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Abstrakt 
Uppsatsen behandlar filmförevisning i Karlskrona fram till nyårsafton 1905. 
Undersökningen, som utförts med 1897 som utgångsår, belyser också övrig bildvisning 
på orten. Uppsatsens huvuddel utgörs av en kronologisk genomgång av de filmvisningar 
som förekommit på orten.  
 
Uppsatsens arbetsmetod är arkivforskning. Som primärkälla har främst Karlskrona 
Veckoblad, som i den undersökta tidsperiodens slutskede utgavs med sex nummer per 
vecka, använts.  
 
Den första filmvisningen gick av stapeln 26 december 1898 i Ordenshuset på 
Ronnebygatan. Uppsatsen visar att denna lokal intagit en närmast monopolartad roll när 
det gällde uthyrning till kringresande filmvisare, vilka under tidsperioden framför allt 
visade ett blandat program med både kinematografi och skioptikonbilder. För mer 
religiösa filmer, som olika varianter av passionsspelet, erbjöd den vanliga kyrkan 
visningslokaler och dessa filmer verkar därmed ha nått en stor publik. Däremot har 
frikyrkorna och framför allt arbetarrörelsen i Karlskrona inte varit speciellt 
frekventerade som uthyrare.  
 
Kungsplanen var platsen för stadens enklare nöjesliv - hit kom både kringresande cirkus 
och tivoli. Just cirkusen verkar ha varit en viktig arena i Karlskrona för filmvisning 
under såväl det första som under undersökningens sista år. Under de mellanliggande 
åren var däremot cirkusen inte aktuell som filmvisningslokal. Den första fasta biografen 
etablerades i början av december 1905 i nära anknytning till området och den andra, 
som startade veckan efter, placerades i den cirkusbyggnad som uppförts på 
Kungsplanen. I Karlskrona existerade alltså en koppling mellan film och nöjesfält. 
I en avslutande del diskuteras också publiksammansättningen och en hypotes om att 
förevisarna ofta riktade sig till ung publik framförs.  
 
 
Nyckelord 
Filmvetenskap, Filmhistoria, Karlskrona, Sekelskiftet, Biografer, Kringresande 
filmvisare, Kinematograf, Skioptikon, Filmpublik 
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1 Inledning 
Den 22 oktober 1898 kunde läsarna av Karlskrona Veckoblad ta del av en annons 
undertecknad av A.P. Nordenstam där denne uppmanade Karlskronapubliken att ”hvar 
och en torde beakta detta tillfälle att se dessa sevärdheter! som nu för första gången 
förevisas härstädes.” 1 Vad annonsen lockade med var förevisning, på Kungsplanen, av 
”kriget mellan Amerika och Spanien i fem olika afdelningar”, vilka angavs vara: ”1. 
Bombardementet vid Cavite. 2. Spanska krigsskeppet Reina Christinas brand. 3. Slaget 
vid Manilla. 4. Amerikanernas landstigning på Kuba. 5. Slaget vid Santiago.” Vidare 
kunde publiken få se ”guldgräfvarna i Klondyke i tre afdelningar, Dreyfus på 
Djefvulsön samt ångarens Maines undergång”. Om nu inte detta räckte för att locka de 
nöjeslystna Karlskronaborna så fick de också veta att på samma plats fanns uppsatt 
Skandinaviens elegantaste karusell samt en större Konsert Orkestrion, vilket uppgavs 
framföra nutidens nyaste musikstycken. 
 
Detta evenemang skulle kunna tänkas vara den första filmförevisningen på orten. 
Det spansk-amerikanska kriget blev en framgång för det amerikanska filmbolaget 
Biograph som skickade fotografer till Kuba för att dokumentera striderna under 1898. 
De tre första avdelningarna i förevisningen utspelar sig dock på Filippinerna. I bolagets 
katalog fanns bland annat The Wreck of the ”Maine” (no. 477).2 Vidare återskapade 
bolaget Vitagraph ett av slagen i Stilla havet i Battle of Manila Bay.3 Men övriga titlar 
som de fem avdelningarna ovan anger återfinns inte bland Vitagraphs och Biographs 
filmer. Däremot finns det dokumentation på att en film med titeln Dreyfus på 
Djefvulsön existerat och visats i Karlskrona - ungefär två år senare.4 
 
Det finns alltså anledning att tvivla på att det i detta fall rört sig om förevisning av 
levande bilder. Ytterligare ett skäl för detta tvivel är att programmet pågick hela kvällen 
från klockan 17 till 21 utan fastställda starttider för de enskilda delarna. Istället rörde det 
sig troligen om dioramaförevisning, vilket styrks av att nästan samma program, dock 
väsentligen utökat, återkom i juli 1899 under rubriken ”Hulda Lorentz Diorama 
Transparang”.5 Det finns emellertid skäl att låta begivenheten ovan bilda fond för min 
behandling av när filmen kom till Karlskrona. Jag kommer att visa hur de resande 
filmförevisarna ännu en bit in på 1900-talet anlände med ett blandat program 
innehållande såväl rörliga som skioptikon-bilder. Och även när det inte rörde sig om 
blandade mediaformer så är innehållet, framför allt under pionjärtiden, tematiskt 

1 Karlskrona Veckoblad 1898-10-22 
2 Charles Musser, The Emergence of Cinema - The American Screen to 1907, Berkeley: University of 
California Press, 1994, s. 245 
3 Musser (1994), s. 254 
4 K.V. 1900-11-03 
5 K.V. 1899-07-15 
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likartat. Det handlar, åtminstone de första åren, i stor utsträckning om 
nyhetsrapportering av världshändelser.  
 
Lokaliteten har också sitt intresse. Kungsplanen var sedan 1860-talet platsen för stadens 
enklare nöjen, en utfyllnad som tidigare gick under det mindre lockande namnet 
Mudderplan.6 Det var här som tillresande cirkusar slog upp sina tält innan en mer 
permanent träbyggnad kom att utgöra arena. För till skillnad vad som nestorn i svensk 
filmhistorisk forskning Rune Waldekranz hävdar angående film och cirkus i landsorten 
har kombinationen film och nöjesfält, i Karlskrona, varit viktig både för den tidiga och 
för den sena utvecklingen av filmförevisandet under den tidsperiod jag valt att 
undersöka.7 
 
Ursprungligen hade jag tänkt mig ett längre tidsperspektiv men uppsatsen begränsas 
tidsmässigt av årtalen 1897 och 1905. Den senare avgränsningen känns naturlig 
eftersom de första biograferna i Karlskrona etablerades i slutet av detta årtal. För det 
förra kan jag inte prestera en lika entydig motivering. Utgångspunkten är att enligt 
Waldekranz hölls den första filmvisningen i staden den 26 december 1898, ett faktum 
jag funnit korrekt.8 Jag har emellertid valt att börja mina undersökningar nästan två år 
tidigare. Skälet till detta är dels att det känts rimligt att nagelfara om Waldekranz 
premiärdatum verkligen utgör tidpunkt för den första förevisningen, dels att jag vill 
undersöka i vilken mån annan bildvisning förekommit, eftersom andra former för 
exhibitionering av bilder på orten, som ovan antyds, sätter just filmvisning i en större 
kontext. Tidsbegränsningen innebär att uppsatsen koncentrerar sig på de kringresande 
filmförevisarna och endast i ringa omfattning behandlar de första fasta biograferna. 
Eventuellt får jag återkomma till dessa vid ett senare tillfälle. 
 
Valet av Karlskrona var enkelt. Det är här jag bor och har tillgång till lokalt material. 
Det finns förvisso en beskrivning av hur filmen kom till orten, men denna innehåller 
grovt felaktiga påståenden som att det första gången visades rörliga bilder i Karlskrona 
den 8 november 1905.9 Men valet av Karlskrona kan även ses i ett bredare perspektiv. 
Undersökning av tidigt filmförevisande i de tre större städerna har behandlats av den 
tidigare filmforskningen, såsom Waldekranz och Bengt Idestam-Almquist. När det 
gäller landsorten har de senaste de senaste tjugo åren, med större eller mindre 
vetenskaplig ackuratess genomförts studier för Österlen, Lund, Uppsala, Jönköping, 

6 Rune Hillbom, Karlskrona 300 år del II, Karlskrona: Axel Abrahamssons Tryckerieaktiebolag, 1982, s. 
33 
7 Rune Waldekranz, Levande fotografier - Film och biograf i Sverige 1986 – 1906, Lic.avhandling 
framlagd vid Institutionen för Teater- och filmvetenskap vårterminen 1969, Stockholm, s. 216 
8 Rune Waldekranz, Levande bilder – de första biograferna, Stockholm, 1955, s. 24 
  K.V. 1898-12-20 
9 Per Rostin, Kring en Örlogsstad, Karlskrona: Föreningen Gamla Carlscrona, 1998, s. 102 
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Gävle och Örebro.10 Karlskrona utgör därför i detta sammanhang ett delvis outforskat 
fält. Vidare kan den tidiga filmens ankomst till Karlskrona vara värd en fördjupad 
behandling då det handlar om relativt stor ort (1900 var staden sjunde störst i landet 
med en befolkning om 23 995 invånare, tätt följd av Jönköping, Uppsala och Örebro.) 
Dessutom kan man förmoda att Karlskrona med ett stort inslag av militär personal av 
olika grader avviker befolkningsmässigt från de tidigare utforskade orterna. Det finns 
med andra ord anledning att förmoda att filmens etablering i Karlskrona kan ha haft ett 
delvis annat förlopp än vad som de tidigare studerade orterna gett exempel på. 
 
 
1.1 Syfte och frågeställning 
Uppsatsens övergripande syfte är att bidra till filmhistorieskrivningen i Sverige genom 
att ge en deskriptiv framställning av film- och bildvisning i Karlskrona under 
tidsperioden 1897 till och med 1905. Uppsatsen vill genom att fokusera på en ort ge en 
fördjupad kunskap om hur filmen etablerades som kulturform i den svenska landsorten. 
Genom studium av primärkällor som lokalpress vill jag besvara frågan om vilka 
kringresande förevisare som besökt Karlskrona under denna tidsperiod samt där det är 
möjligt även ange deras repertoar. Eftersom dessa ofta medförde ett blandat program, 
med såväl levande bilder som skioptikonbilder, ställs i relevanta fall frågan huruvida vi 
kan veta om det verkligen har rört sig om filmförevisning. Vidare ställs frågan när de 
första fasta biograferna etablerades? 
 
I en tematisk diskussion vill jag koncentrera mig på några frågor. Vilka lokaler var det 
som användes för filmvisningarna - var fanns de och vem som ägde dem? I 
sammanhanget är det rimligt att ställa frågan hur den tidiga filmhistorien i Karlskrona 
liknar eller skiljer sig från den som Waldekranz och Jernudd presenterat när det gäller 
landsorten respektive exemplet Örebro. Finns det lokala förhållanden som kan ha haft 
betydelse? Vidare, vad kan man veta om publiksammansättningen? Hur har 
entréavgiften varierat under perioden?  
 
 
 
 

10 Arne Bengtsson m.fl., Nu är han kommen! Kinematografen - Film och biografer på Österlen 1897 - 
1997, Simrishamn:Simrishamns kulturnämnd, 1996 
  Lars Åhlander, Filmen i Lund,Lund: Föreningen Gamla Lund, 2000 
  Anders Leidstedt, Uppsalas biografer, Sthig Jonassons förlag, Uppsala, 1997 
  Mikael Nordström & Lars Östvall, Äventyr i filmbranschen, Värnamo: Jönköpings läns museum, 2002 
  Jan G Ljungström & Erik Modin, Från Olympia till Filmstaden - Gävles biografer under 100 år - 1905 - 
2005, Gävle: Kultur & Fritid Gävle, 2010 
  Åsa Jernudd, Filmkultur och nöjesliv i Örebro 1897 -1908, Stockholm: Acta Universitatis 
Stockholmienses, Stockholm Cinema Studied 5, 2007 
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1.2 Metod 
Undersökningen baserar sig så gott som uteslutande på genomgång av lokalpress, 
närmare bestämt Karlskrona Veckoblad, vilken oaktat namnet, under tidsperioden gick 
från att vara en tredagarstidning till att utkomma varje vardag. Upplagan var 1908 cirka 
7000.11 Att källmaterialet på detta sätt är begränsat till en primärkälla är givetvis en 
nackdel för undersökningen.  
 
Ett problem är frågan om alla filmförevisningar återfinns i tidningsmaterialet. Man kan 
som Waldekranz hävda att ”det var inte dyrt att annonsera, varför även de oansenligaste 
’gycklare’ genom ortstidningen brukade anmäla sin ankomst till platsen för sina 
framträdanden.”12 Men man kan också som Idestam-Almquist invända att de första 
kringresande förevisarna ”var gycklare utan större reklamkonto.”13 Detta kan förvisso 
vara sant men mina undersökningar tyder på att även dessa s.k. gycklare sökte sin 
publik genom pressannonsering. Nu är detta dilemma inte bara mitt utan måste hanteras 
av var och en som vill veta något om filmens första år i Sverige. Jernudd har 
kompletterat tidningsstudierna med att gå igenom föreningsarkiv.14 
 
För min del har materialinsamlandet skett genom studier av mikrofilmade exemplar av 
den nämnda tidningen. Detta är i sig en nackdel eftersom jag inte kunnat se hela 
tidningssidan samtidigt utan har fått okulärt skanna av två till tre spalter åt gången. 
Givetvis är det då möjligt att jag missat någon liten notis. De annonser och notiser som i 
någon mån berör visning av såväl fotografier som rörliga bilder, vilka jag funnit, har 
avfotograferats. Även teaterannonser och recensioner av dessa har behandlats på samma 
sätt. Den del av det så avfotograferade materialet som närmast berör min undersökning 
har sedan överförts till ett ordbehandlingsbart dokument som på så sätt är enkelt 
sökbart. Med detta dokument som grund har sedan ett kalkylark skapats som 
kronologiskt bokför de tillfällen som uppfyller kriterierna om bildvisning.  
 
Ytterligare en nackdel med mitt sätt att samla in material är att förfarandet är 
tidsödande. Eftersom detta handlar om en kandidatuppsats är den tidsmässiga faktorn 
inte oväsentlig. En stor del av arbetet har lagts på insamlingsdelen och jag har tvingats 
välja bort en genomgång av den andra lokala tidningen, Blekinge Läns Tidning, av 
tidsskäl. Valet av Karlskrona Veckoblad berodde på att jag rekommenderades denna av 
bibliotekspersonalen på Blekinge Museum. Ett skäl för denna rekommendation var 
kanske att den senares upplaga var ungefär dubbelt så stor som den förras. I efterhand 

11 Nordisk Familjebok, Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag, 1910, spalt 1089 
12 Waldekranz (1969), s. 116 
13 Bengt Idestam-Almquist, När filmen kom till Sverige - Charles Magnusson och Svenska Bio, 
Stockholm: P.A. Norstedts & Söners Förlag, 1959, s. 86 
14 Jernudd (2007), s. 38 
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inser jag att det kanske blivit en djupare analys om jag istället valt en kortare tidsperiod 
och istället studerat fler tidningar. Vidare har jag varit i kontakt med kommunens arkiv 
men inte fått något användbart från denna institution. Om arbetet kunnat bedrivas med 
en större arbetsinsats vore det föreningsarkiv som finns i Bräkne-Hoby värt att utnyttja. 
 
1.3 Forskningsöversikt 
Det sena 1970-talet står som en vattendelare när det gäller den internationella 
forskningen om filmens första år. 1978 hölls i Brighton den 34:e FIAF-konferensen 
(Congress of the International Federation of Film Archives). Bland deltagarna i denna 
återfanns Tom Gunning och André Gaudreault som båda förespråkade visning av alla 
fortfarande existerande filmer gjorda under tidsperioden 1900 till 1906. Denna visning 
kom stånd och fick till följd att de gemensamt myntade begreppet ”The Cinema of 
Attractions”. I Gunnings artikel med samma namn från 1986 bryter han med den 
tidigare forskningen som han anser varit alltför centrerad på den berättande filmen 
(spelfilmen). I stället betonar Gunning den roll aktualitetsfilmen hade under dekaden 
efter bröderna Lumières premiärvisning på Grand Café i Paris december 1895. 
Begreppet innebär för Gunning att ett betydande inslag i den tidiga filmen är dess 
betoning av exhibitionism, att själva visningen av filmen är väl så betydelsefull som det 
som visas. Gunning trycker på hur ”the cinema of attractions” kräver åskådarens 
uppmärksamhet och ger denne njutning genom vara ”an exciting spectacle”. Enligt 
Norstedts stora engelsk-svenska ordbok översätts spectacle i första hand till skådespel, 
men för Gunning är det snarare nöjesfältet och cirkusen än den klassiska teatern, som är 
besläktad med den unga filmen.15 Författaren anser att den främsta visningsplatsen för 
film fram till cirka 1905 var varietén. Givetvis speglades detta förhållande också i 
filmens uttryck.16 
 
Gunnings och Gaudreaults grepp innebar att forskningen om den tidiga filmen fick en 
radikalt ändrad inriktning. Två textsamlingar som belyser forskningen under tiden fram 
till mitten av första decenniet av 2000-talet är Wanda Strauwens The Cinema of 
Attractions Reloaded17 och Early Cinema - Space, Frame, Narrative18, i urval av 
Thomas Elsaesser och Adam Barker. I den förra återfinns bland annat Germain Lacasse 
artikel ”The Lecturer and the Attraction” som betonar förevisarens förklarande och 
kommenterande funktion.19 Här blir arvet från kringresande visare av laterna magica 

15 Norstedts stora engelsk-svenska ordbok, London: Norstedts Förlag, 1993, s. 1147 
16 Tom Gunning, ”The Cinema of Attractions: Early Film, its Spectator and the Avant-Garde” i Thomas 
Elsaesser (red.) Early Cinema – Space Time Narrative, London: BFI, 1990, s. 58 
17 Wanda Strauven (red.), The Cinema of Attractions Reloaded, Amsterdam: Amsterdam University 
Press, 2006 
18 Thomas Elsaesser (red.) Early Cinema – Space Time Narrative, London: BFI, 1990 
19 Germain Lacasse, ”The Lecturer and the Attraction” ” i Wanda Strauven (red.), The Cinema of 
Attractions Reloaded, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006, s. 182 
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och skioptikonbilder tydligt. Temat tas upp även i det senare verket som innehåller 
André Gaudreults ”Showing and Telling - Image and World in Early Cinema”. Denne 
behandlar inte bara filmförevisaren som föreläsare utan betonar också ljudets betydelse i 
den tidiga filmen, något som också behandlats av Jan Olsson.20 
 
De filmer som visades under filmhistoriens första år kom framför allt från Frankrike och 
USA samt i viss mån från Storbritannien. När det gäller dem amerikanska filmhistorien 
är The History of American Cinema en bokserie att betrakta som ett standardverk. Jag 
har använt första bandet i denna samling, Charles Mussers The Emergence of Cinema - 
The American Screen to 1907, som referenslitteratur.21 
 
Pre-Brighton handlar den svenska forskningen i ämnet främst om två personer. Rune 
Waldekranz skrev  på uppdrag av Svenska Biografägareförbundet, inför dess 40-års 
jubileum, Levande bilder - de första biograferna. 22 Titeln är väl vald eftersom 
företeelsen under de första åren gick under just namnet ”lefvande bilder”. Undertiteln 
antyder att verket främst handlar om de första biograferna i Sverige men en betydande 
del beskriver de kringresande förevisarnas turnéer, med en illustrativ Sverigekarta 
markerande det första visningstillfället för ett stort antal orter. Här finns också 
angivande av visningslokal för dessa filmpremiärer på orten. Detta är alltså ingen 
vetenskaplig text utan snarast ett beställningsarbete som gjordes då författaren var 
produktionschef hos Sandrews. Trots detta innehåller skriften en, förvisso inte alltför 
omfattande, notapparat.23 
 
Bengt Idestam-Almquist, känd som filmrecensenten Robin Hood, utgav 1959 När 
filmen kom till Sverige. 24 Idestam-Almquists verk har undertiteln ”Charles Magnusson 
och Svenska Bio”, vilket säger en del om bokens agenda, men den innehåller också ett 
omfattande kapitel med rubriken ”Filmen före Magnusson”. Författarens stil är snarast 
kåserande och håller knappast en vetenskaplig nivå. Även här finns en omfattande 
notapparat, så med verket som underlag finns möjligheter att söka sig till författarens 
källor. Intressant är hur Idestam-Almquist föregår den senare internationella 
omvärderingen av den tidiga filmen med påståenden som ”Filmen förekom i Sveriges 
större städer nästan bara i form av tvivelaktiga attraktioner på marknadsfält,...” och 
”Film förekom också på cirkus för att fylla ut pauserna när arenan gjordes i ordning för 
pantomimens final”.25 

20 André Gaudreault, ”Showing and Telling: Image and Word in Early Cinema” i Thomas Elsaesser (red.) 
Early Cinema – Space Time Narrative, London: BFI, 1990, s. 274 - 275 
21 Musser (1994) 
22 Waldekranz (1955) 
23 Waldekranz (1955), s. 54 - 57 
24 Idestam-Almquist (1959) 
25 Idestam-Almquist (1959), s. 119 
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Efter cirka trettio års verksamhet i filmbranschen blev Waldekranz 1964 rektor för 
Filminstitutets nya filmskola. Hans mångåriga intresse för svensk filmhistoria 
manifesterade sig i en licentiatavhandling, 1969.26 Avhandlingen kom inte att publiceras 
men finns att läsa i kopia av det som verkar vara den ursprungligen maskinskrivna 
avhandlingstexten. Waldekranz anslag är storslaget och när man läser texten slås man 
att han försöker kartlägga varje del som behandlar filmvisning och filmproduktion i 
Sverige under den aktuella tidsperioden. Här finns internationella överblickar såväl som 
fördjupade närstudier av svenska detaljer. Framför allt är det intressant att se hur 
framsynt författaren varit i sina grundliga källstudier. De främsta källorna anges som 
tidningsläggen och polismyndigheternas tillståndsregister.27  
 
Avhandlingen inleds med en genomgång av vad Waldekranz kallar folkliga bildmedia 
före filmen. Författaren understryker att den tidiga filmen internationellt ofta visades i 
ett program tillsammans med skioptikonbilder och att de tidigare skioptikonförevisarna  
också blev de första att visa film för en svensk publik.28 
 
Avsnittet om filmen i Sverige före 1900 behandlar tidiga filmvisningar i storstäderna 
samt den förevisning som anses vara premiären för, den på duk projicerade, filmen i 
Sverige. Här drar författaren slutsatsen att film inte bara visades som ett inslag i 
varietéer utan också var ett vanligt cirkusnummer.29 När han senare beskriver 
förhållandena utanför storstäderna blir i stället slutsatsen att det är ”påfallande att 
filmförevisningar endast i ett fåtal fall kan inrangeras bland de egentliga marknads- och 
tivolinöjena”.30 
 
Den för mina studier mest relevanta delen berör filmförevisningar utanför storstäderna. 
Underlaget utgörs av 132 landsortstidningar, som författaren beskriver sig ha läst både 
minutiöst och skrupulöst, och poliskommissariernas tillståndsdiarier.31 Ofta saknas de 
senare. Med bakgrund av detta material rekonstruerar Waldekranz de turnéer som 
filmförevisarna gjorde. Här finner Waldekranz att förevisarna oftast reste runt med ett 
program som endast byttes någon gång om året, även om han exemplifierar med att 
vissa förevisare ”kostade på sig färska filmimporter”.32 Författaren beskriver dessa 
pionjärförevisare som utpräglade original och antar att deras anseende under perioden  
fram till 1900 var relativt högt då de ofta ansågs vara företrädare för en teknisk 

26 Waldekranz (1969) 
27 Waldekranz (1969), Förord 
28 Waldekranz (1969), s. 19 
29 Waldekranz (1969), s. 108 
30 Waldekranz (1969), s. 216 
31 Waldekranz (1969), s. 116  
32 Waldekranz (1969), s. 136 
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uppfinning med värde både i vetenskapens och i folkupplysningens tjänst.33 Efter 1900 
blir, enligt Waldekranz, synen på filmen som ett rent nöjesmedium något som minskar 
anseendet, åtminstone i ”den bildade opinionens ögon”.34 I avhandlingen visas hur 
förevisarna ofta plockade samman sina program från flera länder och producenter.35  
Som tidigare antytts inskränker sig inte författarens undersökningar till film utan 
nöjeslivet i stort är föremål för hans dokumenterande och detta gör att han kan jämföra 
vilken nöjestyp som är mest frekvent i landsorten. Här dominerade 1900 teater och 
cirkus.36 De kringresande filmförevisarna behövde en lokal för sina visningar. De 
genomgångar författaren gör pekar mot att det främst var nykterhetsrörelsen som försåg 
verksamheten med dessa. Och om inte en godtemplarlokal fanns att tillgå var frikyrkan 
den som i andra hand stod till tjänst. Längre ner på listan hamnar arbetarföreningar, 
teatrar, läroverksaulor samt gymnastiksalar.37  
 
Författaren till licentiatavhandlingen verkar ha haft ett digert grundmaterial att dra 
slutsatser av och en del av detta finns sammanställt i avhandlingens avslutande bilagor. 
Framför allt bilaga 6 med filmrepertoaren i Sverige mellan 1900 och 1906 samt bilaga 7 
med en genregenomgång för de ambulerande förevisarnas repertoar kan användas för att 
få en bild av vad som visades under filmens första år i Sverige.  
 
Som inledningsvis antyddes är Waldekranz insats omfattande och han gör verkligen ett 
försök att greppa allt, vilket leder till att avhandlingen ibland kan kännas spretig. En 
tanke som slog mig innan jag läste avhandlingens cirka 280 A4-sidor var att göra en 
jämförelse av biljettpriser relaterat till nutida penningvärde, bara för att finna att 
Waldekranz givetvis har med både ett avsnitt om biljettpriser38, och även priser på 
filmutrustning och film39, och ett om den industriella utvecklingen och inkomstnivåerna 
1900 samt referenser till Gunnar Myrdals The Cost of Living in Sweden 1830 - 1930.40 
Var man än vill leta infallsvinklar har Waldekranz varit där och nosat. Emellertid ska 
man ha klart för sig att författaren verkade i en tid då filmforskning var ett 
pionjärområde och avhandlingen hade antagligen inte ansetts uppfylla de formella 
kraven på en sådan om den skulle varit underlag för en disputation idag. Och i andra 
sammanhang verkar Waldekranz av nutida filmvetare ses på med skeptiska ögon, där 
dennes politiska hållning ifrågasatts och där forskningen anges som slarvig.41 Själv 

33 Waldekranz (1969), s. 119 - 120 
34 Waldekranz (1969), s. 120 
35 Waldekranz (1969), s. 137 
36 Waldekranz (1969): s. 147-148, 153 
37 Waldekranz (1969): s. 219 
38 Waldekranz (1969), s. 221 - 227 
39 Waldekranz (1969), s. 233 - 237 
40 Waldekranz (1969), s. 150 - 153 
41 Erik Hedling, ”En god man”, Sydsvenskan 2007-10-17 
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upptäcker jag att Karlskronas folkmängd 1900 uppges till 14 850, men har 
tidningsdokument på att den var 23 619.42 
 
Om nu Waldekranz är en exponent för den tidiga akademiska forskningen i ämnet så 
utgör Åsa Järnudds doktorsavhandling vid Stockholms Universitet om filmkultur och 
nöjesliv i Örebro 1897 -1908 ett exempel på modern filmhistorieskrivning.43 Jernudd 
behandlar delvis samma frågeställningar som de jag formulerat men har ett bredare 
perspektiv då hon inte inskränker sig till film. Det finns alltså anledning att återkomma 
med jämförelser mellan våra forskningsresultat i uppsatsens senare del. Författarens 
framställning innehåller också intressanta aspekter vad avser forskningsmetodiken. 
Jernudd har genomfört sin undersökning genom att studera lokalpress, stadsarkivets 
dokument, föreningsprotokoll och Magistratens handlingar.44 För att få översikt har det 
insamlade materialet systematiserats med hjälp av excelprogram.45 Jernudd använder en 
indelning av de resande filmförevisarna, grundad på de lokaler som användes och det 
sociala sammanhang som förevisandet försiggick i, som bygger på Deac Rossell.46 Fyra 
kategorier beskrivs: kringresande på marknader där bildvisandet var en del av 
marknadsnöjena, förevisare som hyrde in sig i befintliga samlingslokaler, de som 
utnyttjade lokala teatrar och varietélokaler samt amatörförevisaren. Författaren finner att 
företrädare för den första kategorien inte förekommit i Örebro och att glada amatörer 
oftast blir kortvariga i branschen. Istället är det framför allt den andra kategorin som 
varit frekvent i staden och avhandlingen går igenom de visningslokaler som varit mest 
använda. Här framträder kyrkan, arbetareföreningen och godtemplarlokalen som de 
mest utnyttjade.47 När det gäller den tredje kategorin har Jernudds beskrivning av 
denna, rubriken ”Dyra visningar på Örebro Teater”.48 I polemik mot Waldekranz anser 
Jernudd att de resande förevisarna, åtminstone då de besökte Örebro, hade ett högre 
anseende än vad den förre tillskrivit dem. Jernudd finner att annonsering av de 
kinematografiska förevisningarna företedde stor likhet med den som de kringresande 
cirkusarna använde.49 Avhandlingens slutdiskussion tar sin utgångspunkt i ett citat av 
Ove Solum att ”kinoens vugge ...” stod ”... i ett tivoli”.50 Författaren finner dock att 
detta påstående inte äger relevans för Örebro.  
 

42 Waldekranz (1969): s. 154 
    K. V. 1900-01-11 
43 Jernudd (2007) 
44 Jernudd(2007), s. 33 
45 Jernudd(2007), s. 35 
46 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, s.50 - 60 
47 Jernudd(2007), s. 87 - 93 
48 Jernudd(2007), s. 94 
49 Jernudd(2007), s. 95 
50 Jernudd(2007), s. 157 
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Efter Waldekranz verkar den svenska forskningen om filmens tidiga år ha stannat av, 
men ungefär samtidigt med Gunnings artikel publicerade Jan Olsson Från filmljud till 
ljudfilm51. Med exempel påvisar författaren att den tidiga filmen, trots att den numera 
benämnes stumfilm, långt ifrån var stum, d.v.s. visades utan ljudinslag. Framför allt 
behandlar han olika varianter för ljudläggning och ägnar särskilt Gustaw Emil Gooes 
Odödliga Teaterspel och Numa Perssons Svenska Odödliga Teatern uppmärksamhet 
som svenska uttryck för den ljudsatta filmen. 
 
En mer sentida forskare är Pelle Snickars som i sin doktorsavhandling Svensk film och 
visuell masskultur 1900  beskriver de masskulturella medier som var förhärskande vid 
detta sekelskifte. 52  Författaren gör en grundlig undersökning av vad han kallar 
ljusbildsindustrin. Här återfinner vi såväl panoramavisningar, stereobilder - framför allt 
för privat bruk, dioramor, vykortsförsäljning som förevisning av skioptikonbilder och 
film. Ett gemensamt drag för dessa är att de i stor utsträckning är uttryck för den 
geografiska bilden. Den tidiga filmens favoritmotiv var i viss utsträckning 
reseskildringen, men kanske än mer registreringen av den egna omgivningen 
exemplifierad av s.k. stadsfilmer, som var vanliga efter att de första fasta biograferna 
etablerats kring 1905. Som skäl till detta val av motiv anger författaren ekonomin - 
dessa filmer var billiga att framställa samtidigt som de, åtminstone lokalt, hade en stor 
publik.53 
 
Snickars resonerar också om dessa mediavarianters publik och konstaterar lite uppgivet 
att tyvärr vet vi ganska litet om vilka människor som besökte olika masskulturella 
attraktioner kring 1900. 54 Snickars antyder att det främst var biljettpriset som bestämde 
publikens sammansättning och drar slutsatsen att denna nya masskultur främst var ett 
arbetarklassnöje.55 
 
 
1.4 Disposition 
Uppsatsen inleds med en genomgång av forskningsläget samt redovisning av relevant 
litteratur. Därefter följer en kronologisk genomgång av mina forskningsresultat. 
Avslutningsvis görs en tematisk genomgång av det insamlade materialet där diskussion 
om lokaler, publik och entréavgifter förs. 
 
  

51 Jan Olsson, Från filmljud till ljudfilm, Simrishamn: Proprius Förlag, 1986 
52 Pelle Snickars, Svensk film och visuell masskultur 1900, Stockholm: Aura, 2001 
53 Snickars (2001), s. 119 
54 Snickars (2001), s. 9 
55 Snickars (2001), s. 11, 55, 139 
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2 När filmen kom till Karlskrona  
- en kronologisk genomgång 

 
 
2.1 1897 
Min undersökning startar januari 1897 och sträcker sig fram till nyårsafton 1905. Den 
bygger på annonser och notiser i Karlskrona Veckoblad. Jag har tidigare kommenterat 
problematiken med detta begränsade källmaterial. Givetvis kan det ha förekommit 
visningar som inte haft någon täckning i pressen. En jämförelse med teaterverksamheten 
på orten tyder på att bevakningen av denna var betydligt mer noggrann och att 
annonseringen av denna var betydligt frekventare än vad som gäller för flertalet av 
filmvisningarna. Jag har uteslutit att noggrant bokföra teaterverksamhet men däremot 
noterat evenemang med både rörliga så väl som ”orörliga” bilder, såsom 
skioptikonförevisningar, ofta i samband med föredrag.  
 
Utfallet för 1897 är magert. Någon filmförevisning har inte kunnat dokumenteras för 
detta år. När det gäller övriga ljusbildsvisningar är det tre lokaler som utmärker sig, 
Frälsningsarmén, Kungsplanen och det nya Ordenshuset på Ronnebygatan. Framför allt 
de två senare är intressanta. I augusti visades på Kungsplanen under rubriken 
”Nordpolen”, bilder på André och hans kollegor när de lyfte från Danskön. Vidare 
lockade annonsen med illustrationer från grek-turkiska kriget. Förevisningarna startade 
klockan tio på förmiddagen och försiggick under fyra dagar.56 
 
I december ankom A. E. Berggren och visade under en kväll delvis samma program i 
den nya ordenssalen, nämligen Andrées ballongfärd över Nordpolen och det grekisk-
turkiska kriget.57 Föreställningen kompletterades med bilder från Stockholms-
utställningen samt experiment med röntgenstrålar. Enligt annonsen kunde publiken 
förvänta sig att ”en större samling af lärorika och intressanta ljusbilder, föreställande 
världens nyligen timade större tilldragelser framställas på en 25 qvadratmeters duk, med 
förbättrad Amerikansk apparat. Obs! De Lavals nya ljusämne användes. (Acetylen)”. 
Förevisningen kommenterades i en kortare notis med att ”de förevisade ljusbilderna 
voro stora och tydliga samt ganska instruktiva. Äfven några komiska bilder 
förekommo.”58  
 

56 K.V. 1897-08-06 
57 K.V. 1897-12-14 
58 K.V. 1897-12-16 
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Detta evenemang kan ha varit första tillfället då den nya ordenssalen brukades för mer 
offentliga föreställningar eftersom den invigdes i början på december. Enligt en notis i 
Veckobladet hade den plats för 350 sittande personer.59  
 
 
2.2 1898 
Under det följande året förekom en del bildvisningar, dels av religiös karaktär, dels i 
form av illustrationer till föredrag. Två kvällar i mars kunde Karlskronapubliken under 
rubriken ”Till hinduernas heliga städer floder och afgudar! från Siljans strand”, på 
Frälsningsarméns lokal, bese ”storslagna förevisningar af Missions- och landskapstaflor 
medelst tvenne ’magiska lyktor’”.60 Nervsvaga personer varnades för innehållet. Enligt 
en notis i Veckobladet visades även vyer från Blekinge.61 Förevisarens namn, Gösta 
Tidlund-Meijerhielm, återkom ofta under den aktuella tidsperioden i samband med film- 
och skioptikonföreställningar i staden.62  
 
Under två veckor i slutet av oktober och början av november kunde den föreställning 
som beskrivs i uppsatsens Inledning beses på Kungsplanen. Denna attraktion 
konkurrerade med den s.k. Lappkaravanen, som förevisade fyra renar och fyra hundar 
samt en mekanisk teater.63  
 
Så kom de tre konsekutiva kvällar med start 28 december som verkar varit premiären 
för rörlig bild i staden. Vem förevisaren var framgår inte av annonserna och inte heller 
av de minimala notiserna.64 Genom att jämföra med Waldekranz genomgång av vissa 
förevisares turnéer kan emellertid konstateras att det rörde sig om A. Berggren.65 Hur 
som helst lockade annonserna med ”Lumières Kinematograf med sina underbara 
lefvande bilder”.66 Enligt Waldekrantz tillhörde förevisaren de verkliga pionjärerna och 
hänvisningen till Lumière användes flitigt av Berggren även om det verkar som han 
trots perforeringsproblem visat även visat Edisonfilm.67 Annonsen hänvisade vidare till 
den framgång denna apparat haft på Stockholmsutställningen under sommaren. Det i 
annonsen angivna programmet bestod delvis av samma innehåll som de tidigare 
skioptikonsvisningarna. Huvudnumret verkar ha varit det grek-turkiska kriget, men även 

59 K.V. 1897-11-30 
60 K.V. 1898-03-26 
61 K.V. 1898-03-29 
62 Förevisaren förekommer under flera olika namn. Ibland ersätts Gösta med Göte. Efternamnet kan även 
stavas Meyerhielm. Tidlund skrivs oftast enbart som T. 
63 K.V. 1898-10-27 
64 K.V. 1898-12-20 
    K.V. 1898-12-22 
    K.V. 1898-12-24 
65 Waldekranz (1955), s. 24 
66 K.V. 1898-12-27 
67 Waldekranz (1969), s. 125 
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mer lustfyllda scener som havsbad, tre clowner från cirkus Olympia, solodans och det 
glada skelettet förekom i annonsen. Lokal för förevisningen var enligt de fyra 
annonserna Goodtemplarsalongen, vilket är identiskt med det nya ordenshuset på 
Ronnebygatan. En jämförelse med det program A.E. Berggren visat ett år tidigare visar 
på stora likheter. Men vid detta tidigare tillfälle fanns inget i annonseringen som 
antydde att det skulle ha rört sig om rörliga bilder. 
 
 
2.3 1899 
Om staden 1898 enbart besöktes av en filmförevisare som sent på året sammanlagt gav 
sex föreställningar blir det följande året ett genombrott för filmvisning i Karlskrona med 
sex olika förevisare och 66 förevisningstillfällen. Det är lätt att urskilja några olika 
kategorier för dessa visningar. En sådan kategori är filmförevisning som inslag i en 
cirkusföreställning. Under maj gästspelade Cirkus Varieté du Nord under direktion av 
A. Frisch på Kungsplanen. Som en del i föreställningen presenterades i annonserna den 
s.k. vikografen, senare också angiven som vitagrafen, som uppgavs visa levande 
jättebilder. Tyvärr framgår inte hur vilken projiceringsyta detta motsvarar. Särskilt 
lockade man med ett svenskt program med bland annat kung Oskars öppnande av 
Stockholmsutställningen och en järnvägsresa med ett panorama över Saltsjöbaden. Men 
även nyhetsinslag som president Faures begravning samt många komiska filmer 
utlovades. 68 
 
I oktober besöktes Kungsplanen under två veckor av Cirkus Leonard Houcke som 
omväxlande annonserade Edisons levande bilder och Edisons kinematograf alternativt 
kinematografen, även här som en del av cirkusföreställningen. Enda i annonsen nämnda 
nummer var Dreyfusprocessen i Rennes.69  
 
Dessa cirkusvisningar utgör måhända inte mer än två exempel på företeelsen film på 
cirkus men tittar vi på antalet föreställningar så är detta närmare två femtedelar av årets 
filmförevisningar i Karlskrona. Enligt Jernudd användes cirkusbyggnaden för 
filmvisning vid ett fåtal tillfällen.70 Även Waldekranz är tveksam till nöjesfältet, d.v.s. 
cirkusen, som visningsplats för film i landsorten även om han förtecknar de ovan 
angivna visarna.71 Till skillnad mot Waldekranz och Jernudd vill jag alltså påstå att 
cirkusen och nöjesfältet var viktiga lokaler för introduktionen av levande bilder även i 
landsorten. Cirkusen verkar dock ha haft ett större anseende än den vanlige 

68 K.V. 1899-05-18 
69 K.V. 1899-10-07 
70 Jernudd (2007), s. 163 
71 Waldekranz (1969), s. 216 
    Waldekranz (1969), s. 117 
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marknadsgycklaren eftersom verksamheten flitigt kommenterades i form av notiser 
under huvudrubriken ”Staden och länet”, som var Karlskrona Veckoblads rubricering av 
lokala nyheter. 
 
Ovanstående förevisningar är exempel på hur filmföreställningarna inte var enstaka 
händelser utan att förevisningarna upprepades kväll efter kväll under flera veckor. Detta 
gäller också för de visningar som ägde rum i Ordenshuset under drygt två veckor i 
februari och mars. Precis som för A. Berggrens besök i slutet av december 1898 angavs 
ingen förevisare i annonserna, men om vi får tro Waldekranz handlade det om C. V. 
Roikjer.72 Denne genomförde enligt Waldekranz hösten 1898 och våren 1899 en turné 
med start i Helsingborg (8 november) och avslutning i Ystad (19 april) som passerade 
Karlskrona.73 Annonsen ger inte någon upplysning om programinnehåll utan i stället 
hoppades arrangören locka publiken med en hänvisning till ”Edisons sinnrika 
uppfinning” och rubriceringen var ”Edisons levande fotografier.”74 Enligt Waldekranz 
rörde sig om falsk marknadsföring då programmet saknade filmer från Edison men 
innehöll desto fler från Lumiérès produktion.75 
 
Ett sätt att intressera publiken var också att ange tidigare visningsplatser som angavs till 
”Stockholmsutställningen och sedan öfverallt” vilket exemplifierades med Kristianstad 
och Karlshamn. Om nu annonseringen var sparsam med programupplysningar gav 
tidningens notiser mer upplysning. Det framgår att det bland annat visades badande 
gossar och ankommande tåg. Anmälaren påpekade att föreställningarna borde kunna roa 
både äldre och yngre. Denne gjorde också en jämförelse med skioptikonbilder och 
ansåg att filmen kunde anses som överlägsen dessa. Jämförelsen var enligt skribenten 
tydlig eftersom båda formerna av bilder visades under föreställningen. Filmvisningens 
tekniska nymodighet framhölls genom att referenten berättade att förevisaren gett 
intressanta upplysningar om kinematografens historia och de egenskaper som utmärker 
densamma.76 Här har vi alltså den andra kategorien - förevisaren av tekniska 
nymodigheter. 
 
Vårens föreställningar av Cirkus Varieté du Nord hade konkurrens. Den 14 och 15 maj 
visades på Ordenshuset ett program med skioptikonbilder samt Edisons levande bilder 
återgivna med Lumieres kinematograf - en kombination som antagligen inte var möjlig 
vid detta tillfälle. Inte heller denna gång angavs förevisarens namn i annonsen. 
Filmdelen av programmet innehöll eldsvåda, tåg med avstigande passagerare, 

72 Waldekranz (1955), s. 26 
73 Waldekranz (1969), s. 129 
74 K.V. 1899-03-04 
75 Waldekranz (1969), s. 129 - 130 
76 K.V. 1899-02-28 
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gondolfärd i Venedig, Niagara, dragoner, H. M. Konungens ankomst till utställningen 
m. m. samt Jesu intåg i Jerusalem.77  
 
Tre dagar senare anlände herr A. Blom vars program även detta bestod av både 
skioptikonbilder och film. I annonserna framhölls framför allt de förra, och det trycktes 
på att förevisaren använde ett första klassens stereoptikon med god ljusstyrka, medan 
det för den kinematografiska delen enbart angavs gatu- och folkliv i naturlig rörelse som 
innehåll.78 Sammanlagt har vi här fem visningstillfällen som exemplifierar den tredje 
kategorien - den blandade föreställningen, vars innehåll innebär förevisning av såväl 
levande som ”orörliga” bilder. Karlskronapubliken kunde alltså inom loppet av en vecka 
se tre olika filmföreställningar, den obekante förevisarens, A. Bloms och Cirkus Variéte 
du Nords. Med detta kan nog filmen anses etablerad i staden. 
 
Ytterligare ett exempel på den blandade föreställningen utgör de två visningar som ägde 
rum på Ordenshuset i början av november. Även här var filmdelen annonsmässigt 
mindre exponerad än den del som åstadkoms med stereoptikon. Men tio stycken av 
”Edisons lefvande fotografier” visades såsom den ryske tsarens kröning, ett 
dragonregemente, Niagara, vågor, bantåg med avstigande passagerare, kyrassiärer 
simmande öfver Rehn samt Jesu intåg i Jerusalem.79 Programmet påminner om det som 
visades på samma ställe 14 och 15 maj varför samma obekanta förevisare inte kan 
uteslutas. Alternativt har filmerna växlat ägare mellan dessa visningar. 
 
Efter visningen i staden följde en landsbygdsturné under närmare en månad i sydöstra 
Sverige, där förevisningarna normalt avlöpte under två kvällar på samma ort och där 
visningslokalerna oftast var skolor och ordenshus. Här handlade det om besök på 
mindre orter där den största torde ha varit Ronneby.80 Dessa visningar har inte 
medräknats i de 66 som uppgetts gälla för Karlskrona under året. 
 
Samtidigt med att de levande bilderna gjorde sitt intåg fortsatte de traditionella 
visningarna av skioptikonbilder. Speciellt två namn väcker intresse bland förevisarna av 
dessa. Göte T. Meijerhielm hade i februari en svensk-asiatisk skioptikonförevisning i 
Ordenshuset med ackompanjerande föredrag.81 I oktober återfanns samme man med ett 
skioptikonprogram i Ramdala skolhus och i Flakulla.82 Oskar Wennersten visade i 
november i Flottans exercishus en bildserie bestående av såväl resevyer som aktualiteter 

77 K.V. 1899-05-09 
78 K.V. 1899-05-18 
79 K.V. 1899-11-02 
80 Övriga orter som besöktes var Rödeby, Bosstorp, Holmsjö, Eringsmåla, Skumpamåla, Repamåla, 
Pålsmåla, Skillingsboda, Backaryd och Johannishus. 
81 K.V. 1899-02-04 
82 K.V. 1899-10-07 
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där Dreyfus och Andrés polarexpedition åter fanns på programmet.83 Dessa 
programpunkter utgjorde också ämnet för åtminstone två panoramavisningar under året 
där den i Inledningen nämnda Hulda Lorenz Diorama Transparang på Kungsplanen är 
ett exempel. 84 Skioptikonvisningar började också bli ett vanligt inslag i de 
föreläsningar som arrangerades av frikyrkor och ordenssällskap. Ofta förekommande 
motiv var då antingen religiösa eller speglande drinkarlivets negativa sidor. 
 
 
2.4 1900 
De kommande åren blir såväl antalet föreställningar som antalet förevisare lägre med ett 
medeltal på tre förevisare och drygt tio förevisningar per år – se diagrammet nedan. 
Jämför man med Waldekranz sammanställning av antal kringresande turnéer så ökar 
dessa fram till 1900 för att sedan minska till ett relativt stabilt värde kring 1902.85 
Järnudd konstaterar däremot ”kontinuitet” när det gäller antal besökande förevisare från 
1897 och framåt.86 
 

 
Antal föreställningar och förevisare per år  
 
I april 1900 visades tio föreställningar med Thomas Edisons Wargraph87 i ordenshuset. 
Programinnehållet var bland annat kriget i Sydafrika, tjurfäktning i Spanien samt 
scenerier med komiska situationer. Trots det krigiska innehållet gavs varje afton 
barnföreställningar.88 Inte heller i detta fall kan någon namngiven förevisare identifieras 
i annonserna. 
 

83 K.V. 1899-11-02 
84 K.V. 1899-07-15 
85 Waldekranz (1969), s. 117 - 119 
86 Jernudd (2007), s. 88 
87 Ordet Wargraph innebar att enligt Waldekranz (1969), s. 107, att förevisaren hade ett större antal 
krigsbilder i sin repertoar. 
88 K.V. 1900-04-17 
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I november används för första gången Karlskrona teater som visningslokal. Det var 
paret K. Rudbäck och N. Svensson som, under rubriken ”Nu är han kommen! 
Kinematografen”, visade ”Edisons levande fotografier”. De båda herrarna lockade med 
ett digert program, med för publiken bekant innehåll. Kriget i Sydafrika och Dreyfus 
toppade annonsen men vad man angav som 32 komiska avdelningar, vilka uppräknades 
i annonsen, förekom också.89 Entréavgiften för de som ville sitta på parkett var en krona 
men de som nöjde sig med sämre sittplatser, eller med att stå, kunde komma in för det 
för tiden vanliga priset 50 öre. Teatern torde ha rymt en större publik än de tidigare 
nyttjade lokalerna och Rudbäck och Nilsson nöjde sig med en föreställning. 
 
I december återkom den tidigare nämnde Meijerhielm i Ordenshuset med två 
föreställningar. Meijerhielm hade denna gång med sig ett blandat program av 
skioptikonbilder, kinematografi och konsert med Edisons Grafofon. Skioptikonbilderna 
var främst geografiska vyer med såväl svenska som utländska motiv. Han lockade också 
med lokala inslag som bilder från Blekinge. Även den tidigare ofta visade bildserien 
från ett drinkarhem Nellys mörka dagar förekom. När det gällde de rörliga bilderna var 
det kriget i Sydafrika som dominerade. Bland övriga filmsekvenser nämndes fiskarnas 
äventyr, konstridning a la Texas Jack, ett snälltåg, kungens ankomst till Stockholms-
utställningen, samt astronomens dröm eller en resa till månen. Föreställningen inleddes 
med musik från grafofonen, även här lockande med lokala inslag, i detta fall från den 
s.k. lövmarknaden, en på orten välkänd begivenhet.90 
 
Under året introducerades en ny arrangör som kom att bli en flitig visare av 
skioptikonbilder - föreläsningsföreningen. Vidare kunde den som så önskade se vad 
som kallades konst- och kejsargalleri på Kungsplanen. På programmet fanns såväl det 
sydafrikanska kriget, mördaren Nordlund lämnande ångaren Prins Carl såväl som 
religiösa bilder och drinkarmotiv. Förevisaren var noga med att påpeka att det inte rörde 
sig om ett vanligt panorama, men att det ändå torde ha varit något i denna genre är 
tydligt.91 
 
Också Oskar Wennersten återkom till staden, även denna gång med ett 
skioptikonprogram, som förevisades på teatern i oktober. Precis som Meijerhielm bjöd 
Wennersten på geografiska scenerier och lockade med musik från fonograf. Hos den 
senare förekom dessutom scener från stockholmsteatrarna.92 Kanske var lokalen vald av 
detta skäl. 
 

89 K.V. 1900-11-03 
90 K.V. 1900-12-08 
91 K.V. 1900-08-04 
92 K.V. 1900-10-20 
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2.5 1901 
Ordenshuset på Ronnebygatan hade vid detta tillfälle några år på nacken och verkar ha 
etablerat sig som den lokal de resande filmförevisarna helst sökte sig till. Samtliga 
filmvisningar under 1901 hölls på denna adress. Först ut var Gösta T. Meijerhielm som 
under fyra kvällar i slutet av januari gav lika många föreställningar.93 I de tre 
annonserna för evenemanget poängterades att det rörde sig om ett återupptagande av de 
föreställningar Meijerhielm haft i december föregående år, då ”hundratals personer 
hvarje afton nekades inträde på grund af bristande utrymme”.94 Programmet verkar 
också ha varit detsamma som Karlskronapubliken bjudits på månaden tidigare, med ett 
tillägg, Jesus går på vattnet. Även denna gång inleddes med vad som benämndes 
grafofonmusik.  
 
Möjligen gav Meijerhielm ytterligare en filmföreställning i samma lokal. Drygt en 
vecka efter ovan nämnda visningar fanns i tidningen en annons som meddelade att han 
ämnade visa sina bilder till förmån för en nödställd familj.95 Entréavgiften var vid detta 
tillfälle frivillig, dock minst 25 öre, hälften av den normala entréavgiften, och 
bruttoinkomsten avsågs gå till den drabbade familjen. Som tidigare beskrivits var 
Meijerhielms föreställningar exempel på blandning av film och skioptikonvisning. I 
annonsen nämns inget om levande bilder eller kinematografi utan enbart bilder så det 
kan ha rört sig om en föreställning där enbart skioptikonbilder förekommit. Emellertid 
är kriget i Sydafrika det enda ur programmet som nämns i annonsen och i de tidigare 
annonserna är detta angivet som levande bilder, så troligen var detta ytterligare ett 
filmvisningstillfälle. I vilket fall uppgav en notis i tidningen att det publika intresset 
varit lågt och att tillställningen inte inbringat någon större summa. Den fattiga familjen 
verkar ha närvarat och uttryckt sitt tack till förevisaren.96  
 
Därefter dröjde det till oktober innan nästa besök ägde rum. Då dök för första gången 
det som måste ha varit det vanligaste filmförevisningsmotivet i staden, Passionsspelen  
i Oberammergau, i detta fall i 22 delar, upp.97 Den som begick denna premiär var A.R. 
Berggren. Denne stannade i nio dagar och gav en föreställning varje kväll. Inte enbart 
Jesu livshistoria stod på programmet utan även rikhaltiga inslag från Barnums cirkus 
utannonserades.98 Det var troligen det religiösa inslaget som gjorde att förevisningarna 
kommenterades i inte mindre än fyra notiser där skribenten uttryckte sitt ogillande över 

93 K.V. 1901-01-17 
94 K.V. 1901-01-12 
95 K.V. 1901-01-29  
96 K.V. 1901-02-02 
97 K.V. 1901-10-03 
98 K.V. 1901-10-05 
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att cirkusinslagen inte passade ihop med passionsspelen. Enligt skribenten var dock 
föreställningarna välbesökta.99 
 
I november återkom så Meijerhielm, denna gång lockande med Edisons 
Jätte-Kinematograf  och ”896 tusen Fotografier fördelade i serier om 200 fot”. 
Bildduken uppgavs ha en area av 350 kvadratfot. För publiken var nog en del av dessa 
upplysningar ointressanta. Antalet bildrutor hade denna ingen möjlighet att kontrollera 
och att filmerna hade längden 61 meter gav ingen uppfattning om hur länge de varade. 
Att duken var närmare 33 kvadratmeter torde ha varit mer attraktivt. Detta borde ha 
inneburit att filmen projicerades på en yta med måtten 4,6 meter gånger 7 meter, vilket 
säkerligen imponerade på publiken.100  
 
Innehållsmässigt dominerade åter kriget i Sydafrika, men även andra aktualitetsteman 
som Parisutställningen och film visande den engelske kungen förekom. En icke ringa 
del verkar ha bestått av vad som benämns komiska scener och förvandlingsnummer, 
samt den återigen förekommande cirkus Barnum. Till skillnad mot föregående session 
för denne förevisare fick skioptikonbilderna nu träda tillbaka. Endast i samband med en 
barnföreställning nämndes dessa i annonseringen.101 
 
Annonseringen för denna förevisning markerar delvis en förändrad attityd. Det räckte 
inte längre med att locka med rörliga bilder. Nu blir filmernas tekniska kvalitet, 
hänvisning ges till bildernas klarhet och tydlighet, som de bästa som förekommit i detta 
sammanhang, och visningsutrustningens förträfflighet, argument för att publiken ska 
komma till visningarna. Jag misstänker att ett skäl för detta, förutom att utrustningen 
verkligen hade förbättrats, var att själva programinnehållet vid det här laget borde ha 
varit väl igenkänt för publiken – något mer måste till för att locka denna. 
 
Någon vecka efter att Meijerhielm avslutat sina visningar anlände Dir. Gustaw Em. 
Gooes J:r Compani med sex föreställningar under namnet De odödliga teaterspelen. 
Denna turné är väl beskriven i litteraturen eftersom den är ett exempel på tidig 
ljudfilmsförevisning.102 Gooes lockade med Edisonkinematograf  kombinerad med 
fonograf även denna av den amerikanske uppfinnarens fabrikation. I detta fall låg 
koncentrationen på sångnummer med framför allt svenska artister och någon 
aktualitetsfilm nämndes inte i annonserna.103 Troligen var det denna likhet med en 

99 K.V. 1901-10-05 
100 K.V. 1901-11-19 
101 K.V. 1901-11-21 
102 Olsson (1986), s. 17 
103 K.V. 1901-12-5 
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teaterföreställning som gjorde att Veckobladet denna gång publicerade flera notiser 
varav en längre sådan med vad som idag benämns textreklam. 
 
 
2.6 1902 
Utbudet blir under 1902 det magraste sedan premiäråret 1898, vilket stämmer väl med 
Waldekranz sammanställning över antal turnerande filmförevisare.104 I mars ger P. 
Blom två föreställningar med Lumière-utrustning i Emanuelskyrkan.105 Trots lokalen 
uppvisade programmet ingen direkt religiös tendens bortsett från att de för tiden vanliga 
komiska inslagen saknades. Istället var det dokumentära draget påtagligt med 
presidentmordet i Amerika, det eldsprutande berget Vesuvius, kamelkaravan i Egypten, 
en eldsvåda i Paris m.m. på programmet. Även ett svenskt inslag i form av pansarbåten 
Thors sjösättning förekom. Blom poängterade i annonsen tekniska förhållanden såsom 
den goda ljusstyrkan och att acetylenljus eller gassäckar inte används varför 
föreställningen är helt ofarlig.106 
 
Under september återkom så Rudbäck och Svensson till ordenshuset med två 
föreställningar vilka följdes av ytterligare två i Folkets hus i Nättraby, en knapp timmes 
båtresa från staden. Det utannonserade programmet utgjordes av aktualitetsinslag som 
presidentmordet i Amerika, Dreyfus och kriget i Sydafrika. Dessa hade ju förekommit i 
tidigare visningar men scenerna från kröningshögtidligheterna i England vara bara fem 
veckor gamla. Även komiska inslag kan ha förekommit, i så fall kamouflerade som ”60 
nummer som placeras på passande mellanrum.”107 
 
Att filmvisningarna var få innebar inte att det saknades möjlighet att bevista aktiviteter 
med bildinslag. Hulda Lorenz tillbringade en vecka i skiftet september-oktober på 
Kungsplanen med sitt Diorama Transparang och i samband med diverse föreläsningar 
förevisades skioptikonbilder.108 Den begivenhet med bildinslag som torde ha lockat 
störst publik under året var ett besök av Sven Hedin som höll föredrag i dels 
Stadshotellets festsal, för den mer ekonomiskt välsituerade delen av befolkningen i 
staden, dels i Flottans exercishus, för en publik med mindre pekuniära resurser. I båda 
fallen gick behållningen till Karlskrona Örlogshem.109 
 
 
 
104 Waldekranz (1969), s. 118 
105 K.V. 1902-03-06 
106 K.V. 1902-03-06 
107 K.V. 1902-09-18 
108 K.V. 1902-09-27 
109 K.V. 1902-11-13 
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2.7 1903 
Även 1903 var ett magert år för den filmintresserade Karlskronapubliken. I 
månadsskiftet februari-mars gav Meijerhielm fyra förställningar, denna gång benämnda 
The Royal Biograf, under två kvällar. Som vanligt var Meijerhielms annons omfångsrik 
med ett blandat program av både film och skioptikonbilder. Sydafrika som 
krigsskådeplats var nu utbytt mot Kina, med ett flertal olika filmer bl.a. Kinesiska 
boxare antända en missionsstation. Förevisaren manade alla för missionen intresserade 
att se just denna film. Traditionsenligt lockade Meijerhielm med lokala inslag i form av 
vyer från Blekinge, vilka jag gissar var i form av skioptikonbilder. Ett stort antal filmer 
som jag antar varit av det mer komiska slaget uppräknades även i annonsen, som 
toppades av Den stora striden, som beskrevs vara dramatiserad för the Royal Biograf 
och uppförd med stor framgång i London och Paris.110 Två veckor efter visningarna i 
Ordenshuset tog han föreställningen på en kortare turné i omgivningarna då Boråkra 
folkskola, Listerby missionshus, Kuggeboda ordenshus och Fridlevstads folkskola fick 
besök.111 
 
I slutet av mars återkom P. Blom med Lumières Kinematograf, som beskrevs som 
”nästan fri från darrning å bilden”, till Ordenshuset. Framför allt verkade förevisaren 
vilja locka med ett lättsammare program med bl.a. Resan till månen, Den kloka S:t 
Bernhardshunden, Hvad hotellvaktmästaren ser i nyckelhålet samt Den underbara 
hönan.112 Totalt gick programmet fyra kvällar med en föreställning varje afton. 
Ett mer udda inslag i filmförevisningsbranschen utgjordes av herr G. J. Wercén, som i 
en notis uppgavs vara från Karlskrona, som i staden och omgivningarna reste kring och 
uppvisade kinematografiska och optigrafiska bilder, samt en större samling 
konstantikviteter. Bilderna anges i notisen vara från Stockholm och övriga Sverige, där 
Karlskrona och omnejd poängterades. Jag gissar att det som avses med optigrafiska 
bilder är skioptikon dito.113 
 
Precis som tidigare år förekom skioptikonbilder i föreläsningssammanhang och det 
verkar ha blivit närmast ett krav att en föredragshållare, åtminstone inom 
naturvetenskapsfältet, skulle illustrera sitt program med ljusbilder. Men även en 
Runebergsafton lockade med denna typ av illustrationer.114 
 
Hulda Lorenz återkom inte detta år och inte heller de följande till Kungsplanen. Detta 
berodde säkert på den motion som i januari inlämnats till stadsfullmäktige om att 

110 K.V. 1903-02-25 
111 K.V. 1903-03-13 
112 K.V. 1903-03-28 
113 K.V. 1903-02-25  
114 K.V. 1903-09-15 
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förbjuda förevisning av diorama på ovan nämnda plats. Frågan hade ursprungligen 
väckts av fångvårdsstyrelsen och fullmäktige beslutade att plats hädanefter icke skulle 
upplåtas för panoramor och dylikt med framställning av morddramer och andra 
olämpliga förevisningar. Fångvårdens intresse i sammanhanget torde bero på att 
Karlskrona fängelse var placerat i närheten av Kungsplanen. Däremot ville politikerna 
inte förbjuda övrigt nöjesliv, såsom karuseller och skjutbanor, på platsen.115 Förbudet 
innebar dock inte att denna typ av förevisningar försvann från orten, de bara flyttade till 
en plats. I november kunde Karlskronapubliken på Fisktorget se en grupp vaxfigurer 
från Köpenhamns panoptikon med bl.a. kung Alexander och drottning Dragas död.116 
 
 
2.8 1904 
Efter några magra år innebar 1904 ett uppsving för filmförevisandet i staden med både 
tidigare kända aktörer och nya agerande. Redan den förste januari stod den s.k. 
psykoteknisten Bernadotte Nordenstam på Karlskrona Teaters scen med ett program 
som rubricerades som en ”populär vetenskaplig seance”. Av beskrivningen att döma 
rörde det sig närmast om en trolleriföreställning och mina tankar går till en 
cirkusföreställning utan cirkusmanege, där cirkusens publikfångarknep, som pekuniär 
ersättning till den som kan avslöja fusk eller falskhet, utnyttjades. I programmet fanns 
emellertid också filmförevisning med vad man kallade för en pariserkinematograf, som 
bl.a. visade Framtidens orkester, Förhexade hotellet och Midnattssolen.117 
 
Redan dagen efter återfanns Rudbäck och Svensson på Ordenshuset där de under två 
kvällar visade ett program med blandning av aktualitetsfilm och sagospel. Exempel på 
det senare var Aladdins förunderliga lampa i 45 avdelningar. Exempel på det förra var 
främst filmer som visade tilldragelser i samband med Edvard VII:s kröning sommaren 
innan. Även kriget i Sydafrika figurerade i annonsen, som också innehöll för tiden 
sedvanligt hänvisande till den utmärkta tekniken. Att duken hade en area på 60 
kvadratfot kan dock inte ha imponerat på de som sett Meijerhielms förevisning i samma 
lokal drygt två år tidigare. Denna gång torde måtten ha varit 1,9 m gånger 2,8 meter.118 
Nämnde Meijerhielm, denna gång under epitetet ”den vittbefarne och uppburne 
föreläsaren Meyerhielm”, gav i början av mars sex föreställningar.119 Första delen av 
kvällen ägnades åt skioptikonbilder medan den andra bjöd på levande bilder av både 
dokumentär karaktär såväl som av publiken troligen igenkända stycken som Ett roande 
bref, Störd sömn, Trädgårdsmästaren, Hästspann, Tåg med afstigande passagerare, 

115 K.V. 1903-01-21 
116 K.V. 1903-11-20 
117 K.V. 1903-12-31 
118 K.V. 1903-12-31 
119 K.V. 1904-03-04 
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Matning af dufvor, Badande pojkar. Avslutningen utgjordes av delar av 
passionspelen.120 
 
I början av april kom Odödliga teatern, d.v.s. herrarna Enequist och Svanberg, till 
Ordenshuset med ett program som verkar ha varit helt kinematografiskt. Underrubriken 
i annonseringen var ”Sagor och skådespel i lefvande bilder”, vilket nog var en bra 
beskrivning av programmet, som rymde bland annat På hafvets botten, Marie 
Antoinette, Påven Pius X kröning, Dramat i Serbien, Upproret i Macedonien samt 
Robinson Crusoe. Som vanligt påpekades utrustningens förträfflighet och bildytan 
angavs till 11 fot i kvadrat. Tre föreställningar under lika många kvällar hanns med.121 
 
En mer udda föreställning med kinematograf gick av stapeln i Flottans exercisskola då 
C. L. Vercén för underofficers- och sjömanskårerna med familjer samt 
beväringsmanskapet visade levande bilder. Någon annons för evenemanget återfinns 
inte men en notis meddelade att visningen ägt rum 20 september.122 
 
Ungefär samtidigt gav N. Svensson två föreställningar i Ordenshuset under namnet 
Biograf-Teatern. Närmare information om programmet, än att det var stort och 
rikhaltigt, gav inte annonsen.123 Två kvällar i oktober visade Svenska Biograf-
kompaniet det rysk-japanska kriget i levande bilder. Inte heller här fanns upplysning om 
programmet. Två av de fyra föreställningarna var riktade till barn. 
 
I oktober meddelade Grand Cirkus du Nord i en annons att en större Cirkusbyggnad, 
vilken uppgavs kunna rymma två tusen personer, uppförts på Kungsplanen. 124 I en 
notis meddelades att byggnaden var av trä.125 
 
I slutet av oktober introducerades en ny scen för filmen. Med ”hvad som aldrig förut 
varit å Frälsningsarmén” lockade denna med kinematografi- och skioptikonförevisning.  
Bibliska, sociala och historiska bilder samt vyer från olika världsdelar, framvisade med 
ny belysningsmetod, stod på programmet. För att vara extra tydlig innehöll annonsen ett 
påpekande att det handlade om levande bilder. Entréavgiften var lägre än för orten den 
gängse, 25 öre för vuxna och 15 öre för barn.126 
 
 

120 K.V. 1904-03-05 
121 K.V. 1904-04-02 
122 K.V. 1904-09-21 
123 K.V. 1904-09-21 
124 K.V. 1904-10-18 
125 K.V. 1904-09-16 
126 K.V. 1904-10-28 
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2.9 1905 
Det sista år min uppsats behandlar innebar i två avseenden en nystart för 
filmförevisandet i staden. Dels etablerades de första fasta biograferna i slutet av året, 
dels ökade antalet föreställningar som gavs av kringresande förevisare markant, även 
om antalet enskilda gästande kinematografer inte förändrades nämnvärt. Här finns alltså 
en avvikelse i förhållande till den beskrivning Waldekranz och Jernudd ger, vilken 
beskrivits i samband med diagrammet på sidan 16. Jag har valt att kortfattat skildra 
biografernas tillkomst för sig själv i slutet av detta avsnitt och att bokföra visningarna 
för dessa separat. 
 
Året innebar med andra ord stora förändringar vad avser visningsformerna för film. Ett 
tecken på detta kan vara en annons, publicerad i början av året, där en kinematograf, 
”använd 10 ggr. jämte c:a 570 meter präktiga films säljes billigt.”127 Kanske är säljaren 
en amatör enligt Deac Rossells kategorisering som enligt Jernudd ofta blir kortvarig i 
branschen.128 En annan förklaring är att annonsen är ett tecken på att de kringresande 
förevisarnas tid håller på att ebba ut. En tredje tolkning är att utrustningen nu börjar bli 
möjlig för envar att införskaffa. Ett antal annonser i Veckobladet i slutet av oktober, där 
Original Edison Kinematografer utbjudes till försäljning av Velocipedaffären ”Sport” i 
Malmö, pekar mot det sista alternativet.129  
 
Filmförevisandet inleddes detta år med att Biograf-Teatern gav fyra föreställningar i 
Ordenshuset, varav en direkt avsedd för barn, i mitten av januari, med obekant 
innehåll.130 Namnet återkom i slutet av året då som fast visningslokal. Om det är samma 
förevisare som figurerar i båda fallen framgår inte. 
 
Årets stora filmhändelse, undantagen biografstarten, torde Oscar Wennerstens besök 
under februari med Passionshistorien, ha varit.131 Filmen visades i Fredrikskyrkan, som 
vid tillfället kan ha rymt minst 350 personer, i inte mindre än 13 föreställningar. En 
notis i Veckobladet omtalade att förevisningarna ”samlar allt fortfarande så många 
åskådare, som kyrkan förmår rymma.”132 Om lokalen varit fylld vid varje visning, kan 
det ha handlat om inemot 4500 besökare. Wennerstens version av passionshistorien 
bestod enligt annonsen av 25 tablåer, medan tidningens beskrivning uppger 28 ”på ett 
konstnärligt sätt färglagda” scener samt att föreställningen var utsåld.133 Noteras kan att 

127 K.V. 1905-01-07 
128 Jernudd (2007), s. 87 
129 K.V. 1905-10-25 
     K.V. 1905-10-26 
130 K.V. 1905-01-20 
131 K.V. 1905-01-31 
132 K.V. 1905-02-09 
133 K.V. 1905-02-03 
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mot sejourens slut gavs föreställningar för en utvald publik. En föreställning var avsedd 
för stadsförsamlingens flickor och en annan för dess skolgossar. En tredje föreställning 
riktade sig till amiralitetsförsamlingens skolbarn. Alla dessa föreställningar hade den 
låga entréavgiften 10 öre.134 
 
Tidigare hade det inte varit vanligt att nämna huruvida musik förekom under 
filmvisningen. I de exempel jag tidigare beskrivit verkar musiken snarast ha utförts 
innan filmerna eller mellan dessa.135 När det gällde förevisningarna i kyrkan framgår 
det att själva filmen visades till orgelmusik.136 
 
Även för besöket av Biograf-Teatern på Ordenshuset under senare delen av februari 
gavs besked om den musikaliska delen av arrangemanget. Det handlade då om 
pianomusik av kantor E. Gustafsson som uppgavs kunna höras under föreställningen.137 
I annonsen anges att A. Froycks Projektion används och programmet verkar ha varit av 
det blandade slaget där bilder av reseskildringskaraktär troligen visades med skioptikon 
medan naturscenerier och komiska situationer var kinematografiska.138 Totalt blev det 
tre föreställningar. Att denne förevisare återkom så snart efter sitt förra besök med ett 
nytt program styrker min tro på att det rör sig om samma personer som skulle komma 
att driva Karlskrona Biograf-Teater vid årets slut. 
 
I mars gavs filmförevisningar i en för ändamålet ny lokal, Johanneskapellet. Precis som 
i fallet med Frälsningsarmén föregående år misstänker jag att det var lokalinnehavaren 
som arrangerade. Mer information än att det rörde sig om nya vackra bilder gavs inte i 
annonsen, men det blev två föreställningar under en helg.139 
 
I början av april återkom en bekant förevisare, Gösta T. Meijerhielm, denna gång under 
namnet ”De biografiska sagospelen”. Som vanligt var annonsen omfångsrik och 
utlovade både film och skioptikonbilder. Återigen förekom Marie Antoinette och det är 
tydligt hur aktualitetsfilmen gavs ett mindre utrymme, även om rysk-japanska kriget 
förekom. Istället var det längre berättande historier som framhävdes. Meijerhielm litade 
till att vara känd på orten och påpekade att han nu hade nya maskiner sedan förra 
besöket men att publiken precis som vanligt kunde förvänta sig lärorika och 
underhållande föreläsningar och berättelser till alla bilderna. 140  För att ytterligare 

134 K.V. 1905-02-08 
135 K.V. 1900-12-08 
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136 K.V. 1905-01-31 
137 K.V. 1905-02-22 
138 K.V. 1905-02-22 
139 K.V. 1905-03-24 
140 K.V. 1905-04-01 
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understryka programmets förträfflighet angavs bilderna vara ”rekommenderade af 
Sveriges mest framstående myndigheter och Pastor Primarius Håhl m. fl. och förevisade 
inför flera regerande furstar och hof.”141 I programmet fanns som vanligt hos 
förevisaren hänvisningar till det inhemskt exotiska såsom ”rökstugor, finntyper, 
trollkarlar, landskapsmotiv, kyrkor, utsikter etc.”142 Vid tillfället gavs sex 
föreställningar under tre kvällar i Ordenshuset. 
 
Meijerhielms visningar fick vid detta tillfälle konkurrens. Samtidigt gav herrarna 
Karlquist & Sellergren, under två kvällar i Johanneskyrkan, filmföreställningar 
benämnda Nordiska spelen. De senare, som var en föregångare till de olympiska 
vinterspelen, hade avhållits i Stockholm samma år. Förutom dessa innehöll programmet 
”mycket annat intressant och roande.” Totalt blev det fyra visningstillfällen.143 Det kan 
dessutom nämnas att det vid detta tillfälle samtidigt gick att se två teaterföreställningar 
alternativt bevista en musikalisk soaré i Stadshotellets stora sal. Dessutom fanns 
möjlighet att besöka restauranger där det bjöds på levande musik.144 Nöjeslivet verkar 
ha varit blomstrande vid denna tidpunkt. 
 
Några veckor senare var Meijerhielm åter tillbaka med samma program och sex nya 
föreställningar.145 Vid detta tillfälle tillföll en fjärdedel av bruttoinkomsten 
nykterhetsverksamheten på orten.146  
 
Det skulle nu dröja ett halvår innan de filmintresserade Karlskronaborna kunde få se 
rörliga bilder igen. Som ses i diagrammet nedan var sommarhalvåret under hela 
undersökningsperioden lågsäsong för filmvisning och 1905 utgjorde inget undantag. 
Även Jernudd beskriver hur den nyetablerade biografen Sirius 1905 gör ett 
sommaruppehåll i sina visningar.147 

 
Förevisningarnas fördelning över året 

141 K.V. 1905-03-29 
142 K.V. 1905-04-01 
143 K.V. 1905-04-01 
144 K.V. 1905-04-01 
145 K.V. 1905-04-06 
146 K.V. 1905-04-22 
147 Jernudd (2007), s. 127 
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I november var det dags för en ny version av Passionsspelen i Oberammergau, denna 
gång med Amiralitetskyrkan som visningslokal.148 Förevisaren var antagligen P. Blom 
eftersom visningarna rubricerades Passionsturnén. Denna version innehöll 29 scener 
och bilderna uppgavs ”ej så fullständigt sedda här förut” med 50000 i Paris för hand 
kolorerade bildrutor.149 Vidare påpekades det att händelserna filmen var fullt i 
överensstämmelse med handlingen, vilket torde ha varit ett sätt att garantera religiös 
korrekthet.150 Denna gång blev det sex föreställningar under tre dagar i kyrkan som 
borde kunna ha rymt femhundra åskådare. Efter dessa visningar gavs åtminstone en i 
Karlskronas omgivningar, närmare bestämt i Kristianopels kyrka.151 Totalt skulle i så 
fall Passionsspelen i olika versioner detta år kunna ha setts av drygt sjutusen 
Karlskronabor.  
 
I november lockade Frälsningsarmén med stor förevisning med kinematograf och  
skioptikon. Denna gång kan vi konstatera att det måste ha varit lokalinnehavaren som 
var arrangör eftersom evenemanget leddes av stabskapten Hellgren. Vilka filmer som 
visades framgick inte av annonsen.152 Jernudd noterar en likartad föreställning hos 
Frälsningsarmén i Örebro ledd av adjutanten Hellgren i januari 1904.153  
 
I början av december återkom Karlquist och Sellergren med fyra föreställningar under 
två kvällar, denna gång i Ordenshuset, under samlingsnamnet Grand Biograf du Nord - 
ett namn som kan ge upphov till förväxlingar.154 
 
När det gäller de kringresande förevisarnas verksamhet var antalet dylika ungefär 
detsamma som året före men antalet föreställningar ökade markant till inte mindre än 
56. Av dessa utgjordes närmare två femtedelar av olika varianter av Passionsspelen i 
Oberammergau som visades i olika kyrkor. Åtminstone tre olika förevisare turnerade i 
staden eller dess omgivningar med olika varianter av detta program.155 
 
Ytterligare ungefär en tiondel av föreställningarna gick av stapeln i (fri)religiösa lokaler 
som Frälsningsarmén och Johanneskyrkan. Man kan förmoda att programinnehållet i 
dessa fall hade en kristet präglad tematik även om några av föreställningarna 
behandlade de s.k. nordiska spelen i Stockholm. Att kinematografiföreställningarna 
skulle ha blivit mer inriktade på underhållning i form av en mer spelfilmslik agenda 

148 K.V. 1905-11-07 
149 K.V. 1905-11-09 
150 K.V. 1905-11-07 
151 K.V. 1905-11-14 
152 K.V. 1905-11-21 
153 Jernudd (2007), s. 198 
154 K.V. 1905-12-02 
155 Waldekranz (1969), s. 199 - 207 gör en genomgång av de olika varianter av passionsspelen som fanns 
i omlopp vid sekelskiftet 1900. 
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verkar inte filmutbudet från de kringresande förevisare som kom till staden detta år ge 
exempel på. Det var i stort sett endast två förevisare med ett mer nöjesinriktat program. 
Meijerhielm visade enligt annonsen ett rikt utbud av komiska scenerier. Vill vi hitta 
denna nya typ av film får vi vända oss mot de första biograferna.  
 
Men innan de första fasta biograferna behandlas finns det anledning att återknyta till 
cirkusen som visningslokal. Andra veckan i november visade Cirkus du Nord film som 
inslag i sin föreställning.156 Föreställningarna ägde rum i den cirkusbyggnad av trä på 
Kungsplanen som aviserades under det föregående året. Vilka filmer Cirkus du Nord, 
som under december övergick till fast biografverksamhet, visade vet vi inte, men det 
kan förmodas att de riktade sig till en publik som ville bli underhållen. I Rostins bok om 
sin hemstad har dessa visningar felaktigt angivits som de första filmförevisningarna i 
staden.157  Eventuellt skulle man kunna hävda att detta var de första biografvisningarna 
för orten, eftersom lokalen en månad senare skulle fungera som renodlad biograf, men 
vid detta tillfälle visades alltså de rörliga bilderna som ett inslag i en cirkusföreställning.  
Premiären för vad man kallade stående biografteater kom istället i december. Torsdagen 
den sjunde denna månad öppnades Karlskrona Biograf-Teater i byggmästare C.A. 
Fribergs nybyggda palats vid korsningen Kungsgatan - Östra Vittusgatan.158 Biografen 
låg som framgår av kartan (bilaga A) i nära anslutning till Kungsplanen. Samtidigt 
meddelades i en notis att Grand Cirkus du Nord från och med söndagen den tionde i 
cirkusbyggnaden på Kungsplanen ämnade ge kinematografföreställningar med ”nya 
dyrbara maskiner och dynamo för det elektriska ljuset.”159 Troligen kom premiären på 
Kungsplanen att bli fördröjd för den första annonsen för verksamheten, under namnet 
Pariserbiografen du Nord, anger datumet 13 december som starttillfälle. Hur dyrbar 
utrustningen var framgår av annonsen där det påpekas att ”maskinerna äro inköpta från 
Paris för ett pris af 4,000 kronor.”160 
 
Karlskrona Biograf-Teater blev alltså med en veckas marginal stadens första fasta 
biograf. Premiärveckan visades ett fyrtiofem minuter långt program med pianomusik 
under mellanakterna. Programmet bestod av Cowboys och Indianer, Hertigparets 
ankomst till Stockholm samt ytterligare några nummer. En nymodighet var att fyra 
föreställningar gavs varje kväll med en timmes mellanrum med start klockan arton.161  
Lokalen rymde 135 sittande och några stående.162 Entréavgifterna var 50 öre (1:a plats), 
35 öre (2:a plats) och 15 öre för barn under 12 år. 

156 K.V. 1905-11-08 
157 Rostin (1998), s. 102 
158 K.V. 1905-12-08 
159 K.V. 1905-12-06 
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Som innehavare till verksamheten angavs i en notis handlanden Björk från 
Kristianstad.163 Denna stad brukar anges som den svenska filmens vagga, men 1905 
hade denna vagga ännu liten amplitud. Ska man tro Idestam-Almquist var Björk snarast 
C.A. Fribergs högra hand, förvisso delägare i rörelsen, men det var fastighetsägaren 
som var den styrande.164 Författaren räknar Friberg till pionjärerna för den förändring 
som äger rum vid denna tid.165 De kringresande förevisarna hade köpt de filmer de 
projicerade. Friberg startade en firma som hyrde ut filmen. Det senare var en 
förutsättning för de fasta biograferna som inte kunde visa samma filmer under en längre 
tid utan måste ändra sitt program, helst varje vecka. Fribergs (och Björks) bravader som 
uthyrare och som biografägare på andra orter än Karlskrona är värt ett vidare studium 
men ligger utanför denna uppsats.  
 
Andra veckan ändrades programmet på Fribergs biograf. I annonsen fanns sex filmer 
angivna: En japansk soldats hemkomst, Zoologiska trädgården i London, Fiske vid 
ångbåt, De små landstrykarne, En resa till Egypten, Den unge springpojken, 
ackompanjerade av pianomusik.166 Innehållsmässigt verkar detta snarast som en 
återgång till vad som kunde ha visats vid sekelskiftet, de längre berättande filmerna 
lyste med sin frånvaro. Fast detta ändrades efter jul då Josef säljes af sina bröder stod 
på programmet. 
 
Vad hände då med konkurrenten? Efter premiären gavs i cirkusbyggnaden 
fortsättningsvis fyra föreställningar med en timmes mellanrum per kväll med start 
klockan 18. Något program framgår inte av annonsen. Även cirkusbiografen bjöd 
besökarna på musik. Denna anges utförd av en orkester, varför jag antar att det var 
cirkusens egna musiker som utförde filmackompanjemanget.167 Emellertid varade 
verksamheten endast en vecka. Efter ytterligare en veckas uppehåll startade ånyo 
cirkusverksamheten med film som en attraktion. Man kan spekulera om varför 
cirkusbyggnaden inte verkar kunna ha varit en stadigvarande filmvisningslokal. 
Gissningsvis var det svårt att fylla den stora anläggningen med fyra föreställningar per 
kväll. Om byggnaden, som tidigare antytts, rymde två tusen personer, bör lokalen haft 
många tomma platser om samma program visades vid cirka trettio tillfällen under en 
vecka. Jag har inte undersökt huruvida filmverksamheten fortsatte under det kommande 
året men byggnaden kom snart att rivas.  
  

163 K.V. 1905-12-08 
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3 Tematisk diskussion  
Huvuddelen av min uppsats utgörs av den kronologiska redogörelsen. Det finns dock 
anledning till en mer tematisk diskussion rörande vissa förhållanden i samband med 
visningarna. Jag har främst valt att ägna denna avslutande del åt de lokaler som uthyrdes 
för filmförevisning samt i någon mån åt de första biograferna. Avslutningsvis diskuteras 
kortfattat vilka slutsatser man kan göra vad avser publik och entréavgifter.  
 
 
3.1 Lokaler 
Framställningar av den tidiga filmen innehåller ofta funderingar om visningsplats. Innan 
de fasta biograferna etablerats var de kringresande förevisarna nödgade att hyra in sig i 
en lämplig lokal på orten. Som redogjorts för i forskningsöversikten har olika författare 
här haft en delvis avvikande syn. 
 
För Waldekranz står det klart att när det gäller landsorten var nykterhetsrörelsen och 
frikyrkan de främsta uthyrarna följda av arbetarföreningarna.168 Även hotell och 
restauranger nyttjades medan den lokala teatern ytterst sällan kom i fråga.169 Författaren 
anger för storstäderna även cirkusen som en arena för filmvisning medan han för 
landsorten ställer sig mer tveksam till betydelsen av denna scen.170 
 
I Jernudds genomgång av nöjeslivet i Örebro framstår kyrkan, arbetareföreningen och 
godtemplarlokalen som de mest frekventa uthyrarna.171 Hon polemiserar mot den 
norske filmforskaren Ove Solums påstående om ”filmen som 'et gjökeegg ' i cirkusens 
och varieténs 'fremmad rede'” och hävdar att detta för Örebro inte äger sin giltighet.172 
 
Hur såg det då ut i Karlskrona? Här utgör just cirkusen ett statistiskt problem. Om de 
kringresande cirkussällskapen, där filmvisning förekom som en del av föreställningen, 
medräknas, blir detta ett antalsmässigt betydande inslag i filmförevisandet i staden. 
Närmare en femtedel av visningarna skedde i så fall under cirkusens egid. Emellertid är 
det inte helt rättvisande att jämföra ett arrangemang där de levande bilderna endast 
utgjorde en del av programmet med ett som helt ägnades åt film. Å andra sidan blir 
antalet föreställningar som uppfyller kravet att vara helt ägnade åt film ganska få 
eftersom det i normalfallet även visades skioptikonbilder tillsammans med filmen under 
hela denna tidsperiod, med något undantag för de senare åren. Framför allt var det i det 

168 Waldekranz (1969), s. 215 
169 Waldekranz (1969), s. 216 
170 Waldekranz (1969), s. 216 
171 Jernudd (2007), s. 87 - 93 
172 Jernudd (2007), s. 162 
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tidiga skedet och under de, för den undersökta perioden, sista dagarna som cirkusen 
gjorde sig gällande som visare av film.  
 
En undran är varför det inte finns några exempel på cirkusuppträden med film under 
mellanperioden. Ett skäl kan vara att de inte annonserades, men de besökande 
sällskapen hade ofta tämligen omfattande beskrivningar av sina program i de annonser 
som förekom i lokaltidningen och här har jag inte funnit andra hänvisningar till 
filmvisning än de som ovan redovisats. Så troligen förekom det inte film i cirkuslokalen 
under denna mellanperiod. Lockelsen med film som novitet kom med åren att klinga av 
och de specialister som turnerade med egen utrustning täckte publikens behov. 
Antagligen var det svårare, läs dyrare, för cirkusen att variera sitt filmprogram då de 
ofta stannade flera veckor på orten. Varför återkom filmen på cirkusprogrammet i slutet 
av 1905? Kanske syftade den satsning man gjorde till att mer reguljärt visa film, d.v.s. 
biografverksamhet, och att de inslag som förekom som delar av cirkusföreställningen 
skulle utgöra en lockelse för publiken att återkomma till biografen i cirkusbyggnaden 
när den väl öppnade sina portar. 
 
Ytterligare ett statistiskt problem utgör de fasta biografernas verksamhet. Jag har valt att 
inte inräkna dessas visningar i den sammanställning som följer utan i stället behandla 
biograferna i ett eget sammanhang. 
 
Men oavsett hur man räknar är den flitigast utnyttjade lokalen för filmvisning 
Ordenshuset på Ronnebygatan. Tre femtedelar av de olika arrangemangen och cirka två 
tredjedelar av alla föreställningar med filminslag gick av stapeln i denna lokal. I början 
av perioden kallades det för nya Ordenshuset eftersom byggnaden invigdes i november 
1897. Ägare var nykterhetsrörelsen i form av olika varianter av tempelordnar. Huset 
hade tidigare rymt bankverksamhet och innehöll på sin andra våning en större 
samlingssal med sittplatser för omkring 350 personer.173 Givetvis var det främst de 
olika logernas aktiviteter som fyllde salen men förutom uthyrning till kringresande 
filmförevisare var också föreläsningsföreningen flitigt förekommande i lokalen. Under 
sommaren 1905 genomfördes en omfattande ombyggnation vilken innebar att den för 
filmvisning använda salen ökade i storlek. Invigningen skedde 19 oktober, varför det i 
denna renoverade lokal, fram till årsskiftet, endast visades film vid fyra tillfällen.174 
 
Den andra typen av lokal som ofta användes för filmvisningar var stadens kyrkor. Det 
handlade i detta sammanhang om ett enda tema, Passionsspelen i Oberammergau som 

173 K.V. 1897-11-30 
174 K.V. 1905-10-16 
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under 1905 visades vid 19 föreställningar i stads- respektive amiralitetsförsamlingens 
kyrkor.175 Ett inte ringa antal besökare torde ha sett dessa visningar. 
 
Endast i liten omfattning kom frikyrkorna till användning. Främst av dessa var 
Johanneskapellet vilken tillhörde baptistförsamlingen som hyrde ut till två förevisare 
med sex visningstillfällen. Emanuelskyrkan som tillhörde metodistkyrkan förekommer 
som uthyrare vid ett tillfälle. När det gäller de tre expositionerna hos Frälsningsarmén 
finns det anledning att tro att det inte handlade om uthyrning utan att filmvisningen var 
en del i den egna verksamheten eftersom de åtminstone vid två tillfällen ledes av en 
officer i organisationen.176 Ett skäl för denna förmodan är vidare att organisationen från 
1903 finns med i Waldekranz förteckning över kringresande förevisare under namnet 
Frälsningsarméns Kinematograf.177 
 
Som framgått var teatern inte den normala platsen för att se rörliga bilder, vilket även 
tidigare undersökningar på andra orter givit för handen. Blott vid två tillfällen under 
perioden visades film i denna lokal, den ena gången som inslag i en trolleriföreställning. 
Om nu nykterhetsrörelsen var den store gynnaren av den nya konstformen kan man 
fråga sig vilka visningslokaler som skulle ha kunnat komma i fråga men som saknas. En 
lokal som under perioden användes flitigt för skioptikonvisningar är den som ägs av 
K.F.U.M., men någon filmverksamhet verkar inte ha förekommit därstädes. 
 
Huruvida den evangelisk-lutherska missionsförsamlingen ska räknas som en frikyrka 
kan väl diskuteras. I vilket fall torde församlingens kapell på Stora Möllebacken varit 
den samlingslokal som varit kapabel att rymma flest besökare, nämligen 3000 
personer.178 Den nyttjades dock aldrig av de kringresande förevisarna. Kanske var 
lokalen för stor. Kanske ansåg församlingens ledning att verksamheten inte passade i 
deras lokaler. 
 
En uthyrarkategori som är frekvent i Jernudds undersökning men som nästan helt lyser 
med sin frånvaro i Karlskronafallet är arbetarrörelsen. Det enda dokumenterade 
exemplet utgör ett tillfälle med två visningar hos Folkets Hus i Nättraby, drygt en mil 
utanför stadens centrum. Det finns dock en ganska enkel förklaring till varför 
arbetarrörelsens lokaler inte kom i fråga. En Folkets-hus-förening bildades i staden 
1899 men först tre år senare skaffade man sig en tomt där en friluftsteater inrättades. 
Någon byggnation kom emellertid inte till stånd och 1906 förvärvade man en annan 
fastighet, där det tidigare bedrivits restaurangverksamhet, där ett Folkets Hus 

175 Att det inte rör sig om en film utan ett flertal verk har utretts av Waldekranz (1969), s 199 – 207. 
176 K.V. 1905-11-21 
177 Waldekranz (1969), s. 118 
178 Hillbom (1982), s. 122 
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inrättades.179 Det fanns med andra ord under den undersökta tiden ingen lokal för 
arbetarrörelsen att hyra ut. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att nykterhetsrörelsens Ordenshus innehaft en 
närmast monopolartad roll som uthyrare till de kringresande förevisarna. När 
programmen haft ett klart kristen innehåll kunde dock den reguljära kyrkan erbjuda 
visningslokaler. Till skillnad mot vad Waldekranz och Jernudd funnit anser jag att 
cirkusen haft en betydande roll för filmens introduktion åtminstone i Karlskrona. 
 
I slutet av den undersökta perioden öppnades stadens första biografer, Karlskrona 
Biograf-Teater i Fribergska huset och Pariserbiografen du Nord i den permanenta 
cirkuslokalen på Kungsplanen. Det är tänkvärt att båda uppfördes på eller i nära 
anslutning till den plats som då sedan drygt femtio år utgjort centrum för kringresande 
cirkussällskap och tivoliverksamhet. De lokaliserades alltså till den del av Karlskrona 
dit ortsbefolkningen var van att gå för att få sitt lystmäte av vad man kallar folkliga 
nöjen. Filmen kan alltså fram till 1905, enligt mitt förmenande, åtminstone i Karlskrona, 
ses som ytterligare en exponent för det nöjesliv som innebar kringresande dioramor med 
kända brottslingar och expositioner av uppseendeväckande världshändelser blandade 
med skjutbanor och karuseller. Ett förhållande som kan ses som en spegling av de 
internationella förhållanden som Gunning beskriver.180 Kanske handlade det snarast om 
att folk gick till den plats de var vana vid att blir underhållna på. Senare kom flera av de 
biografer som startades i staden att placeras i den byggnad som benämnts som 
Ordenshuset – en lokal där man ju var van att se film.181 
 
Etableringen av fasta biografer ändrade emellertid i ett slag förutsättningarna för 
filmförevisning på orten. Under tre veckor i december 1905 gav de nya lokalerna 125 
föreställningar att jämföra med de drygt 200 som cirkus och kringresande förevisare 
givit under de föregående sju åren. Biografernas program var förvisso kortare men 
innebar att nya filmer visades varje vecka. Även filmerna verkar ha ändrat karaktär och 
det program som varit den kringresandes stapelvara med en blandning av aktualitetsfilm 
och kortare komiska scenerier ersattes, trots de korta visningstiderna, av mer berättande 
filmer. Om det handlar om en reell förändring eller inte är svårare att avgöra, men enligt 
annonseringen, blir musiken på biograferna något som ledsagar visningen.  
 
 
 

179 Hillbom (1982), s. 143 
180 Tom Gunning (1990), s. 58 
181 Rostin (1988), s.106, 112 
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3.2 Publik 
Att med tidningsnotiser och annonser som underlag dra slutsatser om publiken på 
filmförevisningarna är inte lätt. Det redaktionella materialet innehåller i stort sett ingen 
information om vem förevisarna vände sig till. Man kan dock av annonserna dra en 
slutsats, filmerna riktade sig ofta, trots ett ”vuxet” innehåll, till barn. Det är inte ovanligt 
att särskilda föreställningar gavs för barn. Detta gällde till exempel för The Edison 
Thomas Wargraph som inte hade någon barnbiljett, men som gav vad man kallade extra 
barnföreställningar, då entréavgiften var lägre.182 Även Meijerhielm, Svenska Biograf-
kompaniet och Biograf-Teatern gav föreställningar riktade mot en yngre publik, då till 
en så låg entréavgift som 10 öre.183 Huruvida programmet i dessa fall anpassades efter 
den unga publiken kan inte utläsas av annonserna. Även Oscar Wennerstens 
Passionsspelsvisningar gavs i dedicerade föreställningar för en yngre publik, till samma 
låga avgift som ovan angivits. En föreställning var avsedd för flickor och en för gossar, 
samt en för barn från grannförsamlingen.184 Förekomsten av denna föreställningstyp har 
även noterats av Jernudd som konstaterar att förevisarna under perioden 1904-1907 
ansträngde sig ”för att tillmötesgå också barnen, genom kontinuerliga billighetspriser 
och särskilda föreställningar till ett ännu mer reducerat pris.”185 I örebro väckte 1904 
filminnehållet i en barnföreställning protester i Örebro Dagblad. Den film som orsakade 
protesterna var Marie Antoinette, som alltså också visades i Karlskrona, dock utan att 
jag kunnat finna någon negativ reaktion i pressen. 186 Att filminnehållet kunde ses som 
ett problem om barn fanns i salongen tyder den av Waldekranz beskrivna undersökning 
”huruvida biografen hufvudsakligen eller till stor del besökes af barn eller om särskilda 
barnföreställningar gifvas” som initierades av Överståthållarämbetet 1905.187  
 
En publikgrupp som kanske var mer specifik för orten var den militära. Ofta hade 
förevisarna en lägre entréavgift för manskap i uniform.188 En föreställning som direkt 
riktade sig till denna grupp var den som C. L. Vercén gav i Flottans exercisskolas lokal 
för ”underofficers- och sjömanskårerna med familjer samt beväringsmanskapet”.189 En 
kombination av de både ovannämnda publikgrupperna var skeppsgossarna som också 
vid något tillfälle erbjöds egna föreställningar.190  
 

182 K.V. 1900-04-19 
183 K.V. 1903-02-28 
     K.V. 1904-10-21 
     K.V. 1905-01-20 
     K.V. 1906-04-19 
184 K.V. 1905-02-08 
185 Jernudd (2007), s. 134 
186 Jernudd (2007), s. 134 
187 Waldekranz (1969), s. 273 
188 K.V. 1900-12-08 
189 K.V. 1904-09-21 
190 K.V. 1901-10-12 
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För barnföreställningarna var starttiden oftast klockan 18 medan en andra visning för en 
blandad publik i så fall tidlades till klockan 20. Ofta fanns det dock en entréavgift för 
den yngre publikgruppen även vid de senare föreställningarna varför man kan anta att 
barn bevistade även dessa visningar. 
 
 
3.3 Priser 
Biljettpriserna under perioden varierade inte särskilt mycket över tid utan mer beroende 
på förevisare, föreställningstyp och lokal. Normalpriset för vuxna var 50 öre och för 
barn 25 öre. Dessa entréavgifter förekom redan vid premiärtillfället 1898, men senare 
var det vanligt med prisdifferentiering beroende på åskådarens placering i lokalen, med 
lägre pris för vad som kallades 2:a plats (35 öre) och 3:e plats (25 öre). För barn var det 
vanligt med en lägre avgift om 10 öre i samband med föreställningar avsedda enbart för 
denna publikgrupp. Under 1903 och 1904 steg vuxenpriset visserligen till 75 öre, men 
det kommande året var entréerna åter på ”normal” nivå. Cirkusföreställningar, där ju 
filmen enbart utgjorde en av attraktionerna, var genomgående dyrare med vuxenpriser 
på uppåt 1 krona 50 öre. De få föreställningar som begicks på teatern var mer 
kostsamma för publiken men i något fall berodde detta på att filmen ingick i ett större 
underhållningspaket. För båda dessa kategorier var differentierade priser beroende på 
plats legio. När biograferna etablerades i slutet av 1905 valde ägarna att lägga sig på 
ungefär samma prisnivå trots att det handlade om kortare visningar än de som de 
kringresande förevisarna erbjudit. Man kan dock ana en viss tvekan från biografernas 
sida eftersom vuxenpriset varierar mellan 35 och 50 öre. I vilket fall verkar inte 
entréavgifterna för filmvisning i Karlskrona ha avvikit från de som tidigare 
undersökningar givit vid handen. I Waldekranz framställning förekommer dock 
entréavgiften 75 öre mer frekvent än för Karlskrona och denne gör också en 
noggrannare analys av den differentierade prissättningen.191 För den första 
filmvisningen i Jönköping i december 1897 fanns dock samma prisbild som i 
Karlskrona och denna nivå verkar även där ha varit stabil.192 I Jernudds undersökning 
av förhållandena i Örebro framgår att prisvariantionen där varit större än i Karlskrona. 
Att priserna var någorlunda konstanta under tidsperioden speglar nog närmast att 
prisutvecklingen vid sekelskiftet var måttlig. Då jag inte funnit någon nämnvärd 
avvikelse från tidigare forskning har jag inte fördjupat mig i prissättningen. 
 
  

191 Waldkranz (1969), s. 75 
192 Nordström & Östvall (2002), s.21 

35 

                                                 



  
 

4 Avslutning  
 
Uppsatsens kronologiska beskrivning av hur filmen kom till Karlskrona behandlar det 
övergripande syftet med min undersökning. Jag har, föga förvånande, funnit att de 
kringresande förevisarna dominerade visningsverksamheten, oftast med ett blandat 
program av både kinematografi och skioptikonbilder, fram till december 1905, då de 
första fasta biograferna etablerades. 
 
I den tematiska diskussionen behandlas framför allt lokalfrågan. Det nya Ordenshuset 
var fram till december 1905 det vanligaste visningsrummet för film i Karlskrona, så 
dominerande att man kan tala om en monopolställning. Nykterhetsrörelsens lokal på 
Ronnebygatan utgjorde ett av de två centra i staden som den tidiga filmen 
koncentrerades till. Vidare har kyrkan förekommit som visningslokal framför allt i 
samband med visning av olika varianter av filmatiseringar av passionsspelen i 
Oberammergau. Så långt stämmer mina resultat väl överens med de som Waldekranz 
och Järnudd funnit i sina avhandlingar. Att arbetarrörelsen, som är en viktig aktör i 
Örebro, inte varit aktuell som uthyrare har sin naturliga förklaring. Även frikyrkan har 
varit mindre aktuell som uthyrare i  Karlskrona än vad Waldekranz avhandling givit vid 
handen. En avvikelse i fallet Karlskrona, framför allt gentemot Jernudds resultat, är den 
betydelse cirkusen haft för introduktionen av film både i ett tidigt skede och i samband 
med biografernas uppkomst 1905. Här verkar Kungsplanen, platsen för stadens folkliga 
nöjen, ha varit det andra centrat för den tidiga filmen i Karlskrona. Till denna kom 
resande cirkussällskap, som i en del fall visade kinematografi, och dioramaförevisare 
och i anslutning till denna startade den första fasta biografen.  
 
När det gäller publiken är det svårt att dra slutsatser, men remarkabel är den roll den 
yngre delen av befolkningen spelade som åskådare. Jernudd har beskrivit en liknande 
förekomst av barnföreställningar och även funnit exempel på tidningsreaktioner mot 
repertoaren vid dessa visningar. En motsvarande opposition mot barnföreställningarnas 
innehåll har inte återfunnits i Karlskrona. Givetvis medförde det faktum att Karlskrona 
var en stad dominerad av militär verksamhet att filmförevisningar riktade mot denna 
publikgrupp förekom, något som inte har registrerats av Waldekranz och Jernudd. 
 
När det gäller entréavgifter har jag funnit en relativ stabilitet dock med en tillfällig  
ökning under 1903-1904.  
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