
 

 

MEDDELANDEN nr 62 — 2021 

BIOGRAFER PÅ SÖDER 

Garbio på Hornsgatan 72 1934  

———————————————————————————————————— 

En epok som nästan verkar vara över — under coronapandemin för de få 
kvarvarande en kamp för att överleva. Ska de få en chans att komma 

tillbaka, eller är det en tid som har varit? 

 



 
2 

 

Våren 2020 var en tid då nästan all vår verksamhet ställdes in. Men 
vi lyckades i alla fall ha ett årsmöte den 10 mars. Styrelsen kunde 
därefter inte träffas och medlemmarna ej ses på de aviserade pro-
gramdagarna. Sommaren förflöt (det går ju an, om man som jag har 
en koloniträdgård att vara i). Hösten gick den också, liksom julen.  
 
Johan jobbade med hemsidan, som verkligen är bra. Hans samman-
ställde bilder och texter om Södermalms biografer inför detta Med-
delande, han säger att det skulle kunna ha blivit ett dubbelnummer. 
Men ack, det har vi ju inte ekonomi för! Inger kämpar med den 
äran med de allt krångligare regler som gäller vårt förhållande till 
Nordea. 

 
I februari ordnade vi ett telefonsammanträde. Underbart! En av 
punkterna var att se över styrelsens antal. Sture blev hedersmedlem 
efter att tyvärr fått överge sin roll som vice ordförande för att orken 
tryter. Berit ville ha mera tid för sig själv och de sina och lämnar 
styrelsen. Marianne vill överlämna ansvaret för medlemsmatrikeln 
till någon annan intresserad. Inger vill absolut överlämna sitt kas-
sörskap till någon ny, hon har ansvarat för kassan i 30 år!!! Men 
hon vill vara kvar i styrelsen, vilket vi tackar för. TÄNK på detta ni 
alla medlemmar! En förening ordnar inte bara roliga och intres-
santa program. Den måste också ha en road kader av jobbande per-
soner som sköter alla delar av föreningen. Anmäl dig! 
 
Jag skickade ut en liten rapport för en månad sedan om hur läget 
var...till alla med mejladress. Till övriga hade vi inte pengar att 
skicka ett brev. Så anmäl omgående en fungerande mejladress om 
du har någon, den behövs. 
 
Några program försöker vi att ordna till hösten, om allt rullar på 
med vaccineringen mot coronan som vi hoppas - i varje fall Berits 
vandring på Östermalm i augusti och utflykten till Västertorp i sep-
tember. 
 
VÄL MÖTT ALLA MEDLEMMAR!  
 
Topsy 

I väntans tider... 
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 Foto Holger Ellgaard 2011. 

 

För inte så länge sedan hade Stockholm mängder av biografer. Här fanns 
de så kallade premiärbiograferna, där de stora nya filmerna hade premiär 
och de mindre kvartersbiograferna, dit dessa filmer ibland kom när de 
rullat ett tag eller så visade man litet äldre eller mindre publikdragande 
rullar. Också på Söder fanns biografer av båda slagen. 

Flest biografer fanns det på 1940- och 50-talen - 1950 lär det ha funnits 
108 biografer inom det område som idag är Stockholms stad. I Kurt 
Berglunds bok ”Stockholms alla biografer” kan man läsa att staden hade 
flest biobesökare någonsin år 1956, då inte mindre än 16,8 miljoner plat-
ser var sålda! Idag är läget som bekant mycket annorlunda. De flesta äldre 
biografer är nedlagda eller rivna, bara några få finns kvar. 

Här finns inte plats att berätta om mycket mer än några av de största av de 
som försvunnit på Söder, sedan länge ersatta med andra verksamheter, 
ibland i sedan dess nybyggda hus. I de lokaler som inrymt äldre biografer 
visar man fortfarande film i några få, i övriga kan man t.ex. shoppa, äta 
mat eller fika. Att berätta om dem alla och vad som hänt sedan deras 
glansdagar skulle kräva en hel bok. De flesta kan vi idag i bästa fall bara 
besöka i fantasin genom att se på fotografier. Tyvärr verkar det vara ont 
om sådana, så om du, käre läsare, har några egna foton i gömmorna – 
mejla dem till hansbjorkman@gmail.com så är vi dig tacksamma! 

Söderbiografer 
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Biograf-Palatset var en påkostad biograf i ett eget hus med adressen 
Hornsgatan 9-11. Den byggdes 1912 och öppnade den 27 september 
sanna år. Numera finns av- och påfartsramperna till Söderledstunneln på 
samma plats. Entrén var förlagd till Hornsgatan och salongen sträckte sig 
i öst-västlig riktning. Den hade 575 platser, varav 388 på parkett. Biograf-
Palatset hade uppförts av byggmästaren och biografägaren John A. Ber-
gendahl, som ägde flera andra biografer i Stockholm. Från slutet av 1920-
talet hyrde han ut verksamheten. År 1930 blev en ljudanläggning installe-
rad, så att man kunde börja visa ljudfilm. I början av 1930-talet hyrdes 
biografen av Ri-Teatrarna och bytte då namn till "Ripp". Namnet stod 
med gigantiska bokstäver skrivet på husfasaden. Nyårsafton 1938 gavs 
den sista föreställningen och huset revs för att ge plats åt Södergatan, som 
drogs fram genom kvarteret. 

Biograf-Palatset 

Hornsgatan ner mot Södermalmstorg med Biografpalatset på höger sida. 1920-tal, 
foto Axel Malmström.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Biograf
https://sv.wikipedia.org/wiki/John_A._Bergendahl
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ri-Teatrarna
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Efter namnbytet till RIPP, Stadsmuseet skymtar i slutet av Hornsgatan. Foto 1938.  

 

Biografen revs 1939 för att ge plats åt Södergatan. 
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Vid invigningen den 2 september 1912 blev Bio-Kino presenterad som 
Södermalms elegantaste biograf. Premiärföreställningen hette ”Jätteånga-
ren Titanics dödsfärd” och var en dramatiserad framställning av RMS  
Titanics undergång bara ett halvår tidigare. Bio-Kino låg i en nybyggd fas-
tighet i kvarteret Gamen i hörnet av Götgatan och Åsögatan, namnet var 
förstås en hopslagning av biograf och kinematograf. Huset var ritat av ar-
kitekt Hjalmar Erikson och i bottenvåningen fanns förutom "Yttre vesti-
bul", "Entré" och "Samlingssal" för Bio-Kino också några butiker och ett 
"Schweizeri" med "Café" och "Matsal", som senare blev Källaren 
Drufvan, en på sin tid rätt välkänd restaurang. Bioentrén var under en 
mindre baldakin genom den södra porten mot Götgatan, mot Åsögatan 
fanns en reservutgång. I salongen med 275 platser sluttande golvet kraf-
tigt. Från 1928 till våren 1930 hette biografen Draken, men bytte därefter 
tillbaka det ursprungliga namnet. Med tiden frångick Bio-Kino elegansen 
och blev en rätt typisk kvartersbiograf med växlande repertoar, fortfarande 
med ungefär samma  karaktär som under stumfilmstiden. På hösten 1950 
lades Bio-Kino ner och lokalerna blev övertagna av grannen Källaren 
Drufvan. Den gamla biosalongen användes då bl.a. till vin- och spritför-
råd. Direkt söder om fastigheten byggdes ”Skatteskrapan” strax söder om 
huset och blev invigd 1959. Fasrigheten Götgatan 72 blev då länge ett 
udda inslag i den nya bebyggelsen, men revs  1966. På platsen byggde 
man en överdäckning av Söderledstunneln och först 1998 uppfördes det 
nuvarande kontors- och affärshuset efter ritningar av Ahrbom arkitektkon-

tor. 

Bio-Kino (även Draken) 

Bio-Kinos hus, f.d. Götgatan 
50, senare 72, strax innan 

rivningen 1966. Bioentrén låg 
nere t.v. 

1928-
03-26 

1930-
11-17 

https://sv.wikipedia.org/wiki/RMS_Titanic
https://sv.wikipedia.org/wiki/RMS_Titanic
https://sv.wikipedia.org/wiki/Biograf
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kinematograf
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjalmar_Erikson
https://sv.wikipedia.org/wiki/Schweizeri
https://sv.wikipedia.org/wiki/Källaren_Drufvan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Källaren_Drufvan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvartersbiograf
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stumfilm
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ahrbom_%26_Partner
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Facklan var en biograf vid Östgötagatan 33 (f.d. 31), som öppnade i de-
cember 1911 under namnet Scala, men från oktober 1933 till november 
1934 hette den Fortuna. Det var först därefter den döptes om till Facklan, 
ett namn som den fick behålla fram till nedläggningen 1969. Från entrén 
mot Östgötagatan ledde en gång ner till salongen som hade 240 platser. 
Under 1930- och 1940-talen ägdes Facklan av Nils G. Andersson, även 
ägare till biografen Orkanen på Stora Essingen. Han lät modernisera bio-
grafen med bland annat nya bekväma fåtöljer och en elegant ridå. På 1960
-talet fungerade Facklan som kvartersbiograf och där visade man då lång-
filmer "non stop" (utan paus) även under dagtid, det var mest äventyrsfil-
mer på repertoaren. Lokalen stängde den 30 mars 1969. Sedan användes 
lokalerna av bland andra Fylkingen och en fotoateljé. På våren 1973 blev 
Facklan åter biograf under några veckor. Från 2004 fanns nattklubben och 
restaurangen Underbara Bar i den gamla biografsalongen, men tvingades 
stänga hösten 2019. 

.  

Facklan (Även Scala och Fortuna) 

1934-12-02 

1920-10-15 

1933-10-30 

Här låg biografen Facklan, 
f, d, Östgötagatan 33. Foto 

2012 Holger Ellgaard. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Biograf
https://sv.wikipedia.org/wiki/Östgötagatan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Orkanen_(biograf)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stora_Essingen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fylkingen
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Flamman låg vid Hornstull, i hörnet Hornsgatan 145—Långholmsgatan 38, 
och var den första biografen i Stockholm i internationell stil. Genombrottet 
för svensk modernism kom med Stockholmsutställningen 1930, med Gun-
nar Asplund som utställningsarkitekt. Redan i februari 1930, ett halvår in-
nan utställningen öppnade, slog biografen upp sina portar på Södermalm, 
byggd av byggmästaren Olle Engkvist. Den räknas som ett genombrotts-
verk inom svensk modernism, gestaltat av arkitekt Uno Åhrén. Han gav 
biografen en ren och stram interiör, avskalad från allt som utmärkt tidigare 
biografer. Entrén låg i byggnadens hörn med bra skyltläge mot Hornstull 
och utmärkte sig genom en enkel rundad baldakin, uppburen av en 
enda kolonn med klädsel av rostfri stålplåt. På dess undersida satt en 
mängd lampor. Från entréhallen ledde fyra trappor ner till salongen och två 
upp till övre hallen. Ridån kom till 1953 och var Kaisa Melantons första 
verk i offentlig miljö, utfört i applikationsteknik och föreställande eldslå-
gor. Biografen drevs av Svensk Filmindustri (SF) och blev nycket upp-
märksammad vid invigningen och var då en av Stockholms största med 

Flamman 
Flamman vid Hornstull den 1 januari 
1934. Foto Axel Malmström. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hornstull
https://sv.wikipedia.org/wiki/Internationell_stil
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholmsutställningen_1930
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholmsutställningen_1930
https://sv.wikipedia.org/wiki/Olle_Engkvist
https://sv.wikipedia.org/wiki/Uno_Åhrén
https://sv.wikipedia.org/wiki/Baldakin
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kolonn_(arkitektur)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rostfritt_stål
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kaisa_Melanton
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svensk_Filmindustri
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945 platser. Redan från början var tekniken anpassad för ljudfilm, varför 
Flamman blev den första i Stockholm som inte först öppnat som stum-
filmsbiograf. I början visades ändå mest stumfilm och visningarna blev 
då ackompanjerade av med en 14-mannaorkester, som satt i ett orkester-
dike framför scenen. 1953 byggdes Flamman om för att också kunna 
visa vidfilm. Tio år senare, i januari 1963, upphörde bioverksamheten. 
Putte Wickman tog över lokalerna och lät bygga om stället till nöjes- och 
danslokalen Putte. Senare blev där restaurang och diskotek under olika 
namn. Numera finns där en filial för Friskis & Svettis— entrébaldakinen 
och -hallen är fortfarande kvar. 

 

Flammans eleganta salong från orkesterdiket 
och vid läktaren 1930, foton C. G. Rosenberg.  

Mot Liljeholmsbron och Berg-
sunds strand vette till en början 
en brandgavel med biografens 
namn och Svens Filmindustris 
logotype påmålade i jätteformat.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ljudfilm
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stumfilm
https://sv.wikipedia.org/wiki/Putte_Wickman
https://sv.wikipedia.org/wiki/Friskis_%26_Svettis
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Götiska Teatern var en biograf vid Götgatan 11–13, som öppnade 
1910 och stängde som Mona 1970. Den var en av de många som just 
under den här perioden, 1910—12, fick antalet biosalonger i Stock-
holm att från 26 mer än fördubblas. Götiska Biograf-teatern fanns i 
en nybyggd hörn-fastighet vid Urvädersgränd och drevs av biograf-
kungen Nils Petter Nilsson, kallad "Häst-Nisse". Den jugendinspire-
rade byggnaden ritades av arkitektfirman Hagström & Ekman och 
var färdig i januari 1910. Den  är numera grönklassad av Stockholms 
stadsmuseum, d.v.s. räknas som särskilt värdefull från historisk, kul-
turhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Biografentrén 
låg ungefär mitt på huset och utan att behöva gå i några trappor kom 
man fram till salongen. Den var långsmal och hade 333 sittplatser. 
Vid södra väggen fanns en mindre scen, för att det skulle gå att växla 
mellan filmvisningar och teater- eller kabaréföreställningar. Salongen 
hade ett välvt tak som var dekorerat med venetianskt inspirerade ju-
gendmålningar. Här premiärvisades bl.a. Greta Garbos långfilmsde-
but, stumfilmen Luffar-Petter 26 december 1922. Gösta Ekman och 
Sigurd Wallen debuterade också på vita duken i Götiska teaterns sa-
long. I september 1923, efter flera ägarbyten, bytte biografen namn 
till Mona. Den blev ljudfilmsbio 1935, men fick tyvärr samtidigt en 
klumpig baldakin placerad över entrén. I oktober 1966 övertogs 
Mona av Svensk Filmindustri som lade ner verksamheten redan i maj 
1970. Därefter användes lokalerna av en frikyrklig förening, av 
sportbaren O'Learys och andra restauranger och kaffebarer. Från 
2017 var huvudingången låst och oanvänd. 

Götiska teatern/Mona 

1915-10-13 1916-01-21 

1922-09-03 

1922-11-27 1929-11-03 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Biograf
https://sv.wikipedia.org/wiki/Urvädersgränd
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_stadsmuseum
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stumfilm
https://sv.wikipedia.org/wiki/Luffar-Petter
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ljudfilm
https://sv.wikipedia.org/wiki/Baldakin
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svensk_Filmindustri
https://sv.wikipedia.org/wiki/O%27Learys
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Götiska teatern, 
ritning från 1911 

Monabiografen, annons 
1932-10-08, entrén från 
Götgatan 1952, foajé 
och biljettkiosk samt 
biosalongen, både foto-
graferade på 1950-talet. 
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Stora Teatern var verkligen stor och låg i ett eget hus med adressen Göt-
gatan 49 och i hörnet av Tjärhovsgatan. Byggherre var byggmästaren och 
biografägaren John A. Bergendahl, som hade anlitat arkitekt Knut Nor-
denskjöld och ingenjör Nils Cronholm att utforma byggnaden. Exteriören 
var stramt klassicistisk, jugendinteriören gick i blått och vitt. Långsidan 
sträckte sig längs med Tjärhovsgatan och gavelsidan mot Götgatan, där 
entrén låg. På takkrönet mot Götgatan stod fyra höga urnor.  

Stora teatern 

1916-01-31 

Stora Teatern Götgatan 49, 1928 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Götgatan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Götgatan
https://sv.wikipedia.org/wiki/John_A._Bergendahl
https://sv.wikipedia.org/wiki/Knut_Nordenskjöld
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nils_Cronholm
https://sv.wikipedia.org/wiki/Klassicism
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Stora Teatern öppnade 1916 och var på sin tid en av Stockholms största 
och elegantaste biografer. Salongen hade plats för 878 eller 855 besökare 
(uppgifterna varierar) uppdelade på parkett och flera läktare. Stora Tea-
tern var som andra på den tiden en stumfilmsbiograf, varför en 12-
mannaorkester hade till uppgift att stå för de nödvändiga ljudeffekterna. 
Orkestern var placerad bakom en barriär nedanför scenen och filmduken. 
I februari 1929 avvecklade Bergendahl sin biografrörelse och både Stora 
Teatern och hans andra biografer övertogs av Svensk Filmindustri. SF 
kunde inte behålla byggnaden länge, redan 18 oktober 1931 gavs den sista 
föreställningen. Så revs Stora Teatern för bygget av Katarinatunneln, den 
första lokalbanetunneln i Stockholm, där T-banans gröna linje under Göt-
gatan nu går. På platsen uppfördes sedan Hotell Malmen, färdigt 1951. 

Annons 1931 

Under rivning. 
Foto SvD oktober 
1931. 

Stora teaterns salong. Obs. 
barriären som dolde stumfilms-
orkestern.    

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lokalbana


14 

Pelikan hade adressen Folkungagatan 114 och öppnade i december 1938. 
Pelikan låg i en nybyggd bostadsfastighet nära Renstiernas gata och ägdes 
av Sandrews — Anders Sandrew var särskilt stolt över denna biograf. Ar-
kitekt var Björn Hedvall, som kallade sig själv "biografspecialist" och ge-
staltade ett 20-tal biografer i Stockholm under 1930- och 1940-talen. En-
trén och foajén var utformade i funkisstil med aluminium och över entrén 
fanns en neonljusdekorerad baldakin. Biljettkiosken var av glas och trä. 
Salongen hade svängda väggar som bildade en oval och rymde 571 fåtöl-
jer, överdragna med röd klädsel. Pelikan överlevde 1960-talets biografdöd 
och fick sedan salongen renoverad med nya, bekvämare fåtöljer. Därefter 
fungerade Pelikan till och med som premiärbiograf under några år, men 
den 26 april 1970 visades den sista filmen där. Bion byggdes om för dans-
salongen ”Ramona” och när denna stängdes 1986 slogs lokalen ihop med 
livsmedelsbutiken intill.  

Pelikan 

  
Annons 
23 de-
cember 
1938 

Biobiljett 1952 
och annonslogo-
type 1970. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkungagatan,_Stockholm
https://sv.wikipedia.org/wiki/Renstiernas_gata
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sandrews
https://sv.wikipedia.org/wiki/Björn_Hedvall
https://sv.wikipedia.org/wiki/Foajé
https://sv.wikipedia.org/wiki/Funkis
https://sv.wikipedia.org/wiki/Baldakin
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Styrelse under peri-
oden har varit: 

 

Topsy Bondeson, ordfö-
rande, 

Inger Sandkil, kassör 

Hans Björkman, sekrete-
rare 

Marianne Wikstrand,            
medlemsansvarig,  

Johan Murray, hemsidan  

Per Granfall, ledamot.  

Hedersledamöter:                      
Anna Lisa Anshelm,         
Pia Berg  

 

ÅRSMÖTE  
i lokal 

blir det p.g.a. pandemin 
inte i år, utan vi ber dig ta 
del av bifogade informa-
tion, fylla i blanketten en-
ligt anvisningarna och se-
dan posta den eller maila 

till en av de angivna 
adresserna. 

 
Tack för din medverkan! 

 
 

 
Årsavgiften är 100:- och kan sättas in på plusgirokonto 50 56 31 - 2. 

Sänd namn, adress och E-postadress till Marianne Wikstrand, 
mary.wik@hotmail.com, dit du också kan anmäla adressändring. Om du 

har en mejladress är det viktigt att du anmäler den till henne!  
Mer information på hemsidan 
foreningensodermalm.com.  

Postadress: 

Föreningen Södermalm, c/o Inger Sandkil, Götgatan 107 B, 116 62 
Stockholm 

  
Maila dina Södertips till Hans Björkman, hansbjorkman@gmail.com.  

Ge gärna en vän ett medlemskap i Föreningen Södermalm!  
Gör det!  



Vi följer stadens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

Tisdag 15 juni båtfärd Ropsten – Storholmen – Tranholmen – 
Ropsten med förlängda SL-linje 80.  

Avgång Ropsten 
11.15, återkomst 
12.40 Det går 
också att ta 
samma båt från 
Nybroplan 
10.00 och att 
från Ropsten 
fortsätta till Ny-
broplan med 
ankomst 13.25.  

Torsdagen den 15 juli 12.00 Vårsalongen på Liljevalchs.  

Vi ses på Djurgårdsvägen 60 om smittläget tillåter att museet är öppet. 

Onsdag den 25 augusti leder Berit Dahlström en vandring mellan Hi-
storiska museet och Stureparken.  

Tid 13.00 – 15.00. Samling vid museientrén Narvavägen 13—17. 

Torsdag 9 september utflykt till Västertorp med många konstverk i 
centrum  

Linje 14, samling på plattformen vid utgången 14.00 (mot öster, sitt längst 
bak i T-banevagnen till Västertorp, stationen före Fruängen). 
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Vägen är tyvärr dåligt 
skyltad och lika illa är det 
med övergångsställen vid 
T-banan, så se upp! 

Kommande program  


