fest förut”. Styrelsen beslöt hålla en fest vid första bästa tillfälle och det 
fastslogs att fackföreningarna skulle uppmanas att agitera för den inom sina 
föreningar. Någon uttryckte ängslan över att kombinera dans med ”något 
humoristiskt eller dylikt” och i diskussionen framkom att en basar nog skulle 

                                                
367 NA, 16 november 1904. 
368 Motivet för resolutionen för Teatern var: ”Till förebyggande af eldfara och för ordningens 
upprätthållande.” Protokoll, ÖM, § 17, 9 januari 1904. 
369 En generell resolution utfärdades så småningom för Cirkus som la ansvaret på ägaren 
Salomon Karlsson att vid uthyrning se till att den efterföljdes. Protokoll, ÖM, § 217, 4 
oktober 1904. 
370 Resolutionen gick ut på att det skulle finnas fria passager ut ur byggnaden, upplysta 
utgångsskyltar och en uniformerad polisman på samtliga föreställningar, som Teatern fick 
bekosta. Protokoll, ÖM, § 17, 9 januari 1904. 
371 Nämnden bestod av Brandchefen Majoren C. L. Fröding, Stadsarkitekt M. Dahlander, 
Stadsingenjören A. O. Andersson, Poliskommissarie J. A. Dahlöf och Byggmästaren L. J. 
Larsson. Protokoll, ÖM, § 68, 18 april 1904. 
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lyckas bättre med sitt syfte än en fest. Så bestämdes att en basar skulle hållas 
i mars i Gamla Gatans lokaler, som dock ansågs för trånga. 372 Därefter 
arrangerades fester sporadiskt av ÖAK till främjandet av olika ändamål. 

Inom FFH anammades basarkonceptet och nyttjades inför julen 1903 med 
synnerligen lyckat resultat mätt i publiktal och ekonomisk förtjänst, samt i 
februari 1904 då ”allt var öfverraskande smakfullt och originellt anordnat”. 
Orkestern Heimer och bondkomikern Kalle Nämndeman engagerades och 
”skördade lifligt bifall”.373 Från slutet av oktober 1904 och några veckor 
framöver annonserades flitigt i Ök om Cirkusbasaren, som var öppen fredag 
till söndag i några veckor för att avlösas av en julmarknad anordnad av 
Tryckeriföreningen Nerike. Ök gladdes åt den talrika publiken, det rörliga 
livet och att ”kommersen gått friskt undan”.374 Där fanns stående basarnöjen 
som dekorationer, kafé, musik och flyktiga attraktioner, från tombola, 
skjutbana, kanonbiljard, fiskdamm och ringkastning till panorama och 
museum. Där uppträdde varietéartister, bondkomiker och marknadsgycklare; 
det var namn som hr. Gentzell, Jödde i Leabu, Kalle Nämndeman, Glada 
Kalle och Schvente i Flena, som alla oreserverat hyllades av Ök för sin 
förmåga att roa publiken. Ett annat inslag på basarerna som återkom i 
pressen var en dragkampsturnering mellan olika fackförbund och en pokal 
som till slut togs hem av pappersbrukets lag.375  

Efter årsskiftet gjorde FFH och Tryckeriföreningen Nerike gemensam sak 
och utökade basaren till ett Vinter-Tivoli i Cirkus som hade öppet lördagar 8 
till 12 e.m. och söndagar 6 till 12 e.m. och vars entré var 25 öre. Det kom 
strax att ha öppet också onsdagskvällar. Tivolit hölls igång i två månader. I 
en annons som upptar en tredjedel av Öks framsida berättar arrangörerna om 
vad som bjöds: Konditori, frukthandel, vinterträdgård, panorama, 2 
tombolor, stor och rymlig servering, skjutbana, kanonbiljard och musik av 
orkestern Svea tillhörde det fasta utbudet och för kvällen uppträdde 
duettistparet Blomquist, kuplettsångerskan Thérèse Holmström och 
karaktärskomikern Ola Nilsson.376 Nya varietéartister engagerades sedan 
regelbundet till tivolit och efter ett tag kom dragkampen igång igen.377 
Utöver de enorma annonserna, bidrog Ök vid flera tillfällen med propaganda 
för tivolit, riktad speciellt till ungdomen: 

Till vinter-tivolit i cirkus var senaste lördags- och söndagskvällarnas lösen. 
Ända sedan cirkusbasaren bommade igen sina portar före jul har ungdomen 

                                                
372 Protokoll, ÖAKs medlemsmöte, § 4, 22 januari och § 2, 27 januari 1903. Styrelsen var 
aktivt engagerad i basaren. Inträdet beslutades till 15 öre, och kaffe med kaka till 25 öre. 
Protokoll, ÖAKs styrelsemöte, § 3, 10 februari 1903. 
373 Ök, 22 december, 1903 och 20 februari 1904. 
374 Ök, 25 oktober 1904. 
375 På tombolan kunde man vinna priser som en symaskin och ett skrivbord. Ök, 20, 25 och 29 
oktober, 1, 3, 5, 8, 17 och 18 november och 13 december 1904. 
376 Ök, 28 januari 1905. 
377 Ök, 21, 25 och 28 februari och 28 mars 1905. 
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gått på gatorna och sett tråkig ut och det var därför på tiden att ge dem ett 
godt skratt igen. Och till den ändan öppnades det stora vintertivolit i lördags. 

Duettistparet Blomqvist uppträdde i många nummer och tog publiken med 
storm. Sextetten Svea spelade som vanligt på ett förtjänstfullt sätt. 

På mångas begäran kommer Tivolit att öppnas äfven om onsdag afton. Vi 
uppmana Örebro arbetarebefolkning att gå dit för att själfva taga tivolit i 
betraktande.378 

 

Vi har ondt om nöjen i stan, klagar ungdomen, som är trött på de regelbundna 
festerna med sina obligatoriska föredrag. Föredrag är nu i mångas tycke 
hårdsmält kost – tyvärr. Men gå då till vintertivolit, som åtminstone inte lider 
af för mycket allvar. Jo, förresten, det gör det, men det är publikens fel. Den 
sitter på ”hylan” (sic!) och ser stel ut i stället för att sätta på sig en glad min, 
skämta och glamma och vara i rörelse, så att det hela får en prägel af 
otvunget folklig, då det blir mycket roligare och trefligare för alla.379 

 

Till vintertivolit bör allas lösen vara i kväll och i morgon. Duettistparet 
Blomkvist är fortfarande kvar. Men hr B. sjunger nu äfven duetter med sin – 
hund. Och så blir det dragkamp. Vi behöfva ej säga mer – jo, för katten, 
tombolan går för sista gångerna. De bästa vinsterna äro kvar.380 

 
Till hösten var det dags igen, men denna vintersäsong förflöt inte lika 
smärtfritt. Av Ök att döma var det stor ansamling av nöjeslystna arbetare på 
tivolit, och klirr i kassan, men också berusade personer, trots att det var 
nyktra arrangemang.381 Negativ uppmärksamhet riktades mot festligheterna 
och ÖD fångade upp klagomål ”som gång efter annan framställas mot detta 
nöjesetablissemangs publik”. ”Det är verkligen på tiden”, menade ÖD, ”att 
kraftiga åtgärder vidtagas för att stäfja ofog af detta slag.”382 Ök vädjade till 
sina läsare att skärpa sig och därmed hålla arbetaretiteln i ära. I en slutkläm 
på denna vädjan formuleras den värdighet som Ambjörnsson (1988) menade 
var så viktig för den skötsamma arbetaren.  

Vi hoppas nu saken skall vara utagerad och publiken städad och ordentlig 
nästa lördag. Det är nödvändigt att vi själfva hålla arbetaretiteln i ära om 
andra skola ära oss. Och vi skänka just ära och aktning åt oss själfva och vår 
sak när vi visa prof på nykterhet och själfuppfostran. Adelskap förpliktar är 
en sats som gäller äfven för arbetaren.383  

 

                                                
378 Ök, 31 januari 1905. 
379 Ök, 4 februari 1905. 
380 Ök, 11 februari 1905. 
381 Ök, 21 november 1905. 
382 ÖD, 1 december 1905. 
383 Ök, 21 november 1905. 



 122 

Någon vecka efter ÖDs inlägg meddelade Ök att ordningen hade återvänt till 
cirkus, men underströk att det inte innebar någon försoning med 
”borgerskapet”. Efter att ha stoltserat med att ha lyckats göra cirkus 
familjevänlig igen gör de ett påhopp på ÖD: ”man tar en händelse som 
passerade en – onsdag och utbroderar den till oigenkännlighet för att få 
tillfälle till ett angrepp på vintertivolit. De borgerliga ’arbetarevännerna’ äro 
sig alltid lika!”384 Nyårsrevyn på Örebro Teater skvallrar emellertid om att 
Cirkus rykte inte var fullt så oklanderligt som ÖAK försökte göra sken av. 
Nyårsrevyer var lokalrevyer som tog upp händelser som varit aktuella under 
det gångna året i staden och drev med dem på ett överdrivet sätt, varför en 
recension av revyn i Ök är av intresse. Av tonen i recensionen att döma, var 
man inte så lite stött i kanten över hur socialdemokraterna och den folkliga 
nöjesborgen representerades: 

Därefter följde ”Norspumpen”. Man får ju inte ha för stora pretentioner på en 
Örebrorevy, men att man ska nödgas sätta dem så lågt, det gör då ingen glad. 
Man ”pumpade” fram en del figurer, som sedan föredrogo hvar sina visor. De 
voro beundransvärda, skådespelarna menar vi, som hade mod att sjunga ty 
rösten, rösten, hvar fanns den…? Nå, rösterna vore ju passande för innehållet, 
som rörde sig om allt möjligt, från unionskrisen, med en plump vits om 
socialdemokraterna, till vintertivolit, hvars publik åskådliggjordes genom en 
slinkig kvinnotyp med en underhaltig kärleksvisa. Annars fanns ju 
skridskoparet Lindahl, i original till och med, och ett och annat därtill, som 
erhöll bifall och icke så noga kan specificeras. 

Salongen var fullsatt till sista plats, och bifallet stundtals lifligt.385 
 
ÖAK fortsatte dock med arrangemangen, trots den ”låga” stämpeln 
cirkusnöjena fått, och Ök fortsatte att insistera på att denna kombination av 
marknadsnöjen, varieté och kommers var ett hedervärt arbetarnöje och -
projekt. Arbetaren manas att delta, att se det som en plikt att offra sina 
pengar - och ha roligt! ”Mellan uppträdandena kan man bekvämt sitta i 
vinterträdgården vid en god kopp kaffe och samtidigt njuta av ’Svearnas’ 
härliga musik. Då härtill kommer det goda ändamålet med basaren, kunna vi 
gott komma överens om att där i första hand lägga ned våra småslantar. Det 
är ju en enda stor och gemensam sparbössa, vars innehåll skall användas till 
arbetarklassens frihetstämpel.”386 

Cirkusbasaren stängs 
Stökigheten fortsatte under säsongen 1906/1907 och hot uttalades från 
magistraten om att lägga ned cirkusbasaren om man inte kom tillrätta med 
fridstörarna, vilka utpekades bland ungdomen av FFHs ordförande, Arthur 

                                                
384 Ök, 5 december 1905. 
385 Ök, 3 januari 1906. 
386 Ök, 8 december 1906. 
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Östlund.387 Under våren hettade det till när en till Magistraten inlämnad 
protest från boende i närheten av Cirkus klagade på ”de massor af slödder” 
som samlades i kvarteren runtomkring vid föreställningar och som förde 
oväsen, hamnade i handgemäng och skräpade ned. Magistraten reagerade 
genom att tillsätta en utredning som undersökte byggnaden, belysningen, 
elektriciteten och som gjorde besök på en tillställning.388 Tills vidare 
fortsatte basaren till och med mars månad och Ök fortsatte att rapportera om 
charmanta nummer, formlig succes, stormande applåder och ”lapp på 
luckan” vid Schvente i Flenas besök.389  

Vid sommarens slut, i samband med avskedsfestligheterna i Folkets Park, 
var det legio att Hr Östlund tackade å styrelsens vägnar parkpubliken för 
besöken under den gångna sommaren och inbjöd till cirkus-basaren som 
brukade öppna till vintern. Hösten 1907 avstod FFH från att arrangera vidare 
tillställningar i Cirkus och hänvisade till svårigheten att hålla ordning.390 I 
november 1907 ansökte ÖAK om att anordna basar i Folkets Parks 
paviljong, vilket beviljades, och upprepades för flertalet helger i februari och 
mars 1908.391 

Örebro Templares Byggnadsförening drog igång en basar till hösten i 
cirkusbyggnaden, men myndigheterna tvingade dem att stänga efter bara en 
månads helgarrangemang.392 Polisrapporterna från templarnas basarer under 
oktober månad var inte nådiga. Poliserna rapporterade om att Cirkus varit 
fullsatt av en publik, ”bestående, hvad äldre beträffade, delvis af stadens 
sämsta befolkningselement, gamla poliskunder och annat slödder; och (…) 
mer än hälften af de besökande vore i en ålder från 18 ända ned till 8 år, i 
allmänhet att hänföra till ’ligapojkar och slynor’.” Utöver 
tivolianordningarna beskrevs varietén som ”af den mest underhaltiga 
beskaffenhet”. Förutom Gerda Wiberg som ansågs vara osedlig, uppträdde 
bröderna Lorentz med ”oanständiga afklädningsscener” och Glada Kalle 
likaså. ”Det vrål, tjut och lefverne, som uppstod efter hvarje variéténummer, 
ju slipprigare dess mera, vore obeskrifligt och de yngsta syntes mest 
upphetsade.” Inte bara vid föreställningarna var det oväsen, ”vid inträdet i 
bazarlokalen möttes man af ett oväsen, stim, stoj och leverne, som trotsade 
beskrifning”. Berusade personer blev insläppta, folk tände ideligen cigaretter 
trots förbud, flera slagsmål fick avstyras och utanför lokalen flockades 
”svärande, spottande och stimmande ligapojkar” som kastade cigarettfimpar 
omkring sig och förde liv, för att sedan stimma vidare upp på 
Drottninggatan. En jämförelse gjordes med vanliga cirkusföreställningar i 

                                                
387 Ök, 5 december 1906; Protokoll, ÖM, § 327, 1 december 1906. 
388 Protokoll, ÖM, § 515, 1 november 1907. 
389 Ök, 11 och 20 februari, och 11, 13 och 18 mars 1907. 
390 Ök, 30 september 1907. 
391 ÖM, Diarium för tillståndsansökningar, nr. 175, 12 november 1907 och nr. 17, 11 februari 
1908.  
392 Ök, 4 oktober och 2 november 1907. 
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samma lokal som inte alls medförde samma oordningar då ”deras publik till 
större delen vore af helt annat och bättre slag och de besökande ej finge i det 
närmaste okontrollerat gå ut och in såsom här vore fallet”.393 Örebro 
Templares Byggnadsförening försökte protestera mot denna beskrivning och 
menade att artisterna var sedan flera år tillbaka bekanta i staden och 
accepterade i de olika nöjessammanhangen, att berusade personer förekom i 
alla liknande sammanhang, till och med på Frälsningsarmén, och att 
beskrivningen av publiken var missvisande.394  

Om man antar att polisrapporterna var överdrivna, men inte påhittade, kan 
slutsatsen dras att arbetarna, som besökte basaren under de säsonger som 
ansetts stökiga, skapade åt sig ett eget, alternativt revir av högljutt och 
stökigt marknadsliv bortom polisens insyn och med skötsamheten satt på 
undantag. Det framgår också att det pågick en intern strid mellan 
skötsamhetens och egensinnighetens företrädare gällande nöjeskulturen för 
arbetare i staden. Protesten från Örebro Templares Byggnadsförening vittnar 
om att det bland skötsamhetens företrädare fanns en ganska hög toleransnivå 
för egensinniga yttranden inom ramen för organiserade folkliga nöjen i 
staden. Vidare framgår att barn och ungdom utgjorde en betydande del av 
denna nöjeslystna publik. 

Försök att etablera fasta biografteatrar 
Den första annonsen för den första biografen i staden, Sirius Kinematograf-
Teater, var införd i NA den 10 oktober 1904. Förevisning av levande bilder 
utlovas varje dag: vardagar från 5 till 9.30 e.m. och söndagar från 2 till 5 och 
6 till 9.30 e.m. Programmet gavs kontinuerligt mellan dessa tider och 
startade på nytt varje halvtimme. Av annonserna att döma visades antingen 
en lite längre film (cirka 15 minuter lång) tillsammans med cirka 5-6 kortare 
filmer i ett program eller så visades två lite längre filmer. Priset för detta 
halvtimmesnöje var för 1:a plats 50 öre, 2:a plats 25 öre och för barn halva 
priset. En gång i veckan, varje lördag, byttes programmet mot ett nytt. 395 Att 
ge kontinuerliga visningar var inte karaktäristiskt för de resande förevisarna, 
som i allmänhet bjöd på ett aftonprogram eller en matiné som var en och 
halv timme lång. Den permanenta lokalen och de kontinuerliga visningarna 
inbjöd till en annan slags åskådare, en som slinker in en stund, när som helst 
under de timmar biografen höll öppet. 

Biografen låg på Drottninggatan 32, ett par hus från korsande 
Rudbecksgatan, Våghustorget – där McDonalds numera är belägen. 

Biografen fanns således i södra änden av Drottninggatan och staden. Lokalen 
låg långt från marknadsplatsen Alnängarna, långt från arbetarnas Folkets 

                                                
393 Protokoll, ÖM, § 515, bil. 515 F, 1 november 1907. 
394 Protokoll, ÖM, § 515, bil. B, 1 november 1907. 
395 NA, 10 oktober 1904. Dagen för byte av program kom att ändras framöver. 
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Park och Cirkusnöjen på norr, en bit ifrån nöjesdistriktet vid slottet, men 
ändå inom de kommersiella kvarteren i stadens centrum. Något kvarter 
därifrån låg Betelkapellet. Kinematograf-Teatern var inrymd i ett hus inne på 
gården. En möbelaffär var inhyst i de attraktiva butikslokalerna som vette 
mot gatan. För att komma in på gården passerade man genom ett valv. Inne 
på gården låg ett bageri, en tvättstuga och ett lager för likkistor. 
Källarlokalerna rymde möbel- och timmerlager, samt en tapetserarverkstad. 
Avsaknaden av bygglov antyder att biograflokalen inte behövde byggas om 
för att anpassas till den nya verksamheten. 396       

Sirius annonserade i alla fyra dagstidningar under sin första säsong, som 
varade till mitten av maj 1905. Annonserna var genomgående små och 
anspråkslösa, och angav oftast enbart adressen. I en tidig annons refereras till 
en anslagstavla vid Storbron, den som förbinder Drottninggatan med 
Storgatan och som passerade framför slottet vid Stora Hotellet och Örebro 
Teater.397 De redaktionella kommentarerna i NA, Ök och ÖD var korta och 
alltid uppskattande.398 ÖD gick längst i sin uppskattning av det nya 
nöjesetablissemanget. I tidningens notis om nyöppnade Sirius föreställde 
man sig en huvudsaklig barnpublik: 

I sagans och äfventyrens värld införes de unga vid ett besök i den nyligen 
öppnade kinematografteatern Sirius, Drottninggatan 32 härstädes. De 
lefvande bilderna framställa för barn- och ungdomsfantasien särskildt 
lämpade motiv och framträda klart och distinkt på duken. Vi rekommendera 
därför Sirius i alla föräldrars omtanke, då det gäller att skaffa de små en 
treflig stund, och äfven för äldre torde Sirius’ prestationer kunna vara af 
intresse.399 

 
NA föreställde sig en äldre åskådare som tittar in som förströelse: 
”Kinematografen är inhyst i en centralt belägen lokal och är att anbefalla 
som en lämplig förströelse på en aftonpromenad.”400 Ingenstans i 
Magistratens handlingar finns något för eftervärlden bevarat tillstånd för 
biografen och inget omnämnande för övrigt. I kombination med att 
tidningarna uppmärksammade debuten med små notiser, utan att anmärka på 
salongen, gör det troligt att Kinematograf-Teatern inte väckte någon 
opposition utan snabbt fann sig tillrätta och accepterades i staden. Någon 
dryg månad efter premiären skrev NA:  

Kinematografen Sirius börjar ingå i örebroarnes nöjesmedvetande. Genom 
sina förevisningar halftimvis efter kl. 5 e. m. hvarenda dag ha 

                                                
396 Ritningar för kvarter 147 Svalgången. Tomt 4. Örebro Byggnadsnämnd. 
397 NA, 15 oktober, 1904. 
398 NT hade vid det här laget nästan helt slutat kommentera nöjeslivet i staden, men gav Sirius 
då och då lite uppmärksamhet för sina program. 
399 ÖD, 15 oktober, 1904. 
400 NA, 17 oktober, 1904. 
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förbipasserande lätt att stiga in på en titt, och många nummer äro af stort 
inträsse. Hvarje program går en vecka med ombyte hädanefter på onsdagarne. 
Af det nya programmet förtjäna att nämnas två nummer, det ena med säx 
kvinnliga akrobater af otrolig vighet och det andra visande en 
vattenrutschbana. Mindre inträssanta men stundom roande finna vi i 
allmänhet de för kinematograf särskildt tillagade äfventyrsbilderna.401  

 
ÖD, som noterar och kommenterar kinematografförevisningarna i staden lite 
mer än andra tidningar denna säsong, avslöjar i ett par notiser under vintern 
och våren 1905 att Kinematografen fått en publik i staden. ”Sirius bjöd i går 
ånyo på nytt program, som vanligt trefligt och omväxlande. Särskildt ådrog 
sig en serie intressanta verklighetsbilder från ett modernt sjökrig åskådarnes 
uppmärksamhet. Föreställningarna gifvas alltjämt inför väl besatta hus.”402 
Vidare, när säsongen löpte mot sitt slut, kommenterade ÖD: 
”Kinematografen Sirius afslutar med innevarande veckas program sina 
föreställningar för säsongen. Kinematografen, som hunnit bli verkligt 
populär i staden, har gjort sitt bästa för att göra publikens afskedsvisit så 
nöjsam som möjligt.”.403 

Carl-Axel Carlsson, som författat en minnesbok om sin barndoms Örebro 
kring förrförra sekelskiftet, menar att Sirius låg i en källarlokal på gården till 
fastigheten Drottninggatan 32. Lokalen var ”liten och trång och rymde inte 
mer än ett femtiotal personer”. En poliskonstapel vid namn Nils Belfrage 
skulle enligt Carlsson ha kontrakterats som maskinist och en fröken 
Hallenius, ”en medlem av en dåtida känd musikalisk örebrofamilj”, skulle ha 
spelat piano till visningarna. Med en polis och en fröken från en känd 
musikfamilj i tjänst på biografen måste dess anseende ha varit gott, i vart fall 
acceptabelt. Uppgifterna om lokalens utseende får tas mer som riktlinjer än 
en trovärdig beskrivning, särskilt som Carlsson erkänner att han själv aldrig 
besökte Sirius på dess första adress.404 

Enligt Carlsson startades Sirius av en von Mentzer från Malmö, men 
denne von Mentzer skulle ha misslyckats med kinematografen och efter en 
konkurs lämnat över till ”ett konsortium med bl.a. poliskommissarie Dahlöf 
och en fröken Sommelius som intressenter”. Nämnda fröken spelade också 
piano till visningarna på biografen.405 Även om kinematografen inte hade 
något direkt dåligt anseende är det inte troligt att stadens poliskommissarie 
skulle ha visat så stort intresse för en dylik affärsverksamhet att han själv 
skulle ha gått in som medpart. De källor som undersökts i detta arbete ger 
vid handen att William Hans Alfred von Mentzer kom från ett gods i 
Västergötland. Han hade gjort militärtjänst och varit skriven på Stockholms 

                                                
401 NA, 25 november 1904. 
402 ÖD, 9 februari 1905. 
403 ÖD, 12 maj 1905. 
404 Carlsson (1956): 38-39. 
405 Carlsson (1956): 39. 
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sjömanshem innan han kom till Örebro och slog sig på biografer.406 Tills 
vidare får von Mentzer stå som initiativtagare till Sirius. I maj 1905 gjorde 
biografen uppehåll med visningarna för sommaren. Inför höstens visningar 
finns en ansökan signerad von Mentzer hos Magistraten för tillstånd att 
återuppta filmvisningar på Sirius i augusti 1905.407 ÖD bekräftar att så 
skedde och att von Mentzer var mannen bakom Sirius också innan 
sommaruppehållet: ”Kinematografen Sirius börjar – under samme 
initiativrike ledning som förut – sina föreställningar för säsongen på lördag 
kl. ½ 7 e.m. Den skall säkert hälsas välkommen såsom en angenäm 
tillökning af nöjena i staden. Lokalen blir densamma som förut, 
Drottninggatan 32.”408 

von Mentzer var också involverad i tillfälliga, kortare förevisningar av 
The Great Empire Company på Arbetareföreningens lokal i januari och 
februari 1905.409 Tillsammans med en man vid namn hr Karlsson försökte 
han inför höstsäsongen försäkra sig om ensamrätten för detta företag att visa 
bilder på Stora Åvik under en period. De ansökte hos ÖAF om att få hyra 
Stora Åvik i tio dagar i september och ville få löfte om att ingen annan 
kinematograf fick tillträde till lokalen de veckor som dröjde fram till 
tiodagarsperioden. Att hyra lokalen gick bra, men propån att hindra andra 
från att göra detsamma avslogs.410 von Mentzer ansökte vidare om att hyra 
Stora Åvik september ut och i sin tur hyra ut lokalen i andra hand. Det 
avslogs också.411 Inför visningarna i Stora Åvik ansökte von Mentzer och hr 
Karlsson hos Magistraten för tillstånd och meddelades den nya resolution 
med säkerhetsföreskrifter som gällde i lokalen.412 von Mentzer och hr 
Karlsson meddelade dock inte ÖAF om föreskrifterna, som innebar vissa 
ingrepp i lokalen. De visade sina filmer, resolutionen till trots.413     

Utöver Sirius på Drottninggatan och The Great Empire Company på Stora 
Åvik, jagade von Mentzer andra lokaler i Örebro för förevisning av 
kinematograf. Han ansökte om att få öppna kinematograf i Brandkårens 
pumphus, vilket nekades.414 Vidare ansökte han hos Magistraten om 

                                                
406 Sveriges befolkning 1890. 2005-09-30. SVAR & DIGDATA 2003; Söder – Människor och 
miljöer 1870-1930. Rotemansarkivet. 2005-09-30. Söderprojektet 1998. Han skrev in sig i 
Örebro i november 1905, som inflyttad från Stockholm och uppgav att han var 
kinematografägare, fd agronom. Församlingsbok, Örebro Nikolai, 1901-1912: 1441; 1905 års 
inflyttningsbok för Örebro: 60. Efter biografkarriär och giftermål (1910 i Örebro med 
Elisabet, född Eriksson) blev han försäkringsagent och flyttade till Sollentuna. 
Församlingsbok, Örebro Nikolai, 1901-1912: 3651; Kungsholmen, Rotemansarkivet, biografi 
2005-09-30. Stockholms stadsarkiv 2005. 
407 Protokoll, ÖM, § 167, 18 augusti 1905. 
408 ÖD, 17 augusti 1905. 
409 NA, 28 januari och 18 februari 1905; Styrelseprotokoll, ÖAF, 20 februari 1905. 
410 Styrelseprotokoll, ÖAF, § 3, 7 augusti 1905. 
411 Styrelseprotokoll, ÖAF, § 4, 7 augusti 1905. 
412 Protokoll, ÖM, § 169, 28 augusti 1905. 
413 NA, 1 september 1905; Styrelseprotokoll, ÖAF, 11 september 1905 
414 Protokoll, Örebro Brandstyrelse, § 3, 31 augusti 1905. 
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”tillstånd att i huset Nr 21 Drottninggatan få inreda lokal för 
kinematografföreställningar, uti en för ändamålet upplåten lanternin eller 
källarvåning, i likhet med hvad förhållandet är med dylika i Göteborg.”. 
Genom sin ringa höjd och sina begränsade utrymningsmöjligheter ansågs 
lokalen olämplig och saken fick bero.415 

Ansträngningarna till trots hade von Mentzer (och staden) endast Sirius 
som stående biograf att satsa på för säsongen 1905/1906.  I september 1905 
meddelade von Mentzer att han tänkte flytta Sirius från Drottninggatan till 
Olaigatan 19, dvs. närmare stadens nöjesdistrikt.416 På den nya adressen 
hamnade kinematografen ett stenkast från ett läroverk för gossar, i närheten 
av både cirkusbyggnaden och Örebro Teater. Carl-Axel Carlsson, som var en 
tolvårig läroverkselev när Sirius öppnade på Olaigatan, bekräftar i sina 
memoarer den attraktionskraft Sirius hade på gossarna, som drogs till porten 
nedanför den lockande röda stjärnan som sköt ut från fasaden.417  
Lokalen låg en trappa upp, ovanför en servering, och beskrevs som följer av 
Besiktningsnämnden för samlingslokaler: 

Den ifrågasatta lokalen skall bildas genom sammanslagning af de två rum åt 
gatan som ligga i husets västra del, med sjelfva den duk, hvarpå bilderna 
kastas, upprest i ett tredje, dertill gränsande rum. Uppgången utgöres af en 
vanlig, svängd trappa, rätt bred med blott en ledstång. I förstugan en trappa 
upp ligger tamburen midt emot trappan; t. h. i tamburen är ett rum, som 
skulle användas till biljettkontor och ingång. Rakt fram i tamburen midt emot 
ingången är dörr till salen, således vinkelrät mot salens hufvudriktning. I 
samma vägg längst fram till vänster är en utgång till n. v. 
serveringsrumsafdelningen, och rakt fram, från salen räknadt, är i ytterväggen 
ett fönster vettande åt gården. Sökanden afser å golfvet lägga en sakta 
sluttande parkett, å hvilken bänkar skola plaseras. [sic!]418   

 
Lokalen godkändes för kinematografförevisning med vissa smärre 
justeringar av utgående dörrar, bättre ledstänger i trapporna, belysning vid 
utgångarna, stolar fästade vid golvet, och smidigare 
utrymningsmöjligheter.419 Carlsson minns biografen som ruffig och mörk, 
där det var lågt i tak och varmt. Sittplatser bestod av bräder utlagda på 
bockar.420 ÖD uppmärksammade nyöppnandet av Sirius och antecknade att 
lokalen nu var speciellt anpassad för sitt ändamål. ”Sirius börjar i morgon kl. 
2 e.m. åter sina föreställningar i en för ändamålet särskildt inredd lokal i 
Olaigatan 19. Den nya lokalen, som är väl ventilerad och ej eldfarlig, lämpar  
 
                                                
415 Protokoll, Örebro Magistrat, § 187, 27 september 1905. 
416 Protokoll, ÖM, § 185, 27 september 1905. 
417 ”publiken [bestod] nästan uteslutande av barn och ungdom, ty de äldre betraktade än så 
länge dessa tillställningar med ett medlidsamt löje.” Carlsson (1956): 39-40. 
418 Protokoll, ÖM, § 185, bil., 27 september 1905. 
419 Protokoll, ÖM, § 185, 27 september 1905. 
420 Carlsson (1956): 40. 
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Figur 10. Annons i samband med att biografen öppnade inför höstsäsongen 
på Olaigatan. Nerikes Allehanda, 16 oktober 1905. 
 
sig tvifvelsutan bättre för sitt ändamål än den förra.”421 Det gavs visningar 
kontinuerligt vardagar kl. 5 till ½11 e. m. och söndagar kl. 2 till 4 e. m. och 5 
till ½11 e. m.422 Efter några veckor annonserade Sirius ”pristäflingar” i 
samband med visningarna.423 

Kinematografen på Olaigatan 19 skulle förvisso komma att byta både 
namn och ägare en och två och tre gånger under de närmaste åren, vilket 
strax skall redovisas, men som biograf kom den ändå att bestå genom åren. 
Än idag finns en biograf i drift på nämnda adress.   

Ambulerande biografer  
Det var inte bara de lokalt arrangerade nöjena som expanderade kraftigt efter 
1903; även de ambulerande biografturnéerna blev betydligt fler och kom att 
stanna allt längre perioder i staden.424 För vintersäsongen 1904/1905 
besöktes Örebro av inte mindre än fjorton olika turnéer som dök upp i staden 
vid sexton skilda (men ibland överlappande) tillfällen. Det var dubbelt så 
många jämfört med föregående säsong. Sammantaget innebar det ungefär 88 
afton- och matinéföreställningar under 1904/1905, till vilket tillkommer 
                                                
421 ÖD, 14 oktober 1905. 
422 NA, 17 oktober 1905. 
423 NA, 9 november 1905. 
424 För en lista över turnéerna och ungefärlig tid för deras vistelse med visningar i staden, se 
appendix. 
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Sirius kontinuerliga (och kortare) föreställningar från den 10 oktober 1904. 
Motsvarande siffra föregående säsong var ungefär 58. De flesta tillresta 
kinematografförevisarna stannade från två till fyra dagar, men det fanns två 
undantag 1904/1905. Teater Moderne stannade längre än en vecka i 
september 1904 och återkom strax därpå för några helgvisningar i staden. I 
mellandagarna i december dök Teater Moderne upp igen för en veckolång 
sejour. Det var ovanligt att samma förevisare körde så många visningar inom 
en begränsad tidsperiod. Det andra undantaget var bröderna Gooes med 
artisten Protus Åslund som fick ett varmt mottagande i pressen och stannade 
i två veckor.425 ÖAFs Stora Åvik tog emot mer än hälften av 
kinematografturnéerna, som i övrigt besökte frikyrkorna och 
nykterhetsrörelsens ordenslokaler. Cirkusen hyrdes vid ett tillfälle. 

Ungefär lika många kinematografturnéer besökte Örebro följande säsong, 
alltså 1905/1906, som under 1904/1905: det var 12 turnéer som anlände på 
17 olika (men ibland överlappande) tillfällen. Till skillnad från föregående 
säsong, återkom flera förevisare något oftare till staden – och en del av 
turnéerna stannade längre tid i staden. 1905/1906 var det således fler bekanta 
förevisare, och sammantaget fler visningar – exklusive Sirius visningar 
ungefär sammanlagt 248 föreställningar, att jämföra med 88 stycken 
föregående säsong. Bland de företag och förevisare som stannade längre tid i 
staden återfanns The Great Empire Company som tidigare omtalats för att ha 
hyrt Stora Åvik för en längre period i september 1905. Bröderna Gooes tog 
vid och visade kinematografbilder på Stora Åvik under en treveckorsperiod i 
oktober.426 Pariser-Biograf-Teatern visade ”lefvande” bilder under en vecka i 
november under ledning av Paul Melin, med impressario Martin Weeis och 
kapellmästare Protus Åslund, och återkom några dagar i mars med samma 
impressario men utan Åslund.427 Bioblanch stannade en knapp 
treveckorsperiod fram till jul och återkom till staden i slutet av januari med 
visningar ända till och med mitten av mars, med en eller två föreställningar 
om dagen och nytt program varje vecka.428 Bildernas förträffliga kvalitet, 

                                                
425 ÖD, 12 och 15 november 1904; NA, 16 november 1904. 
426 Första annonsen i NA, 28 september 1905 och sista för sejouren i NA, 20 oktober 1905. 
Efter ett par veckors annonsering nämns en pianist, A. Manzang, i annonsen. NA, 16 oktober 
1905. 
427 NA, 20 och 28 november 1905; 23 och 26 mars 1906. Enligt Waldekranz drev bröderna 
Gooes en kinematograf vid namn Paris-Biograf-Teater vid Stureplan sedan mars 1905. 
Waldekranz (1969): 265.   
428 NA, 7, 16 och 18 december 1905; 20 januari och 17 mars 1906. I en annons i Örebro 
presenteras företaget som ”Resande Biografteatern BIOBLANCH från Stockholm”, och i en 
senare annons fördjupas presentationen: ”Aktiebolaget BIOBLANCH i Stockholm är Sveriges 
största och solidaste Biograffirma. Vi hafva f.n. afdelningar i de flesta städer i Sverige och 
Norge och kunna, på grund af vår vidt omfattande rörelse städse prestera det nyaste som 
utkommer i Lefvande Bilder. Vi fotografera själfva allt som egnar sig för saken på resp. 
platser och kunna därföre bjuda på nyheter för dagen”. NA, 7 och 12 februari 1906. Liksom 
bröderna Gooes drev en kinematograf-teater i huvudstaden, fanns en Biograf i Blanch teater 
på Västra Trädgårdsgatan 8 i Stockholms fashionabla nöjesdistrikt. Karl Edberg ansökte om 
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tack vare Biograf-projektorn, noterades i NA.429 Samtliga nämnda förevisare 
hyrde in sig på Stora Åvik.  

Den sista i raden av långkörare för säsongen, Teatrografen, började med 
visningar över jul och nyår 1905 på Stora Åvik, och återkom i början på 
mars med en veckas förevisningar på Örebro Teater. Teatrografen hade inte 
mindre än fyra visningar om dagen med start varje timme från kl. 6 e.m. 
Skioptikonbilder utlovades mellan programmen. Priserna var ungefär 
desamma som för andra kinematografer på Stora Åvik, men med fler 
priskategorier.430 Efter ett knappt tvåveckorsuppehåll (med plats för de 
vanliga turnerande ”live”-föreställningarna på teatern), var Teatrografen 
igång igen i nämnda lokal med visningar under en veckas tid, och ytterligare 
en sejour kördes i staden i april 1906.431 Stora Åvik var bokad av 
kinematografföretag mer eller mindre löpande hela säsongen, och när också 
Örebro Teater hyrde ut till kinematografförevisare fanns tre lokaler som 
visade film i staden, Sirius inräknad. Utöver visningar i dessa lokaler, finner 
man enstaka förevisare på Frälsningsarmén och i Vasakyrkan.432 

Tendensen för några kinematografföretag att stanna längre perioder i 
staden blev än mer påtaglig under säsongen 1906/1907. 13 olika 
kinematografföretag gästade Örebro vid 19 olika (men ibland överlappande) 
tillfällen. Utöver visningarna på den fasta biografen på Olaigatan 19 erbjöds 
ungefär 376 kinematografföreställningar denna säsong. Liksom tidigare 
säsong var det några förevisare som stannade en eller några dagar, som 
exempelvis Lange, Svenska Passionsturnén i Metodistkyrkan, London 
Biograf-Teatern, Åman, Biograf-Teatern Moderne, förevisaren på 
Frälsningsarmén och Bosca Biograf-Teater.433 Liksom tidigare var det även 
flera förevisare som återkom en eller flera gånger under säsongen och 
stannade med förevisningar från kortare till längre perioder, som exempelvis 
Pariserbiografen, Pariser-Biograf-Teatern, Teatrografen, och Biograf 
Olympia.434 Tillämpande samma strategi som von Mentzer tidigare med The 
Great Empire Company på ÖAFs salong, och andra föregångare som 
bröderna Gooes, Bioblanch och Teatrografen, hyrde Svenska Bio in sig på 
Stora Åvik för kinematografförevisningar som varade en period av 13 till 14 
                                                                                                               
att få förevisa kinematografbilder på Blanch-biografen under firmanamnet AB Bioblanch från 
och med oktober 1905 och fem år framöver. Waldekranz (1969): 260-261. I juli 1906 
avvecklades dock firman, och så småningom tog Jarl Östman och Christian Svensson över 
Blanch (utan Bio-prefixet). Olsson (1999): 148.   
429 NA, 14 februari 1906. 
430 NA, 23 och 30 december 1905; 2 och 3 mars 1906. 
431 NA, 20, 22 och 28 mars, och 12, 14 och 17 april 1906. 
432 Kinematografvisningar annonseras i Frälsningsarmén, NA, 22 november 1905 och i 
Vasakyrkan, NA, 2 maj 1906. 
433 NA, 5 oktober, 15 och 16 november, 6, 7 och 15 december 1906; 15 och 26 januari 1907. 
434 NA, 15 och 21 september, 18, 19 oktober, 23 november, 24 december 1906; 18 och 19 
januari, 1 februari, 21 mars 1907. Därtill kom Biografteatern Svenske som körde 
kinematograf på ordenslokalen på Klostergatan 20 från den 30 april och tills vidare. NA, 30 
april och 2 maj 1907. 
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veckor. De lovar först föreställningar varje dag kl. 6, 7.30 och 9 e.m., men 
minskar snart ner till två stycken två timmarsföreställningar per dag, och 
med programbyte två gånger i veckan, måndagar och fredagar.435      

Denna säsong var det två kinematografturnéer som kombinerade levande 
bilder med ”live” inslag av varietéartister. Under hösten 1906 interfolierade 
Pariser-Biograf-Teatern (som tidigare engagerat Protus Åslund) sina 
kinematografförevisningar med framföranden av bondkomikern och 
vissångaren Norrgårds-Petter.436 I ett tryckt program framgår att Norrgårds-
Petter uppträdde i två intervaller under föreställningen, förmodligen i 
pauserna vid aktbyten.437 I en annons står ”Obs! Talande, lefvande bilder, 
upptagande de mäst storslagna och genomroliga nyhetsprogram här aldrig 
för [sic!] visats.”438 Betyder detta att Norrgårds-Petter också uppträdde under 
filmförevisningen och interagerade med bilderna? Det är möjligt. 
Teatrografen, som föregående säsong visat skioptikonbilder i pauserna, 
prövade hösten 1906 ett liknande koncept som Pariser-Biograf-Teatern och 
Norrgårds-Petter med vissångaren och landsmålaren Pelle Hedin.439 De 
återgick dock till skioptikonbilderna som mellanspel efter en omgång 
förevisningar med Pelle Hedin och ett uppehåll.440  

Beträffande säsongen 1907/1908 kan noteras att koncentrationen till färre 
förevisare som är verksamma längre perioder blir ännu tydligare med 
årsskiftet som ett slags växel. Utöver biografen på Olaigatan 19 etablerades 
vid slutet av 1907 två nya fasta biografer i staden. Svenska Biografteatern 
öppnade en biograf på Fredsgatan efter att ha hyst in sig för visningar i Stora 
Åvik under våren och hösten 1907,441 och ÖAF öppnade biograf i sin lokal 
Stora Åvik efter att ha hyrt ut den till kinematografer i tio års tid. Under 
hösten 1907 gästades staden ännu av några ambulerande kinematografer: 
Pariser-Biografen, Nya Pariser-Biografen och Berliner Biografen samsades 

                                                
435 NA, 8 februari, 6 mars och 15 maj 1907. 
436 NA, 21 september 1906. 
437 Program, Pariser-Biograf-Teatern (Örebro, 1906). Kungliga Biblioteket, Okat. 
438 Priserna var lite högre än gängse, säkert beroende på artistens medverkan. Det hindrade 
inte köbildning till föreställningarna. Billiga barnföreställningar gavs också. NA, 22 och 24 
september 1906. 
439 En bondkomiker av finare rang kallades ”landsmålare”. NA, 18 och 20 oktober 1906. 
Även Teatrografen varvade lite dyrare föreställningar (från 1 krona för parkett och första 
radens fond till ståplats 15 öre) med billigare matinéer så att även barn och andra fattiga hade 
möjlighet att gå. NA, 19 och 20 oktober 1906. ÖD kommenterade föreställningarna och 
betecknade programmet som innehållande ”synnerligen vackra, roande och - enligt uppgift – 
för oss absolut nya kinematografbilder, bland hvilka märkas sport i Japan, panorama från 
Guinea, sagosviter, humoristiska skämtbilder m.m.”. Om Hedin sades att han ”med schwung 
och trohjärtad komik föredrog ett antal särskildt af Frödings mästerverk på detta område. Det 
är helt enkelt en teaterkväll som bjudes, välförtjänt af allmänhetens intresse”. ÖD, 20 oktober 
1906. 
440 NA, 25 och 27 oktober 1906.  
441 Med premiär 22 augusti. NA, 22 augusti 1907. 
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om förevisningsplats på ordenslokalen Fredsgatan 18;442 Boston Biografen 
förevisade film en kort period i Folkets Parks paviljong.443 Under våren var 
de gästande förevisarna betydligt färre. Nya Pariser-Biografen och Franska 
Biograf-Kompaniet arrangerade visningar varsin helg, i övrigt förekom 
några föreställningar inom Frälsningsarméns verksamhet.444 Ett slags 
mellanstatus har Nordiska Biografteatern som förevisade film mer eller 
mindre kontinuerligt i staden från den 26 november 1907 och fram till någon 
gång i april 1908.445 Nordiska Biografteatern växlade lokaler i staden och 
flyttade från Örebro Teater i november och december 1907 till Templarnes 
lokal på Klostergatan 20 vid slutet av året, för att återvända till teatern i 
samband med en idrottsbasar i mars 1908.446 De första månaderna 1908 var 
det således fyra biografteatrar som var verksamma dagligen i staden och 
knappt några tillfälligt besökande kinematografer. 

Biograferna, opinionen och censuren 
Åren 1904 till 1907 uppvisade en kraftig expansion av ambulerande 
kinematografer som gästade staden. De kom för övrigt att byta namn till 
biografteatrar eller biografer under den aktuella perioden. Några av dessa 
biografteatrar kom att stanna allt längre perioder, och en av dessa, Svenska 
Biografteatern, öppnade en stående biografteater i staden i november 1907 
medan ÖAF beslöt att sluta hyra ut sina lokaler till andra och istället öppna 
biografteater i egen regi. Samtidigt som flera fasta biografer öppnade i 
staden och erbjöd dagliga föreställningar trappade de gästande förevisarna 
ned sina besök. Till hösten 1908 tillkom en halvfast biograf till de tre 
stående, Biograf Scala, som hyrde Godtemplarsalen, Fredsgatan 18, under 
helgerna i september månad.447 Våren 1909 besöktes staden endast av en 
ambulerande kinematograf. Det var Eden Biografteater som visade film en 
helg i januari i nämnda Godtemplarsal.448  

Från 1904 ungefär innehåller annonserna allt oftare referenser till musik 
som en del av programmen. I regel annonseras en eller två föreställningar 
om dagen, med ett 1½ timmesprogram, med billigare matinéer på helgerna. 
Priset varierar något mellan lokalerna, är dyrare om programmet innehåller 
populära artistframträdande, och erbjuder oftast variation från 50 eller 75 öre 
för 1:a plats till 35 öre för läktarplats, och barnpriser på 35 öre och ned till 
                                                
442 Ett undantag var Pariser-Biografen i augusti som gästade Cirkusbyggnaden och inte 
ordenslokalen. NA, 23 augusti, 4 och 12 oktober, och 29 november 1907. 
443 Ök, 11 oktober 1907. 
444 NA, 4 januari, 28 februari, 1 april, 19 maj och 14 augusti 1908.   
445 NA, 25 november 1907 och 31 mars 1908. I den sista annonsen står att de ger 
förställningar alla dagar med nytt program varje torsdag, så de lär ha fortsatt en tid efter 
annonsens datum. 
446 NA, 21 februari och 4 mars 1908. 
447 NA, 16, 18, 25 och 26 september 1908. 
448 NA, 16 januari 1909. 
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25 och 10 öre. Under hela denna period anstränger sig förevisarna för att 
tillmötesgå också barnen, genom kontinuerliga billighetspriser och särskilda 
föreställningar till ett ännu mer reducerat pris. I notiser nämns den glädje 
bilderna sprider bland barnen i publiken.  

I storstadspressen publicerades med start redan på våren 1904 
avståndstagande rapporter från biografer där barnen utgjorde en stor del av 
publiken, och på hösten 1905 hölls i Göteborg ett opinionsmöte mot 
biograffilmernas skadliga inverkan på barn, arrangerat av pedagoger.449 
Waldekranz talar om en följande ”opinionsstorm” mot biograferna i 
Stockholm och Göteborg, vilket föranledde Överståthållare-ämbetet i 
Stockholm att närmare undersöka biograferna, repertoaren och publiken, 
vilket i sin tur resulterade i införandet av en censur för Stockholms 
polisdistrikt (en censur som i praktiken redan fanns i flera distrikt).450 I 
Örebro märks ingenting i lokalpressen av denna opinionsstorm och agitation 
mot och kring biograferna och deras publiksammansättning. Tvärtom är 
omnämnanden om biograferna och deras repertoar i lokalpressen positiva om 
än korta inlägg som allt som oftast rekommenderar läsaren till besök. Ett 
undantag är oppositionen i ÖD 1904 mot att bröderna Gooes inkluderade en 
film om Marie Antoinettes avrättning på en barnföreställning, varpå 
bröderna Gooes replikerade med att de mörkade just denna scen.451 ÖDs 
journalist lät sig dock inte nöjas med detta, utan menade att hela ”Marie-
Antoinettenumret” var olämpligt för barn, ”dels emedan dessa sakna 
kännedom om bildernas historiska bakgrund, dels emedan det skräckfulla 
kan ohälsosamt beröra barnfantasien. Ur sistnämnda synpunkt anse vi äfven 
ett par af sagonumren vid onsdagens föreställning olämpliga, och vi upprepa 
därför vår hemställan om att programmet för den till i morgon utsatta 
barnföreställningen revideras.” ÖDs redaktör, som signerade inlägget, var 
dock noga med att tillägga: ”Herrarna Gooes kinematograf har säkerligen en 
så stor, omväxlande och värdefull repertoar, att programmet icke behöfva 
blifva defekt, äfven om uteslutning af föreslagen art företages.”452 

Med det ökade utbudet av kinematografförevisningar i staden åren som 
följde på 1904 och den opinionsstorm som pågick i storstadspressen kunde 
man förvänta sig något slags respons också lokalt. Kanske kan den uteblivna 
reaktionen på biografteatrarnas repertoar i relation till en barnpublik 
förklaras med att ”oroligheterna” i cirkus där barn, ungdom och alkohol var 
inblandade, skapade större uppståndelse på stadens gator och drog till sig 
mer uppmärksamhet. Utöver förklaringen att cirkusnöjena var mer påtagligt 
störande och därför uppmärksammades mer, kan en annan förklaring vara att 
cirkusnöjena behändigt föll in i tidigare föreställningar om ”dåliga” nöjen då 

                                                
449 Olsson (1990): 219-221. 
450 Waldekranz (1969): 273, 276. 
451 ÖD, 17 och 18 november 1904. 
452 ÖD, 18 november 1904. 
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de liknade de ”oroligheter” som hörde marknaderna till. Biograferna var 
förhållandevis lugna miljöer. Konsumtion av alkohol var inte brukligt i dessa 
miljöer och heller inte en given del av underhållningen – även om några 
gästande kinematografteatrar flirtade med varietén. Det är också möjligt att 
repertoaren inte var lika utmanande bland de turnerande förevisarna som på 
varietéerna och biografteatrarna i staden. 

Trots avsaknaden av en lokal opinion mot kinematografernas bilder 
reviderade Magistraten den befintliga tillståndsresolutionen för ansökningar 
att förevisa bilder med kinematograf i januari 1906 och tillfogade 
reservationer avseende repertoaren tillika förhandsgranskning utöver de 
gängse direktiven gällande säkerheten i lokalen. Eftersom Överståthållare-
ämbetet i Stockholms utredning genomfördes i december 1905 är det troligt 
att Magistratens nya lokala censur uppkom som reaktion på utredningens 
direktiv, vilket också Waldekranz föreslår.453 Första gången det nya 
regelverket implementerades var i samband med ansökan av Aktiebolaget 
Bioblanch att visa kinematografbilder i ÖAFs lokal från den 22 januari till 
och med den 12 mars 1906. Magistraten beslöt bifalla ansökan mot villkor: 

att antalet besökande inte får öfverstiga 480 personer, varaf 50 på läktaren; 

[Överstruken rad:] att alla dörrar skola anordnas utgående; 

att reservutgångar förses med skyltar upptagande ordet ”reservutgång”; 

att vid alla utgångar anbringas reservljus (stearinljus i lykta) vilka skola 
hållas brinnande, då lokalen i öfrigt belyses efter mörkrets inbrott; 

att kinematografen skall avsynas och genom utfärdat bevis godkännas af 
stadsingenjören innan detta tillstånd får användas; 

att bilder som skildra mord, rån och andra svåra brott, eller äro för 
sedligheten sårande eljest olämpliga ej få förevisas; 

att å föreställning som är avsedd för barn, ej få framställas bilder, som kunna 
framkalla vånda eller skräck eller fasa hos barnen; 

att innan bildserie får förekomma å föreställning, skall densamma uppvisas 
för poliskommissarien och godkännande genom honom avvaktas; 

Samt att resolutionen ovillkorligen uppvisas å polisstationen för 
anteckning.454 

 

                                                
453 Waldekranz (1969): 279. 
454 Protokoll, ÖM, § 19, 20 januari 1906. 
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De ”att-satser” som berör repertoaren blev standard för tillstånd att visa 
kinematografiska bilder i staden och utgjorde ett komplement till § 13 i den 
Ordnings-Stadga för Rikets Städer som var gällande och som förbjöd nöjen 
som stred mot sedlighet eller allmän lag eller som bidrog till ”svårare 
oordning”. 

Varietéartister på biografteatern 
Under hösten 1906, alltså efter tillägget i förordningen om 
kinematografförevisningar i staden och således frikopplade från 
diskussionen om biografers effekt eller lämplighet, kombinerade två turnéer 
kinematografbilder med ”live”-inslag av varietéartister. I det ena fallet var 
det Pariser-Biograf-Teatern som tidigare hade engagerat den populäre Protus 
Åslund och som denna gång anlitade bondkomikern och vissångaren 
Norrgårds-Petter, och i det andra fallet var det Teatrografen som engagerade 
vissångaren och landsmålaren Pelle Hedin för att uppträda i samband med 
kinematografförevisningar. Liksom 1903-års längre spelfilm inte medförde 
något genombrott för ett standardiserat program vid visningarna i Örebro, 
visar dessa exempel från 1906 att kinematografprogrammen hos de 
ambulerande förevisarna ännu inte vid denna tid hade cementerats i en 
given, standardiserad form. Artisterna medförde möjlighet till ökat 
deltagande från publikens sida, vilket tidigare redovisade rapporter från 
cirkustivoli med tydlighet visat.  

I den gängse historieskrivningen berättas om ”den verkligt djupa 
förnedringen” som spred sig över Sveriges biografer då de förvandlades till 
”någon sorts varietélokaler” under storstrejkens år 1909, som utgjorde 
kulmen på en lågkonjunktur som började 1907.455 Det finns inga tecken på 
att kombinationen bondkomik (eller landsmålare) och kinematografi drog 
ned programmens status till en förnedrande nivå i det lokala materialet. 
Tvärtom var de uppskattade i lokalpressen. Det ska också påpekas att 
projiceringen av levande bilder i programmet inte utgjorde en underordnad 
del av ett cirkus- eller varieténummer, som Rossell menade i sin indelning av 
olika typer av ambulerande kinematografer.456 Artister och bilder tycks 
tvärtom ha samverkat i programmen.     

En viktig nyhet i annonserna med början med Protus Åslunds 
engagemang vid visningen av Den Svensk-Amerikanska Kinematograf-
Teater-Tournén hösten 1903 är att musiken uppmärksammades.457 Före detta 
tillfälle är det endast kinematografföreställningarna i Örebro Teater 1898 
som annonserar att de också bjuder på musik i samband med programmet, 
och då benämns det ”konsert”, vilket var passande för det borgerliga 

                                                
455 Furhammar (2003): 23. 
456 Rossell i Popple & Toulmin (red.) (2000): 52-53. 
457 NA, 23 och 31 oktober 1903 
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sammanhanget.458 Undantaget är förstås de förevisningar som också innehöll 
mekaniskt återgiven musik och återgivet tal.459        

                                                
458 NA, 3 december 1898. 
459 NA, 16 februari 1897; 6 och 9 mars 1901; 23 september 1902; 26 februari, 1904; 31 mars 
1905.  
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Stående biografteatrar 1906-1909 

Biograf Continental 
Sirius var stadens första stående kinematograf som flyttade ner till det 
gynnsamma läget vid nöjesdistriktet intill Karolinska skolan i september 
1905. Redan i mars 1906 stängde teatern. Sedan följde en lång rad av täta 
ägar- och namnbyten. I oktober 1906 öppnade den på nytt, då som Tellus 
Kinematograf Teater. A. Engman undertecknade ansökan hos Magistraten 
att få överta biografen, vilket godkändes.460 Tellus visade film dagligen i ett 
kontinuerligt flöde från kl. 5 till 10 e.m. söndagar från kl. 1 till 5 e.m. och 
från kl. 6 till 10 e.m. Enligt öppningsannonsen var det Pathé Frères som stod 
för projektorn och filmerna. För första gången i den lokala filmhistorien var 
visningarna riktigt billiga: entré för vuxna kostade 15 öre och 10 öre och för 
barn 10 öre och 5 öre.461  

Bara två månader efter nyöppnandet av kinematografen fick den på nytt 
ett nytt namn och en ny regi. Örebro Biograf-Teater hade den döpts om till 
och ansökan att driva biografen inkom till Magistraten från maskinist 
Herman Strömberger och gårdsägare Axel Westin.462 Den 5 december 1906 
annonserade Örebro Biograf-Teater visningar i f.d. Tellus lokaler och erbjöd 
dagliga och löpande entimmesprogram från kl. 5 till 11 e.m.463 Efter ett par 
månader, den 8 februari 1907 för att vara exakt, annonserades i lokalpressen 
att biografen ännu en gång efter kort tid öppnade i ny regi, men denna gång 
med samma namn som under föregående ledning, Örebro Biograf-Teater.464 
John Ek stod som ny föreståndare. Han var delägare med Anders Wihlborg i 
firman Jönköpings m.fl. Biograf-Teatrar. De drev en mindre biografkedja 
som nyligen hade ingått avtal med Nordisk Films Kompagni, vilket kan ha 
motiverat det nya tillskottet i kedjan.465 Det var även nu dagliga och löpande 
visningar som gällde, från kl. 5 till 10.15 e.m., söndagar kl. 3 till 5.15 samt 6 

                                                
460 Protokoll, ÖM, § 78, 27 mars 1906 och § 253, 30 augusti 1906. En ambulerande 
kinematograf med samma namn, Tellus, hade besökt staden med förevisningar från april till 
maj 1906. NA, 30 mars och 2 april 1906. 
461 NA, 5 oktober 1906. 
462 Protokoll, ÖM, § 363, 20 december 1906. 
463 NA, 5 december 1906. Den sista annonsen i lokalpress för Biografteatern var införd i Ök 
23 januari 1907.  
464 NA & Ök, 8 februari 1907. Övertaget blev synligt i Magistratens handlingar först ett par 
månader senare. Protokoll, ÖM, § 177, bil. A, 15 april 1907. 
465 Nordström & Östvall (2002): 73-75. 
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till 10.30 e.m. och med programbyte två gånger i veckan. Priset åkte upp till 
35 öre och 25 öre för vuxna och 20 öre och 10 öre för barn.466 Inte heller 
denna firma blev långvarig; efter bara ett par månader var det dags för nytt 
ägarskifte – igen!  

En annons i NA den 27 april 1907 och i kommande nummer av Ök 
meddelas nytt namn och ny regim på f.d. Örebro biografteater, Olaigatan 19. 
Det dröjde dock ända till hösten innan O. Thomander, som får förmodas vara 
den nye ägaren, ansökte om tillstånd hos Magistraten att överta biografen på 
ett förtryckt pappershuvud som avslöjade två biografer i firman: Biograf 
Continental, Repslagaregatan 17B, Linköping och Biograf Continental, 
Olaigatan 19, Örebro.467 Föreställningar gavs också nu dagligen och löpande 
med start varje heltimme från kl. 6 till 10 e.m. och om söndagar och 
helgdagar även kl. 3 och 4 e.m. Samma priser gällde: vuxna 35 öre och 25 
öre, barn 20 öre och 10 öre, med tillägg av söndagarnas och helgernas 
matinéer då det kostade 25 öre för vuxna och 10 öre för barn i entré.468 
Biograf Continental annonserade företrädesvis i Ök, och i perioder inte alls i 
NA, till skillnad från de andra biograferna i staden som hade NA som 
huvudtidning. I en annons i NA påtalades att biografen hade elektrisk 
ventilation och desinfekterades varje vecka.469 I Ök nöjde man sig med att 
berätta om den elektriska ventilationen.470 Programmet byttes varje fredag.471 

Redan i maj 1907 annonserar Biograf Continental musik på programmet 
mellan avdelningarna, vid aktbyten, som i regel var två per föreställning.472 
Under hösten 1907 nämns en pianist vid namn i annonseringen: ”Musik 
utföres av pianisten Herr Anton Wallström från Stockholm.”473 I början på 
1908 har hr Alrik Pettersson från Norrköping tagit över efter Wallström som 
biografens pianist.474 Eftersom Biograf Continentals annonser alltid 
specificerar programmet, framgår att musik var en given del av 
föreställningen, även då musikerns namn inte längre är utsatt i tidningarna.  

                                                
466 NA, 8, 23 och 25 februari 1907. 
467 Protokoll, ÖM, § 469, 11 oktober 1907. 
468 Ök, 17 & 28 maj 1907. Andra namn knutna till rörelsen i Linköping, som också hade 
ambulerande verksamhet, var Nils Alfred Sjöland och Fritz Meyer, enligt Nordström & 
Östvall (2002): 343 not 143. O. Thomander gästspelade senare med Berliner Biografen en 
helg vid slutet av 1907 i Godtemplarlokalen, Fredsgatan 18. Protokoll, ÖM, § 547, 19 
november, 1907; NA, 29 november 1907. I Ök annonseras i slutet av 1907 om att ”Biograf 
Continental från Örebro” var ute på en ”Resturné” jämte uppträdanden av vis- och 
kuplettsångaren Jan i Grebo. Ök, 23 december 1907. O. Thomander visade även filmbilder 
föreställande scener ur den ”Bibliska Historien” på Frälsningsarmén där nettoinkomsten 
tillföll de arbetslösa, enligt annons i NA, 1 april 1908. 
469 Exempelvis NA, 7 december 1907 och 3 januari 1908. 
470 Ök, 14, 16, 21 och 23 september 1907. 
471 Ök, 3,4 och 8 maj 1907. 
472 Ök, 3, 4 och 8 maj 1907. 
473 Ök, 17, 19 och 21 augusti 1908, och kontinuerligt i annonser t. om. Ök, 30 december 1908. 
474 Ök, 17 januari 1908 och NA, 18 januari 1908. 
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Continental skulle komma att bli nära lierad med ÖAKs verksamhet. Om 
O. Thomander då fortfarande driver biografen är oklart, eftersom andra 
namn kom att figurera i samband med verksamheten framöver. Våren 1908 
tar företrädare för Biograf Continental kontakt med ÖAK och erbjuder att 
visa biografföreställningar i samband med festligheterna i Folkets Park. 
Kostnaderna skulle uppgå till omkring 100 kronor menade Continentals 
företrädare.475 Styrelsen beslöt att göra ett försök, vilket blev av i juli samma 
år. Biografföreställningar annonserades som en del av de många 
festligheterna om helgerna i parken och var gratis för dem som löst 
entrébiljett in till parken.476 Den 3 juli, till exempel, annonserades i Ök inför 
helgen:  

Uppträdanden av den från förra sommaren välkände och mycket populäre 
Snabbmålaren och Universal konstnären Hr Mauritz Pauli Lördag kl. 9 och 
10 e.m., Söndag kl. 8, 9 och 10 e.m. Ur programmet framhålles: Eqvilibristik, 
Fenomenala balansprestationer. En lektion i Diabolospel. Nationaldansör. 
Ungersk Zigenardans. Rysk nationaldans. Enastående snabbmålare och 
karikatyrtecknare (...) Landskap med soluppgång i Skåne. Landskap med 
midnattssol.477  

 
Samtidigt som Mauritz Pauli uppträdde utlovades:  

Båda dagarna givas i Paviljongen 2 stora Biografföreställningar med nytt, 
storslaget program kl. 8.30 och kl. 9.30 e.m. OBS! Fullständigt nytt 
självständigt program till varje förevisning. Fri entré till Biografen. Dans å 
Dansbanan.478  

 
Entrén till parken var 35 öre för äldre, 20 öre för barn.479 I en liten notis i 
tidningen dagen efter anges att biografföreställningarna är anordnade ”till 
publikens trevnad.”480 Under juli och halva augusti, fram till dess Biograf 
Continental öppnade sin biograf på Olaigatan inför höstsäsongen, pågick 
biografförevisning i Folkets Park, och användes som draghjälp för att locka 
folk innanför grindarna.481  

I december 1908 inkom en förfrågan om FFH ville överta ena delägarens 
andel i Biograf Continental för 1 500 kronor. I styrelsen var man överens om 
att det fanns fördelar med delägarskap, speciellt med tanke på 
biografförevisningarna i parken om sommaren, men då medel saknades var 

                                                
475 Styrelseprotokoll, ÖAK, § 5, 7 april 1908. 
476 Styrelseprotokoll, ÖAK, § 5, 5 juli 1908. Det var en företrädare för FFH, Aug. F. 
Ahlstrand, som ansökte hos Magistraten om tillstånd att förevisa biograf i parken. ÖM, 
Diarium över tillståndsansökningar, nr. 116, 1 juli 1908.  
477 Ök, 3 juli 1908. 
478 Ök, 3 juli 1908. 
479 Ök, 3 juli 1908. 
480 Ök, 4 juli 1908. 
481 Ök, 14 augusti 1908.  
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man tveksam.482 Biograf Continentals företrädare, Herr Persson och Emil 
Johansson, var påstridiga och lyckades få till stånd något slags köp.483 En 
annons och en notis i ett februarinummer av Ök vittnar om övertaget. Så här 
löd annonsen:  

Vänner till ett Folkets hus i ÖREBRO göres uppmärksamma på att f. o. m. i 
dag, fredag, halva nettoinkomsten å Biograf Contintental, Olaigatan 19, 
tillfaller Folkets Hus byggnadsfond. Härigenom har en var tillfälle att bidraga 
till vårt eget Folkets hus. Förvissade om att arbetarna skall veta uppskatta 
detta tecknar För Föreningen Folkets Hus: Styrelsen.484 

 
Det visade sig snart att föreningen hade blivit lurad. Firman var skuldsatt till 
staden för elektrisk kraft.485 Under hösten 1909 förberedde föreningen en 
stämning, som inte tycks ha blivit av, och avvecklade sin del i 
verksamheten.486  

Svenska Biografteatern 
Efter att ha hyrt in sig månadsvis på ÖAFs Stora Åvik för att förevisa 
kinematografi köpte Kristianstadsbaserade Svenska Biografteatern till slut 
ett hus i staden i hörnet av Fredsgatan och Gamla Gatan på norr för att 
byggas om till biograf. Företaget hade vid denna tid tolv biografer i de större 
städerna i Sverige, enligt NA. Biografen i Örebro förestods av J. A. 
Edstam.487 Det putsade, fristående envåningshuset som skulle bli den 
trettonde i kedjan användes tidigare som bleckslagareverkstad och 
magasin.488 Det byggdes ursprungligen 1864 för att nyttjas som bryggeri; 
tjugo år senare byggdes delar av huset om till kapell.489 Foton och ritningar 
visar att huset påminde just om en tidig frikyrka. Det hade rektangulära 
proportioner som ett bönehus och på långsidorna fanns sex djupt sittande, 
gotiskt välvda fönster. Långsidan av huset löpte utmed Fredsgatan från 
korsningen med Gamla Gatan och där huset tog slut tog ett högt plank vid 
som ramade in kortsidan på huset och dess entré. Det var således en liten 
instängd gård framför entrén som fungerade som ett slags vestibul och  

                                                
482 Protokoll, FFH, § 4, 13 december och § 2, 30 december 1908. Tyvärr är protokollen från 
styrelsemötena väldigt knappt hållna varför denna redogörelse för affären med Continental 
blir alltför summarisk. 
483 Protokoll, FFH, § 4, 2 februari och § 4, 15 februari 1909. 
484 Ök, 5 februari 1909. På ett styrelsemöte beslöts även att respektive föreningar skulle 
”agitera för besök å Biograf Continental”. Protokoll, FFH, § 9, 15 februari 1909. 
485 Protokoll, FFH, § 3, 18 mars 1909 
486 Protokoll, FFH, § 1, 23 september, § 1, 25 september, § 5, 29 september, § 1 och 2, 24 
oktober, § 1, 27 oktober, § 3, 9 november 1909. 
487 Protokoll, ÖM, 3 december 1907. 
488 Det såldes av Bröderna Sundstedt för 130 000 kronor enligt NA, 7 februari 1907. 
489 Register för bygglovsritningar för Kvarter XXII (22) norr, Tomt X9 ”Freden”, Fredsgatan 
12-14, Storgatan 15, Gamla Gatan 12. 
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Figur 11. Stillbild ur filmen Bilder från Örebro (Svenska Bio, 1908), Journal Digital 
(SF2069), Statens ljud- och bildarkiv. 

 
separerade entrén från gatan. När Svenska Biografteatern byggde om huset 
installerades en kamin i källaren för centralvärme; väggarna av tegel och 
gips var tänkta att parera eventuell eld.490 Nämnden för besiktning av 
offentliga lokaler beslöt att maximalt 207 personer fick vistas i biografen, 
varav 183 i salen och 24 på läktaren.491 

Svenska Biografteatern annonserar premiären i sin ”nyinredda, tidsenliga 
lokal Fredsgatan 12” som följde direkt på de sista föreställningarna i 
Arbetareföreningens lokal dagen innan. Med start lördagen den 30 november 
1907 skulle föreställningarna börja ”Vardagar kl. 6.10, 7.10 och 8.10 e.m.” 
och ”Söndagar kl. 3.10, 4.10, 6.10, 7.10, 8.10 och 9.10 e.m.” Tyvärr anges 
inte priser i annonsen, varför det finns anledning att tro att entréerna var 
dyrare än på Biograf Continental. Musik som del av föreställningen 
omnämns endast vid två tillfällen. Från och med april visades sjungande och 
talande bilder på biografen efter förvärv av en Mesters Biophon.492 NA 
rapporterade från pressvisningen av den mekaniska ljud- och 
bildkombinationen, som liknades vid operaföreställningar av journalisten. 
Det var framförallt operaarior på tyska som framfördes. Så här 
sammanfattade journalisten sitt intryck av föreställningen:  
                                                
490 Protokoll, Örebro Stads Byggnadsnämnd, § 16, bil. 1, 12 augusti 1907. 
491 Protokoll, ÖM, § 591, 6 december 1907. 
492 NA, 6 april 1908. Om Svenska Biografteaterns ljudfilmer och repertoar se Olsson (1986): 
77-103. 
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Då de i grammofonen magasinerade tonerna blivit så att säga ryckta från sitt 
sammanhang med senen, [sic!] sångaren och orkestern, gäller det att 
återställa detta sammanhang, och häri hade man lyckats så väl, att 
samtidighet rådde, om också tekniken har mycket kvar till fulländning. I 
Svenska biografteaterns program ingår för varje föreställning en levande och 
sjungande bild.493 

 
Kommande höst annonserade Svenska Bio följande i Ök: ”Ni bör läsa 
genom Svenska Biografteaterns Program innan Ni går på Biograf, ty vi 
bjuda på förstklassiga och inträssanta bilder, i förening med Orkestermusik 
av väl renommerade musici.”494 Orkester och mekanisk opera antyder mer 
påkostade program än vad Biograf Continental erbjöd med en ensam pianist.  

Nytt maskineri och elektricitet i lokalen skulle eliminera blinkningar och 
skakningar av bilderna utlovades i annonser. Annonserna deklarerade även 
att biografen var den ”enda i Sverige, som hålla programombyte två gånger i 
veckan, varje måndag och varje torsdag”.495 Fortsättningsvis gjorde 
biografen stor poäng av den nyinförskaffade tekniken i lokalen, som i 
annonser lanserades som överlägsen.496 Vid ett par tillfällen under Svenska 
Bios första år utbröt annonskrig i NA mellan biograferna med anledning av 
den aggressiva marknadsföringen.497 Tidningarna brydde sig inte om att 
rapportera om den nyöppnade biografen i staden. 

Ett sätt att ge biografen lokal prägel trots att den ingick i en kedja med 
nationell spännvidd var att visa aktuella bilder från staden. Annonser ett par 
månader efter biografens premiär i Örebro lockade med att bilderna som 
visades var tagna av en egen fotograf och att det fanns möjlighet att 
åskådaren skulle få syn på sig själv eller någon bekant.498 Ett par veckor 
därefter kunde man få skåda en liknande upptagning av företagets fotograf 
från Västerås.499 Fenomenet med lokala upptagningar återkom vid större 
sportevenemang.500 

                                                
493 NA, 6 april 1908. 
494 Ök, 16 november 1908. 
495 NA, 29 november 1907. De utökar strax med en föreställning till vardagar kl. 9.10. NA, 5 
december 1907. 
496 NA, 12 och 14 december 1907. 
497 NA, 4 och 7 december 1907; 14, 15, 16 oktober 1908. 
498 NA, 7 och 8 februari 1908. Om Svenska Bios stadsfilmer se Snickars (2001): 145-185. Om 
(relativt tidig) lokal filmproduktion och svenska Pathé Frères se Marina Dahlquist, ”Global 
versus Local: The Case of Pathé”, Film History, No. 1, Vol. 17, 2005: 29-38.  
499 NA, 17 februari 1908. Senare visades ”Svenska Bilder av egen fotografering” från andra 
orter, exempelvis Blekinge. NA, 2 december 1908. 
500 Annons: ”Prishoppningarna på Alnängarna gives som extranummer på Svenska 
Biografteatern” NA, 15 maj 1908. 
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Skandia-Biografen 
Samtidigt som Svenska Biografteatern öppnade i egen lokal började Skandia 
Biografen sin verksamhet och blev därmed den tredje fasta biografen i 
staden som dagligen och kontinuerligt visade film. Det var 
Arbetareföreningen som beslutade driva biograf i sin lokal Stora Åvik. I de 
första annonserna lanserade sig biografen som särskilt kvalitetsmedveten 
med hänvisning både till programmet och till tekniken. ”Då vi erhålla bilder 
från flera av Sveriges större firmor, äro vi alltid i tillfälle att förevisa de 
storslagnaste bilder och nyheter som kunna förekomma. Inga förråande eller 
sedlighetssårande bilder visas. Genom förstklassigt maskineri bliva bilderna 
absolut blink- och skakfria.”501 Continental och Svenska Biografteatern 
körde sina program med en timmes mellanrum, men på Skandia var det två 
timmar mellan visningarna, vilket biografen gjorde en poäng av i 
annonseringen. Entréerna var något dyrare än på Continental: 50 öre och 35 
öre, barn 25 öre och 10 öre.502  

Stora Åvik hade gradvis anpassats till biografförevisning genom åren. 
Som svar på besiktningar från myndigheternas sida, och i samband med de 
längre perioderna för uthyrning till biograffirmor, gjordes en rejäl 
upprustning 1905. En kontrovers uppstod angående kravet från 
myndighetens sida om fasta stolar i lokalen, vilken löstes med 
kompromissen att tillåta häktade stolar. Ett maskinrum separerad från 
salongen byggdes, en flygel köptes in som fick ersätta det gamla pianot, och 
elektricitet drogs in till maskinrummet.503 När beslutet att driva biograf i 
egen regi var taget installerades elektrisk belysning vid salongens entré, nya 
gardiner hängdes upp i salongen och man kostade på en dekoration som 
ramade in projektionsytan.504  

Att driva biograf i egen regi motiverades i ekonomiska termer. Det var 
ordförande för Arbetareföreningen och vice värd för fastigheten, K. E. 
Ljungkvist, som var drivande i frågan och som ansvarade för biografen 
under dess tjugoåriga existens. I början drevs biografen i kompanjonskap 
med Skandinaviska Biograf AB i Hudiksvall. Lokal, betjäning, lyse, värme, 
annonser och trycksaker skulle bekostas av ÖAF, medan Skandinaviska 
Biograf AB skulle tillhandahålla filmer, duk och maskiner. I en minnesskrift 
publicerad 1930 berättar Ljungkvist att den första säsongen gick dåligt. Detta  

                                                
501 NA, 4 december, 1907. Svenska Biografteatern kilade in i sin annons följande dag att deras 
bilder på förhand censureras av ”myndigheterna” och Continental reagerade med att avslöja 
vad de uppfattade som en bluff. ”Då en ärad kollega här i staden å sina program annonserar 
om att deras program uppvisas och godkännas av myndigheterna, få vi härmed upplysa att 
samma villkor måste alla härvarande Biografteatrar underkasta sig.” De upplyste också om 
brandfaran med den av Svenska Biografteatern upphaussade elektriska motorn, och menade 
att blinkningar och skakningar inte påverkades av densamma. NA, 5 och 7 december 1907.  
502 NA, 30 november 1907. 
503 Protokoll, ÖAFs styrelse, 5 oktober och § 7, 26 december 1905 och 14 maj 1906. 
504 Protokoll, ÖAFs styrelse, § 4, 2 september, § 4, 28 oktober och § 5, 22 december, 1907. 
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Figur 11. Skandia-Biografen. Hoffmans bildarkiv, Örebro Stadsarkiv. 
 

berodde enligt Ljungkvist dels på att stadsborna ännu inte var tillvanda vid 
att gå på lokal för nöjen annat än helgdagar och biograferna behövde en 
publik alla veckans dagar, dels på att filmerna som Skandinaviska Biograf 
AB levererade var gamla och av dålig kvalité. Därför beslöt ÖAFs styrelse i 
augusti 1908 att säga upp kompanjonskapet och driva biografen i egen regi. 
Det krävde dock investeringar som föreningens styrelse och medlemmar inte 
var beredda att acceptera. Det fanns initialt inom föreningen en avog 
inställning till biografen, menar Ljungkvist, som var påstridig i affären och 
personligen utställde en tremånaders växel på den erforderliga summan. 
Efterhand blev biografen en mycket god inkomstkälla för föreningen.505 

Biograferna och föreningslivet 
Utöver de ovan nämnda tre fasta biograferna i staden med löpande och 
kontinuerliga visningar till en billig penning besöktes emellanåt 
nykterhetsrörelsens ordenslokaler av biografer som stannade kortare och 

                                                
505 Ljungkvist skriver att biograferna ofta var utsatta för trakasserier både från pressens och 
från allmänhetens sida under de första åren och att en lokal förhandscensur var gällande från 
1909. Jag fann inget stöd för trakasserier i pressen, och censuren var från 1906, inte 1909. 
Vidare påpekar Ljungkvist att med införandet av statlig censur ”upphörde anfallen mot 
biograferna och publiken gav dem sitt fulla förtroende”.  Örebro Arbetareförening 
Minnesskrift 1881-1931Bilaga 3: 54. 
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längre perioder. Dessutom tog Frälsningsarmén emot enstaka biografer.506 
Med undantag för Nordiska Biografteatern som bokade in sig en längre 
period på Örebro Teater vintern och vårvintern 1907/1908 var det alltså med 
fortsatt anknytning till det lokala folkliga föreningslivet som 
biografförevisningarna pågick. Även de fasta biograferna hade samhörighet 
med det lokala folkliga föreningslivet. Både Biograf Continental och 
Skandia samarbetade direkt och konkret med de två arbetarföreningarna i 
staden; Skandia var till och med en väsentlig del av den ena föreningen och 
bar upp den ekonomiskt. Continental hade en kortare period en liknande men 
mindre avgörande funktion för ÖAK, som utöver biografen hade tillgång till 
många fler inkomstbringande, billiga nöjen. Svenska Biografteatern var den 
biograf som inte var så tydligt lokalt förankrad i ekonomiskt hänseende i och 
med att den ingick i en nationell biografkedja, vid denna tid med säte i 
Kristianstad. Ur ett lokalt perspektiv föddes den dock i ÖAFs lokal Stora 
Åvik, sedermera Skandia. 

Om vi ser till lokalerna drevs Skandia i ÖAFs samlingslokal, Svenska 
Biografteatern i ett f.d. bönehus som bevarat sin frikyrkligt präglade 
arkitektur och med en inhägnad utanför entrén, medan Biograf Continental 
huserade i en mindre lokal en trappa upp i en fastighet med servering i 
gatuplan. Det finns rapporter i lokalpressen som berättar om hur en häst med 
vagn sattes i sken av en flagga som hängde utanför entrén på Olaigatans 
biograf, och Carlsson minns lockelsen från Sirius stjärna hängande ut från 
husfasaden, men i övrigt verkar biograferna ha varit anspråkslösa för att inte 
säga anonyma i stadsbilden.507 Detta står i bjärt kontrast till de nickelteatrar 
som omtalas i amerikansk litteratur. Charlotte Herzog beskriver teatrar som 
inkräktade i gatumiljön genom att lämna entrén öppen mot trottoaren så att 
en synlig folksamling uppstod. Ofta var den öppna entré inramad av en 
dekorativ båge som påminde om vaudevilleteatrarnas anspelning på den 
klassiska romartidens arkitektur. Detta öppna men inramade uterum syftade 
till att både visuellt och spatialt dra in folk till teatern från gatan. Andra 
medel att locka folk var ”the gaudy poster and light displays, and aggressive 
sales technique of the traveling show, black top, penny arcade, dime 
museum, Kinetoscope parlor and store.”508  

En del av förklaringen till den anspråkslösa och sobra utformningen av 
Örebros biografer går att finna i Magistratens hårda kontroll över stadens 
utseende, exempelvis av skyltningen på husfasader. Magistraten fann 
speciellt den norra stadsdelen och Storgatan vara ”rent av osmaklig tillfölje 
av den mängd utstående skyltar, som belamra densamma, och förhindra den 

                                                
506 Exempelvis Scala, Ök, 16 september 1908 och på Frälsningsarmén exempelvis, NA, 1 
april, 19 maj och 14 augusti 1908.   
507 NT och Ök, 8 oktober 1906; Carlsson (1956): 39 
508 Charlotte Herzog, ”The Movie Palace and the Theatrical Sources of its Architectural 
Style” i Hark (red.) (2002): 58. 
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fria utsigten” och förbjöd helt enkelt utstående eller uthängande skyltar.509 
Vidare kan man förklara anspråkslösheten med social tradition. Som redan 
påpekats påminde till exempel Svenska Biografteatern om ett kapell och 
med denna utformning på lokalen appellerade biografen till en speciell 
kategori åskådare som besökte eller som kunde tänka sig att besöka 
föreningslokaler och dessa nöjen. Att publiken inte samlades för att köa på 
gatan, där de såg varandra och sågs av andra, kanske även handlade om 
anständighet och konvenansen. Att komma innanför grindarna, bort från 
gatan, kan tänkas ha säkrat den skötsamma identiteten för arbetare och lägre 
medelklass i detta sammanhang – till skillnad från beteendet i de offentliga 
finrummen, exempelvis på borgerskapets teatertrappa, där man gärna 
stannade till för att umgås.510   

Välgörenhet och annonsering  
Samtliga tre biografer erbjöd då och då välgörenhetsföreställningar till 
förmån för olika mer eller mindre missgynnade grupper i samhället.511 
Svenska Biografteatern gav gratisföreställningar ”efter ett inträssant och 
lämpligt program” för hela stadens skolungdom, på skoltid och med 
åtföljande lärare. Det beräknades ta fem dagar att visa film för alla 
skolklasser.512 Denna välgörenhet hade fördelen att den nya biografen 
förevisades för dess presumtivt största publikgrupp. Ett par dagar efter att 
denna handling uppmärksammades i en notis av NA kunde man läsa i 
samma tidning att Skandia-Biografen hade bjudit in dövstumskolans elever 
och lärare samt ”arbetsstugans skyddslingar” till gratis filmvisningar.513 
Biograf Continentals föreståndare O. Thomander annonserade ett par 
månader senare: ”Till de arbetslösas förmån! Med anledning av att vår 
Biograf under det år som vi innehaft den samma åtnjutit allmänhetens ynnest 
och stora tillslutning, ämna vi att under en vecka från och med den 17 till 
                                                
509 Protokoll, ÖM, § 29, bil. 35, 9 februari 1898; Elva ansökningar om undantag från detta 
förbud inkom från apotekare, fältskärare m.fl. Samtliga fick avslag. Se § 16–27, 2 april 1900.   
510 En minnesbild från före 1920-talet berättar: ”Spelkvällarna strålade lamporna på 
teaterplan. Det lyste i alla fönster och ljusen speglade sig i Svartåns vatten. Allt var ljus, om 
också delvis gasljus, när man strosade ”snobbrännan” eller ”skomakardraget” fram och kom 
uppe i hotellbacken. Droskorna körde fram till trappan och herrskapet, som bara hade några 
kvarter att gå, såväl som baroner och godsägare från Nerikes herresäten, klev ur. De flesta 
måste åka, vara iförda högtidsdräkt och inneha parkettbiljett eller möjligen första radens fond. 
Stadens hantverkare och småhandlare strålade sig i glansen på övriga platser. Bara det att 
debarkera droskan och forma sig till sällskap för värdig entre, syntes vara en hel ceremoni. En 
uppvisning i Umgängeskonst och levnadskonst av J L Saxon.” Helge Stråby, ”Jag minns det 
som igår”, Ök, 3 oktober 1969. 
511 Även Nordiska Biografteatern, som under en längre sejour i staden bl.a. visade film i 
templarnas lokal på Klostergatan, bjöd in en utvald publik till en föreställning. Det var 
medlemmarna i den lokala nykterhetsrörelsens ungdomsloger som gick gratis på bio i 
ordenslokalen i januari 1908. Ök, 4 januari 1908. 
512 NA, 18 januari 1908; Ök, 22 januari 1908. 
513 NA, 21 januari 1908. 
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och med den 23 dennes till de arbetslösa här i staden anslå 10 procent av 
bruttoinkomsten.” Thomander uppmanade de andra biograferna att göra 
likadant. ”Då biograferna lefva på allmänheten, böra vi också i dessa dåliga 
tider visa vår tacksamhet igen.”514 Om de andra biograferna hade följt 
Thomanders rekommendation skulle det med största sannolikhet ha 
omnämnts i NA, men där finns inget som tyder på att så skedde.  

Notiserna i NA och Ök om Svenska Biografteaterns visningar för 
skolbarn var identiska vilket väcker en misstanke om att de levererades 
färdigformulerade till de båda tidningarna av biografen. Alltså var det viktigt 
att nå ut med budskapet i båda tidningarnas offentligheter. Utöver att denna i 
pressen omskrivna välgörenhet förmodligen var ett sätt att försöka vinna ett 
gott anseende i staden och måste förstås som en del av biografernas 
marknadsföring, kan målgrupperna för den ”välgörenhet” som respektive 
biograf arrangerade berätta något om vilka publikgrupper de försökte tilltala. 
Genom att tilltala skolor och skolbarn hade Svenska Biografteatern chans att 
blidka de bildade grupperna i samhället som i storstadssammanhang hade 
bildat opinion mot biografernas skadliga påverkan på barn. Dessutom gav de 
stadens alla skolbarn möjlighet att bekanta sig med biografen. Skandia 
visade offentligt medlidande för de elever som Svenska Bio måste ha 
”glömt”, dövstumma skolbarn och fattighjon på arbetsstugan. Det är inte så 
mycket att kommentera annat än att de uttrycker ett socialt ansvarstagande 
på ett tydligare sätt än Svenska Bio. Det ligger i linje med tidigare annonser 
där Skandia framstår som ansvartagande genom sina seriösa, ”sedesamma” 
program och gedigna teknik. Continental reserverade en liten del av sina 
inkomster under en period till förmån för arbetslösa arbetare – som 
Thomander menade också var biografens publik. För Biograf Continental är 
att det inte barnen, utan arbetarna, som omtalas (och tilltalas?).  

Biografernas annonsering, avogheten mot att driva biograf som uttrycktes 
i båda arbetarföreningarnas mötesprotokoll, liksom lokalernas sobra 
arkitektur och anonyma plats i stadsbilden, indikerar att det fanns en 
misstänksamhet mot biografernas legitimitet. Behovet att meddela i 
annonseringen att de bilder som visades inte var förråande eller 
sedlighetssårande är ett tydligt tecken på att sådana farhågor pyrde i den 
hegemoniska nöjesdiskursen. Att ordna visningar för välgörande ändamål 
var ett sätt att motverka farhågorna och söka acceptans i det lokala 
nöjeslivet.  

Opinionen om barnen och biograferna  
En stor del av biograferna i staden, ambulerande såväl som mer permanenta, 
riktade sig till barn och ungdom. I storstäderna gav detta upphov till vad 
Waldekranz kallat en opinionsstorm i pressen och i Stockholm föranledde 
                                                
514 NA, 16 mars 1908. 
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opinionsstormen en undersökning av biograferna och dess publik, som i sin 
tur bekräftade att biograferna lockade just barnen, framförallt på helgerna 
och matinéerna. I Örebro kan man inte tala om någon samlad opinion i 
frågan, men på ett offentligt föräldramöte arrangerat av Pedagogiska 
Sällskapet försökte några lärare från orten bilda en sådan opinion. Samtidigt 
som Svenska Biografteatern och Skandia öppnar sina biografer bjöd 
Pedagogiska Sällskapet in till mötet för att diskutera biografteatrarnas dåliga 
inverkan på ungdomen.515  

I förhandsreklamen för mötet lockar man med att riksdagsman E. A. 
Nilson skall hålla inledningsföredraget och redogöra för vad som sagts i 
riksdagen i frågan. Därefter skulle folkskoleinspektör Nordell delge 
skolrådets inställning. ”Det är meningen att få fram en opinion mot att för 
ungdomen olämpliga bilder visas på biograferna” skrev NA, och Ök ville 
”uppmana föräldrar att talrikt komma tillstädes för debatt av den ej oviktiga 
frågan”.516 Den hegemoniska värderingen, att biografer var en olämplig 
miljö för barnens förströelse och fritid blir synlig vid granskningen av de 
ideal som framträder i lokalpressens referat av föreläsningar, diskussioner 
och aktioner rörande barn, fritid och rekreation. I flera utsagor framförs 
åsikten att fysisk aktivitet och arbete i naturen, ”den fria leken i friska 
luften”, var både hälsosamt och samhällsbefrämjande. Stadens barn bodde i 
en osund, av trängsel och mörker präglad miljö, och deras alltför myckna 
lediga tid hade lett till håglöshet och sedlig förslappning. En lösning som 
framfördes i flera sammanhang var krav på lek- och idrottsplatser.517  

Lokalt togs några initiativ i början på 1900-talet för att organisera 
ungdomens fritid i riktning mot sund rekreation. Lektor Lyth startade en 
mycket omtalad lekstuga, där ungdomen, det gällde i första hand 
skolungdomen, kunde träffas i mindre klubbar och dansa.518 Lyth samlade 
också skolbarn med anhöriga på årliga fester ute på landet.519 Några av 
stadens folkskollärare och lärarinnor tog initiativ till en ungdomsförening, 
                                                
515 NA och Ök, 29 november 1907 
516 NA, 28 november och Ök 29 november 1907. 
517 Referat av lektor Sahlins föreläsning om arbetareträdgårdar, NA, 17 januari 1898; Referat 
av yrkesinspektören Larsons föreläsning om skydd för arbetare vid industriella yrken i NT, 7 
mars 1898; Referat från föräldramöte med diskussion om den fria lekens uppfostrande 
betydelse, NT, 21 mars 1898; Referat från ett offentligt diskussionsmöte om orsakerna till den 
allt mer omkring sig gripande sedeslösheten bland ungdomen, NT, 26 mars 1898; Inlägg av dr 
Wretling om vad det svenska folket behöver ur hygienisk synpunkt i NT, 10 januari 1903; 
Lektor Lyths tal vid invigningen av Örebro lekstuga, ÖD, 8 november 1904 och NT, 9 
november 1904; Referat av idrottsföredrag av öfverste V. G. Black, ÖD, 27 januari 1905.   
518 NT, 2 november 1904; ÖD, 8 november 1904; NT, 9 november 1904; ÖD, 17 februari 
1905; ÖD, 29 januari 1906. 
519 ÖD, 18 maj 1905. En ungdomsrörelse med nationella och kulturkonservativa förtecken och 
organiserad uppifrån, blev populär kring 1905-1906. Också i Örebro hölls ett ungdomsmöte, 
ett massmöte, som pågick i flera dagar. (NA, 22 juni 1906.) Rörelsen dog strax ut, enligt 
Hans-Erik Olson därför att den var alltför konservativ i en rörlig tid präglad av individuell och 
ideologisk frigörelse. Hans-Erik Olson, Staten och ungdomens fritid. Kontroll eller autonomi? 
(Lund: Arkiv, 1992): 74-75. 
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som särskilt skulle fånga upp de äldre av folkskolans barn och de som nyss 
slutat skolan för att hindra att de drogs med ”i usla nöjen”.520 Barnens Dag 
var en festlig manifestation för att samla ihop pengar till skollovskolonier för 
barnen.521 Till sist, speciellt för arbetarnas barn, ordnade ÖAK Sagostunder 
som motvikt till de religiösa Söndagsskolorna. Syftet var att hos barnen 
ingjuta ett begär efter goda och förädlande nöjen, ett behov och en ambition 
som var del av den hegemoniska diskursen. Vad som ansågs gott och 
förädlande i detta sammanhang var dock delvis ett uttryck för en alternativ 
tolkning. Sagor lästes (förstås) på Sagostunderna, sånger sjöngs och 
emellanåt demonstrerades en fonograf eller en kinematograf för barnen. För 
ÖAK var alltså inte den fria leken och den friska luften de enda 
möjligheterna för en god fritid för barnen. Till och med kinematografen 
ansågs god nog.522     

På mötet anordnat av Pedagogiska Sällskapet framförde riksdagsmannen 
Nilson i sitt inledningstal en kulturkonservativ syn på biografer som gick ut 
på att de var: 

… icke allenast ur sedligt och moraliskt avseende förkastliga utan också ur 
ren hygienisk synpunkt. De lära därjämte ungdomen att slösa med mynten. 
Bilderna som förevisas å dessa kinematografer, vår stads icke undantagna, 
äro av tvetydig beskaffenhet. Man får se upprörande brottsmålshistorier, där 
brotten förhärligas, och ett väl långt gånget gäckeri drivas med 
ordningsmaktens representanter. (…) Tal. ansåg att också 
cirkustillställningarna varit för ungdomen särskilt föråande [sic!].523 

 
Nilson redogjorde för den proposition som var under behandling i riksdagen 
för begränsandet av vissa offentliga föreställningar som gick ut på att barn 
inte skulle exploateras i cirkus-, varieté- och teatersammanhang. I 
riksdagsdebatten nämndes även kinematografer och de lokala polismakternas 
alltför liberala hållning till rådande ordningsstadga, men detta resonemang 
ingick inte i propositionen.524 En diskussion om billiga nöjen och deras 
skadeverkningar på barn försiggick alltså både i riksdagen och drevs i 
storstädernas Pedagogiska sammanslutningar. På mötet i Örebro ansåg 
Nordell att en av stadens folkskoleinspektörer skulle ha till uppgift att 
                                                
520 NT, 11 november 1904. 
521 Ök, 21 maj, 1906. 
522 Ök, 8 april, 13 maj, och 16 september 1907. 
523 Ök, 2 december 1907.  
524 Riksdagens protokoll vid Lagtima Riksmötet år 1907. Första kammaren, no. 29, 
”Angående skärpta bestämmelser i fråga om vissa offentliga föreställningar”. Se också Första 
kammarens tillfälliga utskotts (No. 2) Utlåtande No. 7 i Bihang till Riksdagens protokoll, 
1907. Ett år senare berättar en liten notis i NA att Hans Kungliga Majestät bestämt att barn 
(för pojkar gick gränsen vid 14 år, för flickor, 15) förbjöds medverka vid ”teaterföreställning, 
lindansning, positivspelning eller dylikt, akrobatiska konststycken, konstridning, 
djurförevisning eller andra med dessa jämförliga tillställningar, vartill inträdeskort säljas eller 
avgift på ett eller annat sätt från allmänheten fodras, begäras eller mottages, eller till vilka 
allmänheten eljes har tillträde”. NA, 9 december 1908.  
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censurera biografernas repertoar. Nilson, Nordell, folkskollärarna Lundberg 
och Blomkvist, dr Arenius, rektor Galander och fabrikör Lindell var alla 
överens om kinematografernas dåliga inflytande på ungdomen.  

Hr Artur Östlund, FFHs ordförande, försökte enligt Öks referat nyansera 
diskussionen genom att påpeka kinematografernas bildande potential och 
kyrkans beredskap att ta emot kinematografer. Dessutom införde han ett 
sekulariserat klassperspektiv i diskussionen genom att tala om bloddrypande 
dramer i bibeln och menade att värre sysselsättning än cirkusnöjen fanns för 
ortens barn, exempelvis att stadens största hotell höll en minderårig pojke 
sysselsatt med att hälla upp supar åt kunderna. Mötet antog till slut en 
resolution som innebar en vädjan till biograferna att se över repertoar och 
hygieniska anordningar och uttalade en protest mot ”demoraliserande cirkus- 
och varietéföreställningar”. En kommitté bildades för att uppvakta 
borgmästaren i frågan.525 

NA, Ök och ÖD refererade alla diskussionsmötet, med skiftande accent, 
där Ök tydligast lyfte fram olika åsikter som framfördes på mötet, medan 
varken NA eller ÖD nämnde Östlund vid namn eller påpekade hans (om än 
inlindade) reservationer mot den allmänna klagan på biograferna och 
ungdomen.526 NT däremot gav inget referat utan besökte istället Skandia 
Biografen och presenterade ett reportage därifrån med motiveringen att det 
är bättre att själv ta reda på hur det ligger till än att lita på andras omdömen. 
På biografen fann tidningens journalist att: ”Platserna i salen voro glest 
besatta af mestadels halfvuxen ungdom, gossar och flickor i slyngel- och 
slynåren. Några oroliga skolpojkar sutto i en klunga åt ena sidan av salen. 
(… ) Och så fanns där också en och annan äldre, som i brist på annan 
förströelse förirrat sig hit in”. Längre fram i reportaget framgick att även 
några ”fruntimmer” fanns i lokalen. En avklädningsscen gjorde nämligen att 
närvarande fruntimmer såg ”förlägna och besvärade ut”, enligt författaren.  

Inställningen till biografens repertoar var kluven efter tyskt reformistiskt 
mönster. Goda naturbilder såsom avbildningar av vattenfall, idrottstävlingar 
och ”interiörerna ur grufarbetarens, fabriksarbetarens och lantmannens 
dagliga lif i olika trakter af världen” beskrevs som intressanta, lärorika och 
fostrande och ställdes mot dramer med ”vilda slagsmål, dråp och dylikt”, 
intima kärlekskomedier och demoraliserande avklädningsscener. ”De förslöa 
känslan af avsky inför det grymma, råa och oanständiga och uppegga en 
enerverande och sjuklig sensationslystnad.” Reportaget slutade – föga 
överraskande – med en uppmaning till biografägarna att se över sitt 
bildförråd.527 

                                                
525 Ök, 2 december 1907. 
526 Ök och ÖD, 2 december och NA, 3 december 1907. 
527 Signaturen Ecke, ”På Biografen”, NT, 29 november 1907; Jfr Olsson (1995) och Miriam 
Hansen, ”Early Cinema: Whose Public Sphere?” i Elsaesser (1990): 235-237. 
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Som tidigare nämnts hade Magistraten bara några veckor innan mötet 
skärpt sin kontroll över cirkusbasarerna i staden.528 Tillstånd gavs till 
anordnandet av en basar i Folkets Park med början i november,529 men 
cirkusbyggnaden stängdes enligt beslut strax därefter.530 Förmodligen revs 
cirkusbyggnaden snart därpå, då en ansökan till Magistraten om att uppföra 
tält för cirkusföreställning på den nämnda tomten inkom i april 1908.531 Ett 
avslag på en ansökan från Gottfrid Svensson om förlängd öppettid till kl. 11 
e.m. för sin förevisning av ett vaxmuseum på Alnängarna under 
sensommaren 1907 antyder att detta område, liksom området kring cirkus, 
nattetid hade blivit en oroshärd för Magistraten, som nu aktivt styrde de 
folkliga nöjenas förekomst, öppettider, och platserna för desamma.532 Under 
1908 var flertalet marknadsnöjen tillbaka inne i staden på olika adresser i 
och nära stadens kärna, vilket säkert var ett sätt att försöka komma till rätta 
med ”oordningar”.533  

Några vidare åtgärder beträffande biograferna med anledning av 
”opinionen” i samband med eller i efterdyningarna av föräldramötet märks 
inte i pressen eller i Magistratens protokoll, utöver en uppmaning till 
biografteatrarna i staden att respektera de tider för föreställning som tidigare 
påbjudits. De fick inte förekomma senare än klockan tio på eftermiddagen, 
sön- och helgdagar, och de fick inte börja före klockan sex på 
eftermiddagen.534 Filmen som skildrade bärgningen av lik efter ångaren Göta 
Elfs kantring gav dock anledning till avbrott i NAs regelmässigt goda 
omdömen om biografteatrarnas repertoar. NA konstaterade krasst att ”Mot 
dylika sensationsbilder borde censuren alldeles givet ingripa då 
kinematografen själv saknar omdöme att slopa dem. Att för en yngre publik 

                                                
528 Protokoll, ÖM, § 515 och § 516, 1 november 1907, och § 524, § 526 och § 530, 7 
november 1907. 
529 Protokoll, ÖM, § 538, 14 november 1907. 
530 Protokoll, ÖM, § 548, 19 november 1907. 
531 Ansökan avslogs och C. M. Rhodin från Danmark uppförde sin cirkus på tomten Nygatan 
45 istället. ÖM, Diarium över tillståndsansökningar 1903-1910, No. 58, 14 april 1908. 
532 I motiveringen till avslaget står ”… befaras kunde att ordningens upprätthållande 
försvårades samt den uppgivna platsen ur denna synpunkt vore verkligen olämplig, beslöt 
Magistraten afslå ansökningen”. Protokoll, ÖM, § 383, 20 augusti 1907. 
533 Betty Jensén ville å Kamreraren Bergmans tomt i tält förevisa en levande tam sälhund samt 
premieskjutning med luftbössor med början i februari; Gottfrid Svensson ville förevisa Paulos 
Panoptikon och Anatomiska Vaxmuseum å Trädgårdsgatan 17 i april; C.G. Rotzius ville spela 
grammofon i stadens parker under sommaren; C. M. Rhodin uppförde cirkustält å tomten 
Nygatan 45 i slutet av april; A. P. Nordenstam ansökte om karusell å Ekersgatan; H. W. 
Hertzberg ansökte om att få uppföra cirkus vid Södra Allén; Direktör Frans Lindberg ville 
uppföra ännu en cirkus, denna gång på Trädgårdsgatan. ÖM, Diarium över 
tillståndsansökningar 1903-1910, No. 30, 28 februari; No. 39, 9 mars; No. 45, 18 mars; No. 
64, 22 april; No. 146, 13 augusti; No. 186, 20 oktober; No. 208, 16 november 1908. 
534 ”Delgifvet O. Thomander, Olaigatan 19, K. E. Ljungkvist för Skandia Biografen, J. A. 
Edstam för Svenska Biografteatern samt O. W. Wittgren för Nordiska Biografteatern.” 
Protokoll, ÖM, 3 december 1907. 
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dylika bilder kunna vara särskilt skadliga säger sig själft.”535 Kommentaren i 
NA vittnar om att den lokala censurmyndigheten inte var speciellt angelägen 
om sitt uppdrag. Från central ort, Kungliga Majestätet i Stockholm, 
utfärdades ett cirkulär vid slutet av år 1908 till länsstyrelserna i landet med 
en uppmaning att se till att lokala polismyndigheter skärper sin bristande 
tillsyn över biograferna.536  

Biograferna, pressen och programmen  

Våra biografteatrar, Svenska å Fredsgatan 12, Continental Olaigatan 19, 
Skandia å Arbetareföreningen och Nordiska å Klostergatan 20, kunna 
fortfarande glädja sig åt stadsbefolkningens inträsse och spela dagligen inför 
goda hus.  

Programmen äro inträssanta och sevärda. 537 
 
Tidningarna NA och Ök fortsatte att uppmärksamma biograferna med 
sporadiskt införda små notiser av vilka det framgår att nöjet var uppskattat 
och att det fanns en publik trots det stora filmutbudet av tre fasta biografer 
och enstaka mer tillfälliga förevisare.538 I NA var kommentarerna dock mer 
sparsamt förekommande under 1908 än de varit tidigare och det är enbart 
aktualiteter som uppmärksammas i positiva ordalag.539 Bara i en notis i 
tidningen omnämns en dramatisering, och då i negativa termer: ”Svenska 
Biografteatern visar inträssanta bilder från järnmalmgruvorna i Kiruna samt 
en vacker bild från Venedig. Försöket att återgiva Dreyfusaffären måste 
betraktas som mindre lyckat, och det kan i fråga sättas, om senen, [sic!] som 
skall föreställa överste Henrys självmord, ens borde visas.”540  

Ök, som oftare kommenterade biografernas repertoar, om än i korta 
ordalag, var inte lika noga med repertoaren och värdesatte andra egenskaper 
i ett filmprogram. Arbetartidningen beskrev programmen som ”rika” och 
”varierade”,541 ”omväxlande och nöjsamma”,542 ”alltjämt goda och 
inträssanta”,543 ”rikhaltiga och storslagna”.544 En typisk notis i Ök kunde se 
ut så här: ”Våra biografteatrar bjuda som vanligt på stora och omväxlande 
program. Vi hänvisa till annonser härom.”545 Då visningen av bl.a. 
                                                
535 Filmen annonserades som ”Kanalångaren Göta Elfs kantring i Göteborg. Fotograferat 10 
minuter efter katastrofen” för visning på Svenska Biografteatern. NA, 23 april 1908. 
Reaktionen infördes NA, 25 april 1908. 
536 NA, 3 eller 4 december 1908. 
537 Ök, 18 januari 1908. 
538 Om den talrika publiken: Ök, 8 februari, 12 februari, 9 mars, 21 november 1908. 
539 NA 11 februari; 11 och 25 september 1908. 
540 NA, 3 november 1908. 
541 Ök, 1 februari 1908. 
542 Ök, 8 februari 1908. 
543 Ök, 9 mars 1908. 
544 Ök, 17 oktober 1908. 
545 Ök, 31 oktober 1908. 
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Dreyfusfilmen som NA avfärdade, pågick, tyckte Ök: ”Våra biografteatrar 
bjuda sant och synnerligen på omväxlande och roande program denna 
vecka.”546  

Repertoaren för övrigt just denna vecka omfattade följande: På Svenska 
Biografteatern visades: Träkolstillvärkning i Norrland, Dreyfus-Affären, 
Messters Biophon: Spansk Dans, Idrottföreningen Kamraternas Tävlingar i 
Sandviken, Belgrad i dessa dagar, På rullskor;547 På Skandia-Biografen 
visades: En hård fader (Dramatisk), Den ogenerade köksan (skämt), 
Dreyfusaffären, Vid uppvaknandet (Tragedi), Ballongtävlingarna i Berlin, 
Serpentindansösens uppkomst (Konstnärligt kolorerad), Stadsbudets misstag 
(Skämt);548 På Biografteater Continental visades: Indianer och Cowboys 
(Spännande drama i 20 avd.), Prinsessan Alexandras kvadrilj [sic!], Krig i 
fred (Artilleriets provskjutning i Uppland), Den listige hunden (Komisk), 
Alkemistens dotter, Basunblåsaren (Komisk); På Biograf-Teatern Scala 
visades: Växiöbilder, En liten tapper räddare, De franska fältmanöverna 
1908 [sic!], Den överlistade (Komisk), En nordpolsexpeditions äventyr och 
slutliga undergång, Den lycklige Hans.549 

Biografteatrarna och hegemonin 
Sammanfattningsvis kan sägas att biografteatrarna i staden öppnades under 
en tid då utbudet av billiga och folkliga nöjen var stort och orsakade fylleri, 
bråk och stoj på gatorna om nätterna, vilket Magistraten försökte kuva 
genom styrning av om, var och när billiga och folkliga nöjen skulle få 
förekomma. Det verkade råda en osäkerhet om biografteatrarnas status och 
inverkan på ungdomen. Det är svårt att tveklöst inrangera biografteatrarna 
bland ”dåliga nöjen” i en lokal hegemonisk diskurs av kulturkonservativa 
och liberala värderingar, då ÖAF, nykterhetsrörelsen och lokala frikyrkor 
trots allt flitigt inhyste biografer i sina lokaler. ÖAF startade till och med en 
biograf i egen regi. Inom ÖAK rådde tveksamhet om lämpligen i att 
föreningen själv skulle driva biograf, men Biograf Continental släpptes in 
som gäst med visningar på Folkets Park över sommaren 1908.   

Efter biografernas etablering i staden 1907 formulerade den lokala 
Magistraten förbud mot en viss typ av bilder, de sedlighetssårande, konstlade 
och förråande, som ansågs olämpliga för en viss publik, barnen. Införandet 
av lokal censur var förmodligen en reaktion på Stockholm Överståthållare-
ämbetets undersökning av biografer och följande direktiv, 550 som i sin tur 
var orsakad av en opinion i storstadspressen där Pedagogiska Sällskapet 

                                                
546 Ök, 9 november 1908. 
547 NA, 7 november 1908. 
548 NA, 4 november 1908. 
549 Ök, 6 november 1908. 
550 Samstämmigheten i censurformuleringen i Malmö och i Örebro talar för det. Olsson 
(1989): 46. 
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hade en ledande roll. Några lokala pedagoger tyckte att Magistratens censur 
var otillräcklig. De försökte skapa opinion i frågan och själva ta kontroll 
över censuren, men misslyckades i sina intentioner.551 Ett påbud från 
Överståthållare-ämbetet till ÖM om skärpt kontroll kom något år senare.  

Detta pockande på polisens arbete ger intryck av att censuren inte var en 
prioriterad verksamhet lokalt, vilket accepterades i stort av de lokala 
offentligheter som pressen representerar. NA, som alltid ställt sig positiva i 
sina korta och få omdömen om gästande filmförevisares filmprogram, 
reagerade mot ett par inslag på repertoaren efter biografernas etablering: en 
iscensättning av självmordet i berättelsen om den då aktuella 
Dreyfusskandalen och filmen som skildrade bärgningen av lik efter ångaren 
Göta Elfs kantring. I Ök var man reservationslöst positiv gentemot mediet 
och dess repertoar. NT däremot, vilken generellt negligerade det lokala 
nöjeslivet och t.om. avstod från annonsintäkter från nöjesarrangörer, införde 
ett undersökande reportage som i sin konkluderande argumentation gav stöd 
till pedagogernas sak. Värt att notera är att endast ett nummer på den 
undersökta föreställningen fördömdes av journalisten: det gällde en film om 
en ”äktenskaplig kvällskonflikt” som ansågs ”absolut förkastlig med sina 
afklädningsscener”.552  

Sammanfattningsvis verkar biograferna ha etablerats i staden utan större 
invändningar, utan att ha orsakat några större oordningar, utan att nämnvärt 
ha utmanat hegemonin.  

                                                
551 I Malmö sköttes den lokala filmcensuren av folkskolläraren Frans Hallgren från december 
1908 fram till den statliga censuren trädde i kraft i december 1911. Enligt Olsson, besöktes 
Hallgren av ”många delegationer” för att studera hans verksamhet och på flera håll tog man 
efter hans ”system”. Olsson (1989): 46. 
552 NT, 29 november 1907. 
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Slutdiskussion  

I Norge stod ”kinoens vugge … i ett tivoli” menar Ove Solum med den 
norske pionjärfilmhistorikern Sigurd Evensmo.553 Solum beskriver på ett 
förtjänstfullt sätt i sin avhandling hur filmen inledningsvis placerar sig som 
en nyhet, en attraktion, i tivoli- och varietésammanhang i Norges större 
städer (som ”et gjøkeegg i fremmed rede”) samtidigt som den i ett större 
perspektiv, såsom Musser har beskrivit, måste ses som en utveckling av 
äldre visuella medier som laterna magica, panorama och diorama, med 
influenser från samtida scenisk konst.554 Situationen i Norge är intressant i 
ett svenskt perspektiv eftersom de två länderna stod varandra nära, 
åtminstone fram till unionsupplösningen 1905. Den norska filmhistorien är 
därtill speciell eftersom biograferna kommunaliserades på 1910-talet, vilket 
innebar att filmindustrin införlivades i lokalpolitiken.555 Om Norge är att 
betrakta som ett filminstitutionellt ”annerledesland” gäller inte det den 
tidigaste filmhistorien, menar dock Solum.556 Underförstått är att den tidiga 
filmen i Norge inte visar spår av den senare så speciella utvecklingen.557 

Föreliggande avhandling på svensk mark kommer fram till att situationen 
i Örebro är annorlunda från Solums beskrivning av den norska. Billiga, 
kommersiella nöjen, till och med tivoli, var en del av de lokala 
folkrörelsernas – och framförallt arbetarrörelsernas – verksamhet, och 
filmförevisare samarbetade med det lokala föreningslivet. Uppdelningen av 
filmens historia i en tidigare period präglad av kommersiella företag som på 
den nöjesfattiga landsbygden turnerade med cirkusar, marknadsnöjen och 
varieténummer men var stationära i större städer, och en senare period som i 
Sveriges fall skulle vara präglad av Svenska Bios centraliserade intressen 

                                                
553 Ove Solum, Helt og skurk. Om den kommunale film- og kinoinstitusjonens etablering i 
Norge (Oslo: Unipub AS, 2004): 64. 
554 Citatet är från Sigurd Evensmo, Det store tivoli. Film og kino i Norge gjennom 70 år 
(Oslo: Gyldendal Norsk förlag, 1967): 21, och återges i Solum (2004): 64; 56-77.  
555 Solum (2004): 343-347. 
556 Solum (2004): 56. 
557 Å andra sidan har inte den tidiga filmhistorien undersökts ur ett lokalpolitiskt, socialt och 
kulturellt perspektiv, utanför storstäderna. Solum refererar forskning om Kristiania, 
Trondheim och Bergen. Kristianias varietéer, som hade sin glansperiod under 1800-talets sista 
år, visade film. I Trondheim var det Arbeidersamfundet som introducerade filmen varefter 
gästande cirkusar visade film i sina tält, ambulerande förevisare besökte marknadsdagar, och 
film presenterades i scenshower på en teater. I Bergen tog filmen plats på den lokala, rymliga 
varietéscenen. Solum (2004): 59-66. 
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(och i Norges fall av arbetarekommunernas lokalpolitiska styre) vore 
missvisande. Folkrörelsernas och associationernas framträdande och 
komplexa roll i den tidiga svenska nöjeskulturen antyder en annan historia 
där kommersiella och ambulerande filmvisare samspelar med det lokala 
föreningslivet och gradvis, i en fortsatt samverkan, övergår till mer 
permanenta former för filmvisning. 

Waldekranz licentiatavhandling (1969) är den mest genomgripande 
undersökningen till dags dato om den tidiga perioden i Sverige. Många av 
iakttagelserna i avhandlingen bekräftas av föreliggande lokalstudie. En 
viktig poäng hos Waldekranz som avhandlingen har tagit som utgångspunkt 
är att filmhistoria inte kan skrivas enbart ur ett storstadsperspektiv eftersom 
villkoren var så olika exempelvis i en stad som Örebro. Då 
kinematografvisningarna mattades av i Stockholm och Göteborg runt 1900 
och övervintrade i varietéerna, fanns det ett återkommande utbud av 
ambulerande förevisare i Örebro, som hyrdes in i det lokala föreningslivets 
lokaler och med största sannolikhet sedan fortsatte till andra mellanstora och 
mindre städer för visning i liknande lokaler. I strid med Waldekranz 
beskrivningar av den vanligaste typen av program för resande filmförevisare, 
vilka han menar var en skioptikonförevisning med film som clou eller att 
film förekom som ett nummer i ett varietéprogram, var den dominerande 
typen av föreställning som innehöll film och som gästade Örebro den som 
innehöll ett helt kinematografprogram – även om film också kunde lanseras i 
kombination med diverse ljudmaskiner.  

Tekniken, projektorn, framställdes i de tidigaste annonserna som främsta 
”attraktion”, i detta överensstämmer avhandlingens resultat med Waldekranz 
iakttagelser. Referenser till tekniken i annonser, för såväl resande som fasta 
kinematografer och biografer, var för övrigt vanliga under hela 
undersökningsperioden, men efter 1903 sällan som främsta attraktion i 
programmet. I Örebromaterialets filmannonser finns det även många 
exempel på den starka lockelse annonsörerna föreställde sig att amerikanska 
bilder hade och där finns även oförtjänt mycket referenser till Edison; det 
senare är något som Waldekranz m.fl. noterat var vanligt förekommande i de 
första årens filmannonser oavsett om Edison hade någon reell anknytning till 
den annonserade visningen eller ej.558 Om programmet innehöll aktualiteter, 

                                                
558 Waldekranz (1969): 26, 73 och 123; Waller (1995): 28 och 29. I Sverige var man bekant 
med den amerikanska kulturen genom den stora utvandringen som kulminerade på 1880-talet 
och som skapade kulturella kontakter mellan länderna. Över en miljon svenskar emigrerade. 
En ganska stor del av de utvandrade (200 000) återvände till Sverige. Några av de tidiga 
filmförevisarna i Sverige var exempelvis svenskamerikaner. Amerika framstod som modernt 
framgångsland, inte minst i tekniskt avseende, och Thomas A. Edison var världskänd som 
dess stora uppfinnare. På Världsutställningarna i Paris 1878 och 1889 slog han igenom 
populärt i Europa med fonografen och med demonstrationer av elektrisk belysning. Hans 
företag uppfann också kinetoskåpet. Enligt Musser visades i kinetoskåp korta filmatiseringar 
av vaudevillenummer från New Yorks repertoar (1893-1895), tagna i Edisons ateljé. 
Filmerna kunde innehålla motiv som överskred kulturella tabun, men som ändå accepterades i 
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från till exempel Boerkriget eller Dreyfusaffären, lyftes detta fram särskilt i 
annonserna. Aktualiteter hade uppenbarligen stort annonsvärde under 
filmvisningarnas första decennium.  

Nöjesexpansionen, föreningslivet och filmen   
Om biografboomen inträffade med start 1904 i Göteborg och 1905 i 
Stockholm, var 1903 ett genombrottsår för kinematografförevisningen i 
Örebro. Det berodde inte enbart på att kortare spelfilmer började cirkulera på 
marknaden, utan även på att kinematografförevisningen med artisten Protus 
Åslund i oktober 1903 skapade en oerhört populär föreställning i 
varietéanda. Tillgången till en cirkusbyggnad som kunde ta emot uppåt 1000 
åskådare åt gången spelade också in. Detta program innebar den första stora 
populära lokala och mediala händelsen. Samtidigt med detta genombrott 
organiserade ÖAK nöjen som likaledes tilltalade och attraherade en större 
publik. Stadens arbetarklass började gå på lokal, regelbundet, för att förlusta 
sig och de gjorde det med äran i behåll, med vilket jag menar att 
skötsamhetsidealet inte kränktes av besök på tivoli- och cirkusbasarer eller 
Folkets Parks varietéunderhållning. Öks använde en retorik som gick ut på 
att det var en plikt för arbetaren att gå på nöjen arrangerade av den egna 
rörelsen, och närmast en skyldighet att ha roligt! Denna uppmaning riktade 
sig framförallt till männen, men även i perioder till stadens ungdomar. 
Bakgrunden till denna retorik var att populariteten hos ÖAKs nöjen bidrog 
till dess kassa och främjade de organiserade arbetarnas gemensamma sak. I 
Ök reflekterade man över den betalande folkmassans sociala dimension. Att 
gå till Folkets Park, att betala entrén, att samlas och ha roligt tillsammans, 
var ett uttryck för tillhörighet och stärkte det socialdemokratiska kollektivet 
liksom den individuella identiteten.  

Hand i hand med stadens befolkningstillväxt, arbetarnas organisering och 
nya fritidsvanor att gå på lokal, ökade antalet tillfällen att besöka 
kinematografförevisningar explosionsartat. Staden fick en fast biografteater 
med dagliga förevisningar för en billig penning, och antalet ambulerande 
kinematografer som gästade staden ökade, varefter några kom oftare och 
stannade allt längre perioder. Konkurrensen mellan gästande kinematografer 
var stor efter 1905 och under 1906 är det två ambulerande företag som 
                                                                                                               
tittskåpsformatet. Det handlade om erotiserade kroppar, boxningsmatcher och tuppfäktning. 
Med Lumièrebrödernas mer realistiska repertoar och projicerade bilder, förändrades Edisons 
filmrepertoar. Han övergick till att filma utomhus, och om Lumièrebrödernas filmer skapade 
en internationell estetisk norm, blev Edisons filmer utpräglat nationalistiska. Musser, Charles, 
Edison Motion Pictures, 1890-1900. An Annotated Filmography (Italy: Le Giornate del 
Cinema Muto and US: The Smithsonian Institution Press, 1997): 19-50. Om svenska 
uppfattningar om och relationer till Amerika se Tom O’Dell, Culture Unbound. 
Americanization and Everyday Life in Sweden (Lund: Nordic Academic Press, 1997); Alm, 
Martin, Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel. Svenska berättelser om USA 
åren 1900-1939 (Lund: Nordic Academic Press, 2002).     
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utmanar konkurrenterna genom att kombinera filmvisning med populära 
artister i programmen. Det gällde Teatrografen, som tidigare visat program 
med skioptikonbilder i pauserna och som 1906 engagerade landsmålaren och 
vissångaren Pelle Hedin. Det gällde även Pariser-Biograf-Teatern, som 
tidigare haft framgångar med Protus Åslund och som 1906 lanserade 
kinematograf i kombination med uppvisningar av bondkomikern och 
vissångaren Norrgårds-Petter. I den gängse historieskrivningen har detta 
bruk uppmärksammats i samband med ”biografkrisen” till följd av en 
överetablering av biografer och allmän konjunkturnedgång 1909.559 
Avhandlingen visar att det förekom tidigare, under det år då antalet 
ambulerande kinematografer förmodligen var fler än någonsin förr eller 
senare (1906).560  

Med fler än en fast biograf i staden som kontinuerligt visade film 
minskade antalet gästande förevisare drastiskt. Svenska Biografteatern, som 
hade hyrt in sig i ÖAFs lokal under våren och hösten 1907, öppnade en egen 
biografteater i staden vid slutet av nämnda år. ÖAF passade då på att öppna 
biografteater i egen regi. Därmed fanns tre stående biografteatrar i staden vid 
ingången till 1908.  

Det intressanta med denna expansion av ett lokalt, vitalt offentligt och 
populärt nöjesliv åren efter sekelskiftet 1900 är att det skedde i nära 
anknytning till föreningslivet, framförallt de två arbetarföreningarna. 
Waldekranz uppdelning i ”offentliga nöjen” och ”sällskapsliv”, där han 
menar att storstädernas nöjen dominerades av ”offentliga nöjen” och 
landsortens av ”sällskapsliv” med inslag av gästande offentliga nöjen som 
cirkusar, ljusbildsförevisare och teatersällskap, är inte applicerbar på 
Örebro.561 Sällskapslivets lokaler användes allt som oftast för offentliga 
nöjen och arrangemangen var allt som oftast av offentlig och kommersiell 
karaktär. ÖAFs samlingssal Stora Åvik var den mest använda lokalen för 
ambulerande kinematografer, därefter kom godtemplarlokaler, frikyrkor och 
till sist, Örebro Teater. Det var alltså inte i avsaknad av en teater som 
föreningslivets lokaler nyttjades, utan förmodligen föredrog förevisarna till 
exempel Stora Åvik eller Vasakyrkan därför att deras program tilltalade den 
publikgrupp som ingick i den kultur som föreningen var en del av.  

En indelning av olika sorters resande förevisare, med avstamp i Deac 
Rossells kategorisering, visar att det var olika sorters program som gästade 
de olika lokalerna i staden.562 Det går att urskilja fyra olika kategorier bland 

                                                
559 Furhammar (2003): 23. 
560 Statistiken på antalet förevisare i landet som Waldekranz presenterat tar tyvärr slut med 
året 1905, men eftersom antalet förevisare som gästade Örebro var fler 1906 än 1905, och 
stannade längre perioder, kan man anta att de ambulerande kinematograferna inte minskade i 
antal mellan de här två åren. År 1905 fanns 49 ambulerande företag i Sverige, att jämföra med 
föregående år som låg kring 30. Waldekranz (1969): 117-118.    
561 Waldekranz (1969): 145-146. 
562 Rossell i Popple & Toulmin (red.) (2000): 50-60. 
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de gästande förevisarna i Örebro. Vasakyrkan och Frälsningsarmén gästades 
av illustrerade föredragshållare, gärna med utlandstema och med 
kinematografbilder som höjdpunkter i programmet. A. Blom är ett 
typexempel. Han förlade sina turnéer till regionens kyrkor och attraherade en 
publik med en billig entré. Den andra kategorin som omfattar de flesta 
ambulerande förevisarna hade ett blandat kinematografprogram och sökte en 
bred familjepublik bland de skötsamma arbetarnas växande skara med 
visningar på Stora Åvik alternativt Godtemplarnas lokaler. Eftersom 
föreningarna sökte sätt att förmera sina kassor som skulle räcka till 
exempelvis omkostnader för lokalerna, välgörenhet, propaganda, samt till 
sjuk- och pensionskassor, hyrde de gärna ut sina samlingslokaler till 
ambulerande förevisare.  

Kinematografförevisningar fick aldrig fäste i marknadsnöjessammanhang 
i Sverige visar Waldekranz studie, och avhandlingens undersökning stödjer 
påståendet. Kanske en förklaring till detta kan vara att 
kinematografförevisningar introducerades vid den tidpunkt då städerna 
expanderade och föreningskulturen, som likaledes var inne i en expansiv fas, 
hade egna samlingslokaler i både större och mindre samhällen över hela 
landet. Förevisarna behövde inte kuska runt med tält och associeras med 
lågtstående marknadsgyckel tack vare denna infrastruktur. Vid denna tid var 
dessutom frimarknader i avtagande i landet som en följd av den ekonomiska 
omdaningen. I Örebro stängdes exempelvis två av de tre årliga 
frimarknaderna vid början av sekelskiftet 1900. 

De fåtal företag som tillhörde den tredje kategorin och som bokade in sig 
på Örebro Teater med kinematografprogram vädjade i annonseringen till en 
mer finkulturell status än som var vanligt inom föreningskulturen, genom 
exempelvis högre priser, visningar med den tekniskt överlägsna biografen 
istället för kinematograf, och med orkester i samband med visningen.  

Bland Deacs kategorier fanns också de som uppträdde i varietélokaler och 
kombinerade kinematografförevisning med scenuppträdanden, vilket var 
vanligt förekommande till exempel i England, USA och i Sveriges större 
städer åren kring sekelskiftet. I Örebro skedde det definitiva genombrottet 
för kinematografprogram i en sådan kontext i cirkusbyggnaden och med en 
föreställning där den populäre artisten Protus Åslund hade en framträdande 
roll, men i övrigt var kombinationen varieté och kinematografförevisning 
inte typisk eller vanligt förekommande. Undantagen från 1906 är redan 
nämnda.      

De fasta biografteatrarnas etablering i staden bekräftar banden mellan 
föreningslivet och filmen. En av de tre biograferna startas och drivs av ÖAF 
som genom alla åren tagit emot ambulerande, och så småningom också mer 
fasta, förevisare. Den andra biografen lierar sig och blir så småningom en del 
av ÖAK. Det var bara den tredje biografen i staden som drevs som 
aktiebolag av ett företag med säte utom socknen och utan samröre med det 
lokala föreningslivet efter att biografen öppnade i egen lokal. AB Svenska 
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Biografteatern byggde upp en kedja av biografer över landet med samma 
namn som aktiebolaget och skulle strax komma att helt dominera den 
svenska filmbranschen.  

Cirkus, varieté och tidig film 
Film visades alltså endast vid ett fåtal tillfällen i sammanhang som hör 
varietén till, exempelvis i Cirkusbyggnaden, där cirkus, tivolinöjen och 
varieté var vanligt förekommande. Filmförevisare höll sig framförallt till de 
skötsamma föreningarnas lokaler och sammanhang. Ändå var varietéscenen 
(för att sammanfatta dessa nöjen i ett begrepp) inflytelserik eftersom den 
expanderade samtidigt med filmen. Dessutom lånades varietéartister in till 
lokala filmprogram och gjorde succé. Expansionen av det folkliga nöjeslivet 
skedde framförallt i ÖAKs regi med öppnandet av Folkets Park (1902) och 
cirkus- och tivolibasaren i cirkusbyggnaden, och senare även i Folkets Parks 
paviljong. Samtidigt ökade utbudet av kinematografprogram i 
arbetareföreningars och andra föreningars lokaler markant i och med 
säsongen 1904/1905 och igen vid årsskiftet 1907/1908. Öks ihärdiga 
propaganda för ett vitalt nöjesliv bestående av cirkus, varieté, basarer med 
marknadsnöjen, dans och tävlingar, både skapade en vana bland den nya 
urbana arbetarklassen att förlusta sig på lokal och främjade samtidigt 
kinematografernas popularitet och legitimitet som ett arbetarnöje bland 
många andra. Mot bakgrund av explosionen av folkliga nöjen i staden och 
med detta stöd i Ök till nöjenas gagn växte kinematografernas popularitet.  

Att tala om filmen som ”et gjökeegg” i cirkusens och varieténs ”fremmed 
rede” i fallet Örebro håller inte.563 Det är snarare så att filmen placerar sig i 
de skötsamma föreningarnas trygga hägn, men tar draghjälp av varietéscenen 
för att bli populär. Protus Åslund och andra varietéartister anlitas tillfälligt 
och cirkuslokalen nyttjas enstaka gånger för att attrahera en stor publik till 
kinematografvisningar. Fortsättningsvis figurerar filmen som ett 
jämförelsevis beskedligt nöje vid sidan om och i skuggan av ÖAKs 
arrangemang.  

Regleringen av nöjen 
Det lokala styret hade sedan slutet på 1800-talet försökt begränsa de 
oordningar i staden som den folkligt förankrade nöjeskulturen skapat och 
man hade använt metoder som förbud, begränsning av tiderna för 
utskänkning av alkohol på de enklare krogarna, besiktning av 
samlingslokaler samt indragning av tillstånd att ordna basarer eller uppträda. 
Kinematografföreställningar på Cirkus med publikdragaren Protus Åslund 
var upphov till att ÖM bildade en nämnd för besiktning av offentliga lokaler 
                                                
563 Solum (2004): 64. 
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1904 som framöver kom att rama in åskådarnas beteenden under 
föreställning. Antalet åskådare fick exempelvis inte överträda antalet 
sittplatser på Cirkus och Stora Åvik, och lösa stolar i gångarna förbjöds. 
Först 1906 beslutades om ett tillägg till de ordinarie säkerhetsföreskrifterna 
om innehållet i programmen, där förhandscensur krävdes jämte förbud mot 
bilder ”som skildra mord, rån och andra svåra brott, eller äro mot sedligheten 
sårande eljest olämpliga”. Vid föreställningar för barn fick inte bilderna 
”framkalla vånda eller skräck eller fasa hos barnen”.564 Det finns inga tecken 
på att denna nya kontroll av repertoaren var ett lokalt initiativ, då ingen lokal 
diskussion föregick regleringen. Det var troligtvis en anpassning till de 
direktiv som utgick från Stockholms Överståthållare-ämbete som ett resultat 
av den undersökning myndigheten företog i slutet av 1905 efter att ett dussin 
biografteatrar plötsligt hade öppnats i huvudstaden och orsakat en 
reformistisk opinion i storstadspressen.565  

En lokal gren av Pedagogiska Sällskapet bjöd in till en lokal offentlig 
reformistisk diskussion om kinematograferna i december 1907 som en 
missnöjesyttring över att den polisiära kontrollen av repertoaren inte var 
tillfredsställande. Uppropet resulterade i att Borgmästaren uppvaktades för 
en hårdare kontroll av biografteatrarnas repertoar. I NA går det att spåra ett 
fåtal uttryck för missnöje med enstaka biograffilmer. Ett undersökande 
reportage i den moderat konservativa NT inspirerat av mötet förespråkade 
samma linje. Med detta lämnades frågan tills vidare. 

Den reformistiska diskursen var uppenbarligen tämligen svag i fallet 
Örebro. Olsson antyder att den på andra håll i landet, och då inte enbart i 
storstäderna, hade större genomslag och att pedagoger i flera samhällen till 
och med delegerades den censurerande makten av Magistraten.566 Hur 
många och vilka samhällen eller städer det gäller är dock oklart och frågan 
om skillnader i större städer och mindre samhällen återstår. I avhandlingen 
har det framförts argument för att de sociala och kulturella sammanhang som 
biograferna i sin framväxt stått i relation till och varit en del av var 
avgörande för hur de kom att uppfattas och användas. I linje med en sådan 
syn på kulturell förändring är lokalerna för de tidiga filmvisningarna viktiga, 
liksom den övriga verksamheten som försiggick i lokalerna, för att 
därigenom beskriva ideologiska och kulturella spänningar mellan olika 
grupperingar i staden. Den uteblivna lokala debatten kring biograferna i 
Örebro skulle alltså kunna förklaras genom en utredning av i första hand 
                                                
564 Protokoll, ÖM, § 19, 20 januari 1906. 
565 Detta är också Waldekranz förslag. Waldekranz (1969): 279. 
566 Olsson (1989): 46. I en amerikansk kontext har forskare beskrivit en betydligt häftigare 
reaktion från reformistiskt och lagstiftande håll på nickelteatrarnas etablering, som gärna 
liknas vid en explosion (”nickelodeon boom”). Oavsett styrkan i reaktionen, blir det ungefär 
samma följder av undersökningar och debatter om biograferna i Sverige som i USA: statlig 
censur och en självpåtagen upprensning och reglering inom branschen; således en samverkan 
mellan den bildade eliten och filmindustrin vilket gynnade samhällsmoralen och affärerna. 
Grieveson (2004): 77-120; Olsson (1995).   
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ÖAFs, nykterhetsrörelsens och frikyrkornas traditioner, praktiker och 
kulturella status. Under nästa rubrik återkommer jag till de här frågorna. 

Jag skulle även vilja föreslå att en del av förklaringen till den lokala 
borgerliga offentlighetens och den lokala ledningens laissez-faire-attityd till 
biograferna har att göra med nöjeskulturen och dess förändringar i vidare 
bemärkelse. Under studiens undersökningsperiod utmanas NAs ledande 
ställning som informationskälla för det lokala nöjeslivet av nystartade Ök 
som har ambitionen att vara en alternativ lokaltidning. Ök är fylld med 
annonser och information om den egna rörelsens stora utbud av nya nöjen på 
cirkusbasaren och i Folkets Park. De lockar stora skaror till sina 
fritidsaktiviteter, vilket i sig kunde upplevas som ett hot av 
samhällsordningen. Periodvis mellan 1904 och 1907 vållar de störningar av 
stadsfriden som till slut leder till polisundersökning och nedläggning av 
cirkusbasaren. Det sker samtidigt som antalet filmvisningar exploderar i 
staden för att slutligen kulminera i öppnandet av tre fasta biografer. Det är 
troligt att biografteatrarna hamnade i skuggan av oordningarna på och kring 
cirkusbasaren. Basaren var upphov till fylleri, bråk och störande pojkgäng 
som drog fram i staden nattetid. Gästande kinematografer på ÖAF eller i 
nykterhetsrörelsens ordenslokaler samt nyöppnade biografteatrar framstår i 
en jämförelse som tämligen beskedliga nöjen.  

Kinematografens status och offentlighet 
Hur ska man då förstå kinematografernas introduktion och biografteatrarnas 
etablering i en stad som Örebro? Skedde det i samklang med den borgerliga 
hegemoniska kulturen eller representerade dessa nya rum en alternativ 
offentlighet? Denna studie har i mycket liten utsträckning intresserat sig för 
psykoanalytiska processer, kognitiva reaktioner eller den sociala receptionen 
av enskilda filmer då det empiriska materialet erbjuder föga därvidlag. Med 
Miriam Hansen menar jag att den tidiga filmens egenart inte består i den 
enskilda filmens stil och innehåll utan snarare bestäms av 
visningssituationen och genom den historiska receptionen av programmet i 
dess helhet.567 Programmet som sådant var ingen standardiserad produkt. 
Enligt Musser markerade introduktionen av kortare spelfilmer efter 1900 ett 
successivt skifte till en ny programestetik som innebar att filmproducenten 
tog kreativ kontroll över utformningen av visningen och begränsade 
förevisarens kreativitet.568 Denna förskjutning till trots (mot program med 
spelfilmer som mer självständigt berättade en historia) kom de gästande 
filmturnéerna att i sin utformning och i sina framföranden vara sinsemellan 
påfallande variationsrika. Programmen visades med olika apparatur; i 
kombination med andra medier (ljusbilder, grafofoner, m.m.) och 

                                                
567 Hansen (1991): 14, 93-94. 
568 Musser (1990): 337-369. 
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framställningsformer (från ljudeffekter och orkester till bondkomik, vis- och 
kuplettsång); med olika typer av filmer i varierande kombinationer och 
längder.  

Avgörande för konstruktionen av en alternativ offentlighet är att det i 
visningssituationen finns en möjlighet till oförutsägbarhet, en öppning för 
det okontrollerbara och överraskande, som uppstår i den lokalt specifika 
situationen.569 Den samlingslokal som förevisningen ägde rum i tycks i viss 
utsträckning ha avgjort programmens utformning och visningens karaktär. 
Det sociala sammanhang för filmvisning som dominerade i Örebro fram till 
och med de tidiga biografernas etablering utgjordes av folkrörelserna och 
ÖAF, framförallt ÖAF. Det finns inget vittnesmål om att några 
överraskningar ägde rum i de religiösa föreningarnas lokaler; där föll 
kinematografen in i traditionella mönster som i och för sig ägde en egen 
kulturell och från den hegemoniska borgerligheten avgränsad status. På 
Stora Åvik uppvisar filmvisningarna förvisso variation i sin utformning av 
programmen, emellanåt dessutom med annonserade ”live”-inslag som gjorde 
varje föreställning unik och som skapade en dialog mellan scen och 
publik.570 Men med tanke på ÖAFs ideologiska grund och övriga verksamhet 
kan man inte spåra någon öppning för alternativ, ingen oförutsägbarhet i 
visningssituationerna eller i receptionen av kinematografprogram. Eftersom 
ÖAF uttryckligen tog avstånd från egensinniga ideal inom arbetarkulturen 
och verkade i harmoni med den borgerliga hegemonin, torde bruket av deras 
salong för filmvisningar och deras senare engagemang i en biograf ha 
inneburit att filmen vann en betydande kulturell legitimitet i staden.571 Som 
påpekats tidigare betyder inte detta per automatik att de arbetare som deltog i 
ÖAFs verksamhet, filmprogrammen inkluderade, deltog på annat än egna 
villkor, men som offentlig arena gav inte detta sammanhang uttryck för att 
vara ett alternativ. Det gjorde inte heller nykterhetslogernas visningar. 

Den enda egentligen kulturellt överraskande och socialt utmanande 
kinematografsituationen som uppstod i Örebro under den tidiga perioden var 
bröderna Gooes visningar med Den Svensk-Amerikanska Kinematograf-
Teater-Turnén med visningar på Cirkus 1903. På Gooes visningar varvades 
sagospel med geografiska bilder i ett program där Protus Åslund 
medverkade. Det var som om hela staden togs på sängen och i efterspelet, 

                                                
569 Hansen (1991): 94. 
570 Ett tecken på att artisternas uppträdanden i samband med filmvisning betraktades av 
samtiden som potentiellt subversiv är att biografförordningen som trädde i kraft 1911 införde 
restriktioner som innebar att orkestern inte fick sitta på en tribun, vilket innebar att de inte fick 
vara synliga för publiken, och de fick inte vara utklädda. Wallengren (1998): 85.   
571 Jag har i en artikel diskuterat ÖAFs kulturella status; genom att visa film i detta 
sammanhang nådde förevisarna en stor publik utan att äventyra den kulturella legitimiteten. 
Det var ett utmärkt sammanhang för exempelvis AB Svenska Biografteatern att etablera sig 
med filmvisningar i staden. Åsa Jernudd, ”Reform and Entertainment: Film Exhibition and 
Leisure in a Small Town in Sweden at the End of the Nineteenth Century”, Film History, vol. 
17, no. 1, 2005. 
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som ett tydligt tecken på dess sociala kraft, skärpte Magistraten 
förutsättningarna för framtida visningar. I lokalpressen får man intrycket att 
det var just Åslunds karisma som artist som lockade snarare än 
filmvisningarna, men klart är att inget annat nöje attraherade en så stor skara 
folk och skapade sådana reaktioner i tidningarna och hos Magistraten under 
den tidsperiod som avhandlingen undersökt. Cirkusen var en lokal som 
förknippades med en folklig nöjeskultur som var frikopplad från 
associationer till bildning och till den skötsamhetskultur som frikyrkorna, 
arbetareföreningen och nykterhetsrörelsen omfattades av. Cirkusen var stor 
och tog mycket folk, vilket bidrog till att visningen kunde få en masspublik 
och att kännedom om händelsen snabbt kunde sprida sig genom staden. 
Även om visningarna på Cirkus fick Magistraten att reagera med 
säkerhetspåbud finns det inget som tyder på att de var ett uttryck för 
”egensinne” – eller ens för ”arbetarkultur” – men med artisten Åslund som 
huvudattraktion påminde de om den basar-, tivoli- och varietéscen som ÖAK 
snart därefter skulle etablera i cirkusbyggnaden.   

ÖAKs nöjesarrangemang, festligheterna i Folkets Park samt basarer och 
tivoli på Cirkus var alternativa offentligheter, trots att skötsamhetens ideal 
genomsyrade ledningen av arrangemangen exempelvis genom att eftersträva 
nykterhet och god ordning i de egna leden. Dessa nöjen var självstyrda och 
dess ”publik” var till stor del konstruerade som aktiva deltagare i lekar och 
attraktioner och även i artisters uppträdanden; de försiggick i rum som 
dominerades av folkliga kulturer, var olika från gång till gång och 
omfattades inte av den hegemoniska diskursen om god underhållning. Det är 
frestande att inrangera filmvisningar i denna offentlighet, men även om 
filmvisningar delade åskådare och emellanåt lokaler och artister med ÖAKs 
nöjen var det endast Gooes föreställning på Cirkus som gav tecken på ett 
mått av självständighet och kulturell kraft. I övrigt var filmvisningarna 
underordnade de sammanhang de förekom i, vilket avgjordes av de lokaler 
som användes för visningarna.  

Givet att arbetarna fick tillträde till och blev delaktiga i en kollektiv 
politisk identitet,572 var samlingar på fritiden viktiga. Åskådaren kunde 
uttrycka sin samhörighet genom att välja att delta på en fest i Folkets Park, 
och bekräfta gemenskapens värde och varandras identiteter genom att 
tillsammans ”innanför grindarna” skratta åt en gycklande bondkomiker och 
svänga om i en ungdomlig dans. Att komma samman var väsentligt i 
arbetaroffentligheten, likaså att det skedde inom kulturella och sociala 
praktiker som publiken kände sig bekväma i. Därför kom de av den bildade 
kulturen lågt värderade, populära, billiga och kommersiella nöjen, med rötter 
i cirkus och kringresande artisters gästspel, under en formerande period att 
främjas av det organiserade föreningslivet.  

                                                
572 Horgby (1993): 67. 



 167 

Filmen borde ha varit optimal i detta syfte, till att ”samla” organiserade 
såväl som ickeorganiserade arbetare därför att dess status var oklar och, 
vilket Hansen föreslår, dess former var under en tid potentiellt ”öppna” och 
starkt beroende av lokala omständigheter.573 Det lokala föreningslivets 
engagemang för kinematografförevisningar talar för en stark lokal 
anknytning. Men ÖAFs engagemang, och i mindre utsträckning 
nykterhetsrörelsens och frikyrkornas, bidrog samtidigt till att avgränsa den 
vida kulturella potentialen för filmens reception. Till skillnad från Hansens 
historiska åskådare av en ny kommersiell nöjeskultur, vilka tog avstånd från 
den finkulturella tradition som i decennier hade dominerat amerikansk kultur 
och som talade till och för ”bildning”,574 vädjade filmvisningarna i Örebro 
till en publik som samtidigt hade införlivat bildningsidealet i sin 
skötsamhetskultur och hade för vana att låta sig roas i en mer folklig 
nöjestradition. Filmprogrammen innehöll såväl bildningsanspråk som mer 
sinnesförvirrande underhållning, vilket kan förklara varför filmvisningar 
accepterades (med visst tvivel) av den hegemoniska kulturen och samtidigt 
blev populära inom det icke-borgerliga nöjeslivet. Annonseringen i Örebro 
visar att flera filmförevisare var medvetna om den kluvna filmidentitetens 
attraktionskraft; även efter att spelfilmer blev vanliga på repertoaren var det 
påfallande ofta som aktualiteter och andra ”naturbilder” framhölls i 
annonserna.575  

Det är först när Biograf Continental flyttar in vid Folkets Park sommaren 
1908 som kinematografen blir ett vardagligt inslag i ett variationsrikt 
program av olika folkliga nöjen inom ramen för den alternativa 
arbetaroffentlighet som exempelvis Folkets Park utgör under denna tid. Det 
undersökta materialet i avhandlingen begränsas dock till slutsatser om den 
formerande period som leder fram till biografteatrarnas etablering. För att 
avgöra om biografteatrarna förverkligade denna alternativa potential – 
speciellt Biograf Continental som använde Ök som sitt primära forum för 
annonsering och lierade sig med ÖAK – krävs att undersökningen fortsätter 

                                                
573 Hansen (1991): 94. 
574 ”Eluding the control of cultural and religious arbiters, a new public sphere had emerged 
with a whole range of commercial entertainments that flourished toward the turn of the 
century. Its constituency was a heterogeneous mass audience, mostly the new urban middle 
class, especially upward mobile white-collar workers and their families, as well as the more 
prosperous working class―anyone who could afford the admission price, transportation, and 
leisure. Access to this new public sphere was defined primarily in economic terms (with the 
exception of varying degrees of racial segregation), rather than by the exclusive standards of 
cultural tradition and social hierarchy.” Hansen (1991): 60-61. Wallers lokalhistoriska studie 
om filmens introduktion i staden Lexington, södra USA, ifrågasätter denna distinktion. Waller 
(1995).   
575 Denna kluvenhet kommer till uttryck i en notis om Bioblanch visningar: ”Kinematografen 
på Arbetareföreningen har utom en del humoristiska bilder, som göra de unga stor glädje, 
flera mera värdefulla saker. Så t.ex. bilderna från zoologiska trädgården i London, hvilka visa 
en del här i landet aldrig sedda djur, särskildt fåglar. Den nyaste bildserien återger Kung 
Håkons intåg i Kristiania.” NA, 13 december 1905. 
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framåt i tid. Fortsatt genomgång av Magistratens handlingar, pressresponsen 
och neddykningar i småtryck och protokoll från föreningslivet kan ge svar.   

Vidare forskning 
Den lokala filmhistoria som har nedtecknats i denna avhandling faller utan 
större anpassningssvårigheter in i den av Waldekranz skissade utvecklingen 
för filmens etablering i Sverige i stort. Den avgörande skillnaden är 
beskrivningen av ”landsbygdens” nöjen där denna avhandling tillmäter 
folkrörelserna och det sammanhang av expanderande billiga nöjen där 
speciellt ÖAK och Folkets Park har en central roll, stor plats. Publiken 
figurerar i avhandlingen som en effekt av olika typer av diskursiva tilltal, 
framförallt i annonser i den lokala pressen. Snarare än att beskriva publiken 
har stadens nöjeskulturer frammanats ur källmaterialet liksom de strukturella 
förutsättningarna för de offentligheter där filmen ingick. ÖAFs stora 
betydelse för framväxten av en filmkultur i Örebro framstår i en jämförelse 
med Waldekranz nationella resultat som speciellt för orten. Samtidigt bidrar 
just denna speciella egenart, i kombination med den nöjeskultur och 
offentlighet som ÖAK representerade, till utvecklingen av en teori om varför 
filmen (om än vacklande) accepterades i det lokala nöjeslivet utan större 
protester.    

Det vore givetvis intressant att jämföra resultaten från Örebro med lokala 
studier med liknande upplägg från andra orter runtom i Sverige. Det vore 
spännande att få svar på frågor om till exempel folkrörelserna var lika 
betydelsefulla för det populärkommersiella genombrottet inom nöjeslivet 
även på andra håll eller om utvecklingen var annorlunda i städerna i norra 
Sverige än de var i södra. Med tanke på överensstämmelsen i stort mellan 
resultaten i Waldekranz avhandling och denna, känns det dock mer angeläget 
att få klarhet om filmbolagen som var verksamma i ett tidigt skede i Sverige. 
Det vore spännande att följa några av de ambulerande förevisare vars 
program gjorde intryck i ett lokalt sammanhang, Bröderna Gooes till 
exempel, och undersöka deras yrkespraktik och det mottagande de fick på 
olika orter. Var kom de ifrån, vilka erfarenheter hade de, varför valde de 
filmvisning som karriär, vilka resrutter följde de, vilken typ av lokaler 
bokade de, vilka andra företag samarbetade de med, hur mottogs deras 
framfart i lokalpressen?  

I ett mer lokalt förankrat perspektiv vore det intressant att följa 
landsortspressens fortsatta relation till mediet i ett lokalt/regionalt 
sammanhang där ett utbud av tidningar med olika politisk inriktning fanns. I 
amerikansk forskning framhålls biografen som en ny typ av offentligt rum 
för könsblandat umgänge (jämte danslokaler).576 Ett tilltal till kvinnor i 
marknadsföringen av film beskrivs som viktig i övergångsperioden (ca 1907-
                                                
576 Peiss (1986). 



 169 

1919); det var ett led i branschens ansträngningar att höja filmens och 
biografens status.577 Med tanke på frånvaron av ett kvinnligt tilltal i 
Örebromaterialet vore det intressant att diskutera biografen som 
heterosocialt rum och receptionen av film i ett könsrelaterat perspektiv. En 
sådan lokal studie skulle också ta hänsyn till biografrepertoarens utseende 
och betydelse, och diskutera den i relation till ett vidare kulturellt material. 

Filmen som text har varit av betydelse i denna avhandling endast vid de 
tillfällen aspekter av programmet betonats eller då en titel eller genre 
speciellt uppmärksammats lokalt. Skulle bättre kunskap om de filmer som 
visades i Örebro ha förändrat resultatet i denna studie? En utredning som 
kunde visa om repertoaren var mer konservativt hållen i Örebro än den var i 
storstäder (eller andra typer av orter) hade påverkat förståelsen av filmens 
och biografens introduktion lokalt. Eftersom annonseringen inte 
nödvändigtvis speglar repertoaren, är det dessutom svårt att belägga sådan 
kunskap – men projektet är inte ogörligt. En repertoarstudie kan ge svar på 
vilka filmer man valde att marknadsföra, vilka filmer som cirkulerade, i 
vilken utsträckning nyheter på repertoaren introducerades, och 
styrkeförhållanden mellan genrer och proveniens. Den snabbt växande 
forskningen utifrån lokala geografier ger på sikt ett jämförelsematerial. Men 
filmerna var trots allt endast en del av upplevelsen av programmet; och 
filmupplevelsens betydelser bör sökas också i de sammanhang de var en del 
av, vilket jag hoppas att denna avhandling har visat. 

                                                
577 Grieveson (2004): 88-95; Merritt i Rae Hark (red.) (2002): 25-27; Singer (2001); Shelley 
Stamp, Movie-Struck Girls. Women and Motion Picture Culture after the Nickelodeon 
(Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2000). 
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Summary 

 

Introduction 
A panoramic understanding of the emergence of film culture in Sweden is 
offered in historian Rune Waldekranz’ unpublished Licentiate Dissertation 
from 1969, Levande fotografier. The big cities of Stockholm and 
Gothenburg are in the study compared to the rest of the country, referred to 
as “the country-side” (landsbygden). Waldekranz’ contention is that the 
culture of film exhibition differed in the two big cities from the situation in 
the rest of Sweden. This dissertation, Movies and Entertainment in Örebro 
1897-1908, provides a detailed study of a small-to-medium-sized town and 
its culture(s) of entertainment between the year film was introduced locally 
and 1908, when three movie theaters had opened in town and were offering 
daily and continuous screenings of film. 

As the received story goes, more or less short-lived situations and venues 
for the exhibition of film appeared in the big cities after the new medium 
was introduced at the Industry and Crafts Exhibition near Malmö in the 
summer of 1896 and had won popular acclaim at the Stockholm Exhibition 
in summer of 1897. In fact, moving picture shows were largely absent in 
Stockholm and Gothenburg between 1899 and 1904, when the two cities 
experienced a sudden explosion in the number of exhibition venues, which 
in turn caused a “storm” of reformist opinion.578 This public outcry 
eventually led to the enforcement of national censorship (in December, 
1911).579 In contrast, the introduction of moving pictures and the 
establishment of motion picture venues was a continuous and gradual 
process in Örebro. It was intertwined with the local associational culture, 
especially that of the two worker’s societies, liberal Örebro Arbetareförening 
(ÖAF) and Örebro Arbetarekommun (ÖAK)―albeit in different ways. 
Although there are examples of an uneasiness concerning the legitimacy of 
moving pictures and its suitability as pastime for youth, the local 
intelligentsia who made an attempt to stir up opinion failed to have an effect.                       
 
                                                
578 Waldekranz (1969): 277, 279. 
579 Olsson (1995): 20-21.  
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Background 
The redirection in filmhistorical studies, which involved a shift from general 
histories in large city-settings and a focus on filmtexts, to more locally 
defined conceptions and methodologies, was inspired by Robert C. Allen 
and Douglas Gomery’s book Film History. Theory and Practice.580 Allen and 
Gomery called for a renewed interest in exhibition, reception and the social 
experience of movie-going. Whether the response to their call was a 
paradigmatic shift or as “a slowly accelerating movement,”581 it overlapped, 
built upon and in part critiqued a larger international historical revisionist 
project involving a return to early cinema. Two anthologies that collect some 
of the most influential essays on film history over the last few decades reveal 
this renewed interest in early cinema and its transition into its “classical” 
form. The editor of the first anthology, Thomas Elsaesser, describes the new 
interest as having “two salient strands, which to a greater or lesser degree act 
as explanatory foils for each other: the first is cinema’s return to narrative as 
its main form of textual and ideological support, and the second is the 
industrialization and standardization of its standard product, the feature 
film”.582 Elsaesser sees an obligation, in face of new digital technologies, to 
rethink the history of cinema and integrate it into “the wider cultural and 
economic context of the entertainment and consciousness industries.”583 In 
the second anthology, edited by Richard Abel, essays on historical reception 
study were favored.584 Many of the culturally inflicted studies of early 
cinema were historically situated in the teeming metropolis or associated the 
style/mode of (re)presentation of early cinema with the modern urban 
experience.585  

A growing number of studies have called into question the single history 
version of modernity and cinema, conceived in relation to the metropolis.586 
A valid reason for this critique is demographic: the overwhelming majority 
of the populations in America and in Sweden were rural inhabitants or small 
city-dwellers.587 The metropolis doesn’t even come close to being 
representative from a demographic point of view, and from a Swedish 
perspective, research on the pioneering years of film exhibition has indeed 
shown that the movie-going audiences are to be found outside the major 
cities.588        

                                                
580 Allen & Gomery (1985). 
581 Higashi (2004): 94-95. 
582 Elsaesser (1990); 5. 
583 Elsaesser (1990): 4. 
584 Abel (1996): 3. 
585 Fx Singer (2001); Bruno (1993); Friedberg (1993). 
586 Allen (2006); Fuller (1996); Waller (1995). 
587 Allen (2006): 62; Svensk Officiell Statistik: Befolkningsrörelsen år 1912. Folkmängden 
och dess förändringar, Statistiska Centralbyrån (Stockholm, 1915): 5.  
588 Waldekranz (1969): 277. 



 173 

Babel and Babylon. Spectatorship in American Silent Film by Miriam 
Bratu Hansen is an influential study that draws attention to the social 
experience of movie-going and addresses the issues involved in the historical 
and institutional shift from a potentially alternative public sphere of early 
cinema to the formation of the (bourgeois) spectator of classical cinema.589 
Her definition of the structural conditions of early cinema as an alternative 
public sphere, grounded in a specific historical context and for a specific 
social group (immigrant women on Manhattans Lower East Side), is 
inspiring in its empowering and egalitarian vision. Being largely dependent 
on secondary sources, and concerned with the very specific and unusual 
conditions of New York in the early years of the twentieth century, the 
theory would gain from being tested in other locations. The cities of North 
Carolina, rural and small-town New England, and Lexington in Kentucky, 
are other such places where cultural and social dimensions of movie-going 
during the period of early cinema have been studied.590 The results of these 
studies challenge Hansen’s theory; the audiences in these small towns and 
rural areas were socially heterogeneous, and did not, as proposed by Hansen, 
elude the control of cultural and religious authorities.591 On the contrary, 
writes Allen, “What is striking about the social status of small town movie 
theaters in North Carolina, and, I suspect, in other parts of the country as 
well, is not how removed or obscured they were from what some might call 
hegemonic culture or how alternative of autonomous they were as public 
spaces, but rather how tightly woven they were, or aspired to be, into not just 
the town’s social and cultural life but its civic life as well.”592  

In a Swedish context, the introduction of moving pictures and the 
establishment of special venues for their exhibition coincided with a rapid 
increase in the speed of industrialization and urbanization, effecting towns 
throughout the country. Hierarchic class structures persisted alongside 
modernization; the right to represent and the right to vote in political 
assemblies was circumscribed by age, gender, and ownership/income. A 
large part of the working class was organized in one or several of the major 
popular movements: the Free Church movement, the temperance movement 
and the labor movement.593 Though not an oppositional movement, the 
liberal worker’s organization is in this study included among the popular, 
voluntary movements, since it plays an important part in this study. A 
research program from the late 1970s studied the oppositional popular 
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movements as organizations that were socially and politically functional in 
the transition between traditional, hierarchic structures and a modern, 
democratic one.594 The idea was that the members, who were primarily 
lower-middle and working class, were fostered in the protocols of 
democratic society. Research on working class culture inspired by 
ethnographic perspectives and methods has challenged this functionalistic 
view and suggested that the conscientiousness and prudence with which the 
organizations advanced, was voluntary and rational, both on an 
individualistic and a collective/public level, and should not be mistaken for a 
top-down generated process of uplift and integration.595 This homogenous 
view of the working class has been revised to account also for a group of 
“obstinate” workers, who refused to abide to dominant culture.596 Taking the 
cue from Waldekranz’ national survey of the introduction of moving pictures 
in Sweden, perspectives on the popular movements are relevant, because it 
was in their gathering halls moving picture exhibition was introduced and 
locally molded.597      

 Aim and Method 
The aim of the study is to describe and discuss the introduction of moving 
pictures and the establishment of moving picture theaters in the town of 
Örebro, a regional center that expanded rapidly during the period of the 
study with the influx of people from the surrounding rural areas attracted to 
industrial jobs in the new industries in town. A main objective is to discern 
the differences between big city and small town exhibition and 
reception―since it was rural and small town Sweden that sustained the 
industry―and offer a detailed record of the social and cultural aspects of 
early film cinema in a context of local cultures of leisure and amusement.  

The object of study is not the film text, nor the working class. The object, 
which the study attempts to keep in focus, is the conditions of exhibition of 
moving pictures and its reception in a specific time-frame and place. This 
includes description of the exhibition as event, as it can be discerned from 
advertisements and editorial comment in the local press, but also involves 
the material features of the space and its social and cultural implications. In 
other words: Exhibition is viewed as embedded within a web of social and 
cultural situations and practices, to which the spaces and places of exhibition 
provide material clues.598  

Advertisements, and editorial notes, comments and articles in the four 
regularly distributed newspapers in the region, each with a different political 
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orientation, provides the primary source of the study. These were the liberal 
Nerikes Allehanda (NA), conservative Örebro Dagblad (ÖD), Nerikes-
Tidningen (NT), which catered to the conservative-liberal or moderately-
conservative (religious) temperance readership, and finally Örebro-kuriren 
(Ök), which was founded in 1902 by the regional organization for the local 
labor societies and was the most radical of the four papers. The provincial 
press has three major functions: as channel for news with regional and local 
relevance, as political instrument and as economic product. It should be 
noted that at this time the political parties were emerging and the political 
function of the press was therefore salient.599 Besides reviewing the 
compulsory documents concerning the social, economic, political and 
cultural life of the town, such as local government and city council reports, 
city directories, photographs, maps, etc., the contexts and issues relevant to 
the object of study are extracted from the leading newspapers and are used as 
a guide to complementary sources.600 By this means, the archive of the local 
liberal worker’s society, Örebro Arbetareförening (ÖAF), was examined as 
were documents related to the regional labor organization, Örebro 
Arbetarekommun (ÖAK).    

Örebro and its entertainments around 1900  
Örebro is situated in the lowlands in the middle of the more densely 
populated area of southern Sweden between the two larger cities of 
Stockholm and Gothenburg. Home of regional establishments of 
administration, education and military, it transformed from being a rural 
commercial centre into an expansive industrial hub by the end of the 
nineteenth century. In the years between 1890 and 1910, the population more 
than doubled, from roughly 14 000 to 30 000 inhabitants. In terms of 
population, Örebro belongs to the category of middle-sized industrial towns 
following the major cities of Stockholm, Gothenburg and Malmö, 
Norrköping. Besides a large workshop serving the state-owned railway, the 
dominating industries in Örebro manufactured shoes, biscuits, wool and 
bricks. Örebro is linked to the Baltic Sea, and from the early seventeenth into 
the twentieth century, shipping was the most important means of 
transportation. With the development of the railway, people and produce 
could connect to the national railway lines via Hallsberg, and use the 
expanding regional railway system.601 Not dominated by a single industry or 
social function, the town presents an array of diversified occupations and 
was large enough to have a theatre and to be a common stop for itinerant 
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circus and theatre performances, which typically emanated from the 
entertainment center of Stockholm. 

Örebro has two centers, one commercial-administrative and one cultural. 
The main street, Drottninggatan, connects the two. The town’s official 
church towers at the top of the large town square where the town council and 
the town court also reside. A short walk down Drottninggatan and there is a 
bridge over a river. A medieval castle looms on an islet and lends cultural 
and historical legitimacy to the nearby grand theater with its 400 seats, 
mostly booked by traveling theatre troops performing melodrama, operettas 
and comedies; to the Free Masons’ lodge where daily afternoon and evening 
concerts was offered the bourgeoisie and to the hotel, Stora Hotellet, which 
functioned as the entertainment center for the town’s high society. The hotel 
also offered daily afternoon and evening concerts and was occasionally used 
for exclusive public shows by traveling performers. The town’s official 
ballroom was in this hotel; all the glamorous festivities and celebrations took 
place there. A bit south down the river lay the harbor. Here traveling circuses 
set up their tents and stables. At the turn of the twentieth century, the 
circuses were as many in Sweden as were the traveling theater troops (22 of 
each).602 Three circuses visited Örebro in 1897, four in 1898 and six in 1899; 
they generally stayed around a fortnight. In 1900, a hippodrome seating 
1 000 persons was built in the Northern industrial area of town where 
traveling circuses could perform. 

At the end of the nineteenth century, Örebro had three larger markets that 
attracted traveling fairground showmen and –women, and caused the city 
council members to complain that the town was turned upside down for a 
full week.603 The evils caused by fairground amusements were on several 
occasions debated by the town council, the city mayor and its advisory 
organizations in town at the end of the nineteenth century. General disorder 
and transgressions of the law caused by drunken brawls during markets, as 
well as the moral and economic damage suffered especially by the town’s 
youth at the socially mixed fairground, motivated a number of restrictions. 
First, the town council tried to forbid fairground amusements in town, which 
was vetoed by the royal government in Stockholm.604 Instead, the largest 
market was restricted from five to two days;605 opening hours were reduced 
for the sale of liquor during markets;606 traditional yet unauthorized horse 
markets were curbed;607 fairground amusements, which were usually 
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dispersed about the town, were restricted to an area outside of town;608 and 
finally, starting the year 1905, two of the three larger, free markets were 
closed down all together.609 

A close examination of the advertisements in the local press and the 
police register of permits for public amusements during town markets show 
no traces of moving picture exhibition.610 In a European context this appears 
odd as fairground exhibition was common on the continent and in Great 
Britain.611   

Not counting the pubs of Örebro, other places where people spent an 
evening out was in the halls of the local lodges and chapels of the popular 
movements. The chapels, halls, and amusement parks were new venues of 
entertainment and recreation that attracted a different kind of audience 
compared to the bourgeois hotel or the fairground. It was within this, 
working (and lower middle-) class yet organized and respectable cultural 
context, moving pictures were introduced throughout the nation.612 

In these contexts, cultural consumption was a means of refining and 
educating the self, though the means could differ between the movements as 
did the political and religious aims. There was often a need to make money 
in order to further the political, social, or religious cause of the association. 
Also, in the consolidating phase of the movements, building a house for 
meetings and events was essential, and once such a building was erected 
there were loans and interests that had to be paid. In the late nineteenth and 
early twentieth century, the building of chapels for the Baptist, Methodist 
and Congregational churches was intense. Soon thereafter, houses were built 
for the temperance movement, the local lodges of the Independent Order of 
Good Templars (IOGT), as well as Svenska Blåbandsförbundet, 
Templarorden, and the National Good Templar Order (NGTO), all of which 
were more or less religious. Nykterhetsorden Verdandi, with a Social-
democratic rather than a religious identity, also required halls and houses of 
their own for meetings and parties, and finally, in the early 1900s, public 
recreational parks and houses run by the labor movement were built. These 
were known as Folkets Park (“People’s Park”) and Folkets Hus (“People’s 
House”).613 Organizing public parties and bazaars was one way of raising 
funds; another was to offer the chapel or hall for rent to, among others, 
traveling performers. Recreation and commerce went hand in hand, 
promoting a hectic social life filled with parties, illustrated lectures, bazaars, 
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amusements, and in the summer, outings and dances. These were generally 
public events, and were advertised as such in the local papers. In the context 
of these programs, variety artists, choirs and orchestras performed, and 
speeches, magic lanterns, lectures and recitations were held.  

In Örebro, all of the above mentioned organizations were represented 
with local churches, lodges and societies. However, of special importance to 
the entertainment offered to the local working class and lower-middle class 
was the liberal worker’s association (ÖAF). At ÖAF public lectures were 
held regularly (many illustrated) and the hall was frequently rented by 
traveling performers with an evening’s entertainment to offer the general 
public. ÖAF, with its 500 seats,614 to be compared with the theater house’ 
400 seats,615 functioned as a second theater in town, as a stage for smaller 
productions with a popular appeal. The house prices at the official theater 
were 1,75 kronor or 1,50 kronor for a parquet seat or a seat on the first row 
and 1,25 kronor and 75 öre on second row. The house prices at ÖAF were 75 
öre, 50 öre and 35 öre for balcony seats. This in turn can be compared with 
the entrance fee to the parties and evening entertainments at the local 
temperance lodges and Free Churches, which was generally 35 öre or 25 öre. 
Moving pictures were first introduced in Örebro in the hall at ÖAF in 
February, 1897, in a show that also demonstrated the graphophone.616 ÖAF 
was the most frequently used venue for the exhibition of motion pictures in 
the years to come.  

Early Screenings 1897-1902 
The study confirms Waldekranz’ contention that exhibitors with moving 
picture shows visited a town like Örebro in the years when exhibition in the 
big cities was confined to being a small part in the odd variety show. 
However, his proposition that motion pictures were shown by magic lantern 
exhibitors as a highlight in their program, can not be confirmed in the case of 
Örebro. Lecturers traveling with magic lanterns and film as part of their 
screen show only frequented the Free Churches of Örebro. In other locations, 
ÖAF being the most common, exhibitors advertised evening programs with 
moving pictures as an only attraction, or they featured a cinematograph and a 
phonograph. As everywhere else in the world, the first years of advertising 
put emphasis on the projector’s qualities, and the name “Edison” was 
fronted. Actualities were also commonly boosted in the ads. Both adults and 
children were addressed in the advertisements and matinees were frequently 
offered. The press, which was generally positive in their opinions of these 
new media events, often mentioned the children’s appreciation of the shows. 
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A few attempts were made by exhibitors with high-class programs to appeal 
to a more exclusive audience with more expensive screenings at the theater 
house, but these failed to draw an audience of any size or to stir any general 
public interest.  

The Amusement Park: Folkets Park 
In 1902, the regional organization for the local labor societies, Örebro 
Arbetarekommun (ÖAK), started a newspaper, Örebro-kuriren, and opened 
an amusement park, a Folkets Park, at the Northern end of town. The 
newspaper turned out to be an asset for promoting the park. In one of its first 
articles about the park it wrote:  

The café tables were well placed at the far end of the park. This is where the 
workers during the hot summer evenings will relax and enjoy life, study the 
papers and drink their evening coffee, this is where they will feel free and 
content, for they will know that they are in a place that they can call their 
own. For a few hours, they will forget the toils of work, forget the dust of the 
streets and the unhealthy air, as well as the wretchedness in the pubs, they 
shall feel like human beings, like the kind of human beings who have a 
reason for living.617 

 
This rhetoric in spe, the prime motive behind opening the park was to 
generate enough money to be able to build a house, a Folkets Hus, where the 
radical organization could hold meetings on their own terms.618 The park 
became the largest amusement center in and around town during the summer 
season and regularly offered variety shows, music, dancing, participatory 
games and cheap amusements, which were common at the fairgrounds. By 
1905, ÖAK had 750 members,619 but not only members visited the park. It 
could attract up to anywhere between 1 000 and 3 000 visitors if a popular 
performer, such as Kalle Nämndeman, was on stage.620 Ök not only 
published large advertisements for the amusements at the park, they often 
urged working men to go to the park and bring their families along, as if it 
was an obligation and a manifestation of working class identity and 
solidarity.  

The Hippodrome 
The introduction in 1903 of a program featuring a multi-shot narrative film, 
in this case Star Films’ 1902 production Le Voyage dans la lune, was the 
beginning, not only of a different program featuring shorter narratives, but 
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also of a new kind of advertising that drew properties from both the stage 
plays. It specified the acts of the narrative, and the circus, continuously 
advertising new features in the program and adjusting the entrance fees to 
accommodate all public categories before it was time to change program or 
move to another town. Musser has shown how the introduction of the shorter 
narrative film involved greater creative control for producers of the film and 
less for the exhibitors.621 However, the changes in the program format and 
the exhibition practices that came with the introduction of shorter narrative 
films in Örebro stress the unique qualities of the shows and a potentially 
large degree of audience involvement. In the advertisements, the musical 
accompaniment to the moving pictures was highlighted and in some cases 
also the narrator was mentioned. The music could involve both mechanical 
and “live” performances.622  

The program featuring La Voyage dans la lune was especially successful 
in Örebro. It was the first moving picture show to receive a larger audience 
at the theater, and acclaim in the bourgeois press, even though the program 
was considered best suited for an audience of children.623 After a few days at 
the theater, the show moved to the large hippodrome. The entrance fees were 
adjusted to the new venue and Ök joined the chorus recommending the 
show.624 Later in 1903, the same exhibitors would return to Örebro to screen 
moving pictures in a program with two projectors and combined with the 
popular singing piano player Protus Åslund. This program was exceedingly 
successful and managed to fill ÖAF to the last seat evening after evening.625 
In order to maximize its audience the show moved to the hippodrome and 
even in this huge venue, the program sold out.626 This sudden mobilization of 
recurring crowds of popular amusements took the town by surprise and is an 
instance in local history, which can be compare with Hansen’s moments of 
cultural and social transgressions of hegemonic culture at early moving 
picture shows,627 even though the only transgression involved in Örebro was 

                                                
621 Musser (1990): 297-336. 
622 It should be noted that contrary to the American tradition of vaudeville which addressed a 
middle class, family audience, variety-show entertainments in a Swedish context were 
considered less respectable. In the late 1800s the government enforcing a ban on the sale of 
alcoholic beverages in conjunction with variety shows in an attempt to “cleaned up” this kind 
of establishment. 
623 ÖD, 10 and 12 January, 1903; NA, 9 and 12 January, 1903 
624 Ök, 17 January, 1903. 
625 ÖD, 26 and 27 Oktober, 1903. 
626 ÖD, 7 November, 1903. 
627 “More than simply a formal opposition to the classical concept of spectatorship, 
exhibitions varying from time to time and place to place allowed for locally and culturally 
specific acts of reception, opening up a margin of participation and unpredictability. In this 
margin the cinema could assume the function of an alternative public sphere for particular 
social groups (…) by providing an intersubjective horizon through―and against―which they 
could negotiate the specific displacements and discrepancies of their experience.” Hansen 
(1991): 43-44.  
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the assembly of a large audience of popular amusements night after night. 
After a week of screenings in the hippodrome, the local governing body 
responded to the event by demanding that a list of security measures be 
taken for the shows to be able to continue.628 On the same day, the company 
left town.  

Postscript: Soon thereafter, a committee for ensuring the safety of venues 
used for public gatherings was formed and a set of regulations were 
routinely demanded of entertainers before permission to perform was 
granted. These regulations involved fixed seating, an audience limited in 
number, lit exits and exit signs, free passage ways out of the venue, doors 
opening outwards, etc.629    

Popular Amusement Boom 
The year 1904 marked a veritable explosion of the popular entertainments on 
offer in town. Most conspicuous were the bazaars, variety shows and funfair 
amusements at the hippodrome, which were organized by ÖAK on a regular 
basis. The number of visiting moving picture exhibitors also increased 
greatly during these years; fewer touring companies returned more often and 
stayed for longer periods of time. An early example is Bioblanch, a company 
that also screened moving pictures at an establishment in Stockholm with the 
same name. Bioblanch booked ÖAF for screenings for almost three weeks in 
December 1905 as well as in late January through March, 1906. 
Teatrografen screened moving picture shows at Örebro Teater in 1906 
between the regular performances of the touring theater troops. In the spring 
of 1907, Svenska Bio offered daily screenings at ÖAF for a 13-14 week 
period and returned to ÖAF in the autumn for a sojourn that lasted for 
several months. Evening shows lasting between one and two hours (an hour-
and-a-half being the norm), was not the immutable standard for moving 
picture screenings after 1904. A few touring companies, and more so among 
those that stayed on longer than the more fleeting companies, had periods 
when they offered several shorter, consecutive programs per day. 

ÖAF was still the preferred venue of exhibition for moving picture tours, 
though other venues such as the halls of the temperance lodges, chapels and 
the theater also received exhibitors. In 1904, the first permanent venue for 
film exhibition, Sirius, opened its doors to the public and offered daily 
exhibition of continuous programs starting every half hour from 5 to 9.30 
pm. and on Sundays from 2 to 5 and from 6 to 9.30 pm. The program 
changed once a week. The entrance fee was cheap, but not exceedingly 
cheap: 1st class seats were 50 öre and 2nd class 25 öre, children paid half 
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price.630 The moving picture venue was situated on Drottninggatan, within 
the commercial area of town, yet at its southern frontier. It closed for the 
summer and reopened in the autumn of 1905 closer to the cultural center and 
entertainment district of town, yet on the industrious and less refined, 
northern side of the river. The new location was optimal, only a block 
removed from a secondary school for boys and a block away from the 
hippodrome, but still in sight of the prestigious castle and linked to the fancy 
entertainment district.   

Neither in the permanent venue nor in the traveling shows did the moving 
picture screenings attract attention in the press, other than the occasional 
notice presenting the current program, which was probably only a reciprocal 
gesture in return for the advertisements. The bazaar and variety show 
entertainments at the hippodrome, however, became target of an attack in the 
conservative press for stirring up disorderly behavior.631 In Ök, the leaders of 
ÖAK appealed to the audience of the festivities at the hippodrome to shape 
up,632 yet the obstinate behavior continued and eventually the local 
government conducted a thorough investigation in which the performances 
were deemed immoral, the place was described as packed with people, the 
atmosphere as incredibly boisterous and the audience was described as 
composed of some of the town’s “worst elements” and of drunks who mixed 
with children down to the age of 8.633 The bazaars at the hippodrome were 
shut down in the winter of 1907. 

Postscript: ÖAK built a pavilion at Folkets Park in 1906 where they 
resumed the bazaar in the winter season of 1907/08.634  

Stand-Alone Cinemas 
Sirius continued to exhibit continuous moving picture shows in its new 
venue on a daily basis, with only shorter intermissions due to several 
changes of ownership. By April 1907 the ownership stabilized. Under the 
name of Biograf Continental it was incorporated into a company run by O. 
Thomander that also involved a moving picture venue in the town of 
Linköping.635 One hour shows were offered from 6 pm., the last show started 
at 10 pm. and on Sundays there were shows also at 3 and 4 pm. There had 
been a short session of cheap shows in the winter of 1906 (adults: 15 öre and 
10 öre; children 10 öre and 5 öre), but in 1907 prices were back to 35 öre 
and 25 öre for adults and 20 öre and 10 öre for children. The Sunday 
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matinees were cheaper (adults 25 öre and children 10 öre). A pianist 
accompanied the screenings. Continental soon became closely allied to 
ÖAK. Over the summer of 1908 Continental moved to Folkets Park and 
became part of its varied entertainments with screenings in the pavilion. 
Subsequently, ÖAK became a part-owner of Continental.636 In an 
advertisement in Ök, Continental urged its readership to visit the moving 
picture venue knowing that half of the net income went to the fund for a 
Folkets Hus.637 Continental was the only moving picture company that 
preferred Ök among the local press for its advertising.  

Toward the end of 1907, two other stand-alone moving picture venues 
opened for daily screenings in Örebro, Svenska Biografteatern (Svenska 
Bio) and Skandia-Biografen. Svenska Bio, a vertical and horizontally 
integrated company in the making that would soon come to dominate the 
Swedish market, opened its thirteenth moving picture venue in the Northern 
part of the town’s center. It also offered consecutive hour-long shows, and 
was open roughly the same hours as Continental. There are a few references 
in NA to musical accompaniment to the screenings; a Mesters Biophon was 
featured as a number in the program in a combination with the screening of a 
film. In its advertisements, Svenska Bio emphasized the technical 
sophistication of their shows and that they changed program twice weekly, 
instead of once.  

Skandia was owned and operated by ÖAF. For ten years ÖAF had rented 
its gathering hall to traveling exhibitors and moving picture companies, and 
throughout the years the venue had gradually become well adjusted to the 
exhibition of moving pictures.638 The members of the society were initially 
hesitant to the project. The chairman of the society, K. E. Ljungkvist, who 
had initiated the idea and who came to head the operation for almost thirty 
years, had to ensure economic guarantees. It turned out to be a source of 
steadily growing receipts in the years to come, which was the aim of the 
venture, also for this society.639                

In a town with a population of approximately 26 000 there were three 
permanent sites for moving picture exhibition.640 Continental was (probably) 
the smallest venue with a single room, a low ceiling, and benches for 
seating;641 Svenska Bio had 200 seats, of which 24 were on the balcony;642 
and Skandia took an audience of 480 persons, of which 50 could be seated 
on the balcony.643 Next to these venues, a few traveling exhibitors with an 
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evening’s program of screened moving picture entertainment continued on 
occasion to frequent the temperance lodges, the local Salvation Army and 
the theater. During the winter season of 1907/08 a company by the name of 
Nordiska Biografteatern was booked for a longer period with screenings at 
the theater.  

Even after the traveling economy of exhibition was succeeded by stand-
alone venues, the bonds to the local and regional popular, voluntary societies 
were strong. As moving picture exhibition became a common feature in the 
town and in the respectable halls of the societies, which drew its members 
from the working- and lower middle classes,644 it eventually also made its 
way into the theater with its “higher” cultural standards. Although moving 
pictures addressed, and were experienced by, different social groups, the 
respective cultures of entertainment were retained. It is unlikely that the 
moving pictures audiences of Örebro at this time were socially mixed.  

As if anxious to offend the codes of respectability, the moving picture 
venues of Örebro did not encroach in the town milieu as the American 
nickelodeons are reported to have done.645 The companies operating the 
movie houses tried to appeal to legitimate culture by advertising charity 
screenings; screenings which had the dual effect of attracting a potential 
audience, school children and workers, to the venues. 

A “storm” of opinion in the big city press and reformative interference 
with the moving picture industry was caused by the sudden opening of 
approximately a dozen movie houses each in the larger cities of Stockholm 
and Gothenburg in 1904/05.646 In 1906, additions to the stipulations required 
by the local police for permission to screen moving images in public in 
Örebro were made. Besides the safety regulations concerning the site of the 
exhibition, the content of the program was circumscribed. Pictures depicting 
murder, robbery and other criminal acts as well as indecent pictures were 
censored, as were those which could be considered frightful to an audience 
of children.647 At the time of the opening of three movie houses in Örebro, an 
attempt was made by local teachers to rouse public opinion on the negative 
effects of moving pictures on youth. Save for a first-hand, critical report 
from a local movie house published in the moderate conservative Nerikes-
Tidningen, no further action resulted from the meeting.  

Movie-going in Local Cultures and Public Spheres 
This dissertation has proposed that the social and cultural relations that 
moving picture exhibition was part of was crucial in defining its practices 

                                                
644 Lundqvist (1977): 127-128. 
645 Herzog in Hark (ed.) (2002): 58. 
646 Waldekranz (1969): 279. 
647 Minutes from ÖM, § 19, 20 January, 1906. 
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and status. It was never a fairground attraction. Movie-going was introduced 
in the context of the respectable (working- and lower middle class) culture of 
the popular, voluntary organizations. Throughout its first decade, the 
gathering halls of these organizations were its preferred venues of exhibition, 
and also when stand-alone movie houses opened in town, two of the three 
houses were intertwined with the worker’s liberal association and the 
regional labor organization, respectively. Only one movie theater, Svenska 
Bio, was run by a company with out-of-town ownership and a detached 
relationship to local social and cultural structures.  

The popular movements’ cultures of entertainment differed among the 
movements, and in relationship to moving picture exhibition, (which took 
place in all of them). Though separate from bourgeois culture and 
oppositional in political intent, the leisure activities of the popular 
movements were generally accepted by hegemonic culture, being non-
alcoholic, orderly and prudent affairs. In short: respectable. The only event 
with moving picture exhibition involved in which the boundaries of expected 
behavior was obviously transgressed was with the screening in January 1903 
of a new kind of program featuring the multiple-shot narrative, La Voyage 
dans la lune (Star Films 1902), in conjunction with live performer Protus 
Åslund. This event, which was unprecedented in terms of popularity, did not 
take place in the restrained culture of the voluntary organizations. The show 
was first screened in the local theater house, with an upper-class appeal. 
After a few days, it moved its program to the hippodrome. It seated an 
audience more than twice the size of the local theater and had a much more 
socially and culturally inclusive appeal than either the theater or the 
activities at the halls of the voluntary organizations. The excitement and 
commotion caused by this unusual screening led to the imposition by the 
local government of a set of safety regulations, restricting the nature and 
impact of this kind of unpredictable event. 

The formation of a regional organization for the local labor unions 
coincided with the introduction and expansion of the local movie industry, 
and was decisive in the cultural formation of and civic response to movie-
going. Because ÖAK’s bazaars and park amusements―that were promoted 
as well as culturally legitimized by the newspaper Ök―together with the 
paper constituted an oppositional, alternative public sphere, the effects of the 
moving picture industry’s expansion were on the fringe of bourgeois 
concerns, as reflected in their local public sphere.      
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Am. Biograf Teaterns Pariserafdelning/Motor-biograf; Bröderna Gooes med Protus 

Åslund; 14-21/11 
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1905 
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Kinematograf: Passionsskådespelen i Oberammergau; K. A. Florén; 23-28/11 
 
Godtemplarhuset, Fredsgatan 
Grand Kinematograf Fenix; 24-27/1 
 
Lutherska missionshuset 
Föredrag om hafvet och sjöfolket, illustrerat m. skioptikonbilder och rörliga bilder; 

Joh Lundell; 16/3  
 
Vasakyrkan 
Illustrerad föreläsning m. Kinematograf; A. Blom fr. Amerika; 15-17/2 
 
ÖAF 
Kinematografföreställning m. musik; S. Palm; 14-15/1 
The Great Empire Company m. musik; Mentzer & Karlsson; 29-31/1, 17-19/2 
Skandinaviska Biograf-Kinematograf-Teatern; Skougsgaard; 11-12/3 
Svenska odödliga teatern; Talande och Sjungande lefvande bilder; Adolf Berggren; 

1-2/4 
The Great Empire Company; Biograf m. musik; Mentzer & Karlsson; 1-10/9 
”lefvande bilder”; 24/9 
Biograf-Teater: Bostock & Paris Biograf-Teatern i Sthlm m. Ingeniör Gustaw E. 

Gooes & kapellmästaren A. Manzang; Bröderna Gooes; 29/9-8/10, 11-20/10 
Biograf Urban Perfect m. musik; John Stridlund; 22/10-?-1/11 
Elektriska Biografen Skandinav; 8-12/11 
Pariser-Biograf-Teatern m. kapellmästare Protus Åslund & impressario Martin 

Weejs; Direktion: Paul Melin; 21-28/11 
Resande Biografteater Bioblanch m. musik; Ingenjör Sandberg; 8, 10-13, 16-18/12 
Biografkompaniet Edisson [sic!]; 14-15/12 
Teatrografen; 26-31/12 
 
Örebro kyrka 
Lefvande Bilder: 25 scener ur Passionshistorien m. orgelmusik; Oscar Wennersten; 

18-21/1 
 
1906  
 
Vasakyrkan 
Illustrerad föreläsning m. Kinematograf; John Mathéus. A. Bloms eftr.; 3-4/5 
Biograf: Bildscener ur Jesu lif; Svenska Passionsturnén; J Brodén; 16-17/11 
 
ÖAF 
Bioblanch; Kinematograf; 22/1-18/3 
Pariser-Biograf-Teatern; Direktion Paul Melin; Ingenjör Martin Weejs; 25-27/3 
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Tellus Kinematograf-Teater; Engman; 2-6/4, 8/4 & 4-6/5 
Lefvande Bilder; Stridlund, Örebro; 31/8-2/9 
Pariserbiografen; G. A. Hellström, Norrköping; 15-18/9 
Pariser-Biograf-Teatern m. “Norrgårds-Petter”; under ledning av Ingeniör M. Weejs; 

Paul Melin; 22-30/9 
Kinematograf m. musik; Lange; 5-7/10 
Biograf Olympia m. musik; 20-29/10 
Pariserbiografen; G. A. Hellström, Norrköping; 2-5/11, 7-8/11 
London Biograf-Teatern; Stridlund; 16-19/11 
Biograf Olympia m. musik; 23/11-6/12 
Biograf; Anders Åman, Göteborg; 7-9/12 
Biograf Teatern Moderne; 16/12 
Pariser-Biograf-Teatern m. “Norrgårds-Petter”; Paul Melin; 26-30/12 
 
Örebro Teater 
Teatrografen m. skioptikonbilder mellan programmen; 3-10/3, 20-28/3, 14 & 16-

18/4 
Teatrografen m. Herr Pelle Hedin; 19-21/10 
Teatrografen m. skioptikonbilder & Kinematograf; 26-28/10 
Teatrografen; 9-11/11 
 
1907 
 
Cirkusbyggnaden 
Pariser-Biografen; 24-25/8  
 
Folkets Parks Paviljong 
Boston-Biographen; från 11/10 - ? 
 
Frälsningsarmén 
Kinematograf- och Skioptikon; 15/1 
 
Templarlokalen, Fredsgatan 18 
Original Texas Cowboy Troupe: Kinematograf m. ‘Vilda Västern’ föreställning; S. 

Wahlström Waltin; 28-29/9 
Nya Pariser-Biografen m. musik av stråkorkestern G6 under direktion av C. Nylén; 

Paul Melin; 4-13/10 
Berliner Biografen; 30/11-1/12 
Nya Pariser-Biografen; 28-29/12 
 
Templarlokalen, Klostergatan 20 
Biografteatern ”Svenske” från Sthlm m. musik av stråkkvartett; Nilson & Land, 

Biblioteksgatan, Stockholm; 28/4-5/5 
Nordiska Biografteatern; från 26/12 - ? 
 
ÖAF 
Pariser-Biografen; 19-20/1 
Bosca Biograf-Teater m. musik av dir. Steckel from Hamburg; Stridlund and Hjorth, 

Örebro; 27-29/1  
Pariser-Biografen; 2-3/2 
Svenska Biografteatern; J. A. Edstam, Kristianstads Biografbolag; 9/2-15/5 
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?: Passionsspelen o dyl; E. Hjorth Örebro; 19-20/5 
AB Svenska Biografteatern; N. H. Nylander; 23/8-29/11 
 
Örebro kyrka 
?: Bibliska historien; 10-11/9 
 
Örebro Teater 
Teatrografen; 19-20/1 & 22-24/3 
Nordiska Biografteatern m. militärorkester; 26/11-1/12  
Nordiska Biografteatern; 20-25/12 
 
1908 
 
Frälsningsarmén 
Bibliska Historien framställda i Levande Bilder; O. Tomander; 3/4  
Kinematograf; 19?/5 
Biograf; 15/8 
 
Templarlokalen, Fredsgatan 18 
Nya Pariser-Biografen; 5-6/1 
Biografteatern Byorama från Norrköping; söndag 9/2 
Biograf-Teater; Franska Biograf-Kompaniet; E. Werner & V. Lange; 28/2-1/3 
Biograf Scala m. orkestermusik; fredagar - söndagar från 26/9 - ?; efter 23/12 m. 

militärorkester 
Biograf Scala; Biograf m. uppträdande av Magnis på Nabben alias Notarien Herr N. 

Bergendahl; 8-9/11 
 
Templarlokalen, Klostergatan 20 
Nordiska Biografteatern; Nordiska Biografbolaget; från 8/1-5/3; pristävlan från 8/2 
 
Örebro Teater 
Nordiska Biografteatern; Nordiska Biografbolaget; 7/3, från 9/3 – april ? 
Kinematograf – sportbilder på idrottsbasaren; 6 & 8/3 
Biograf m. Vickbergska kapellet; 4-5/12 
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