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Abstract 

The thesis examines ’intermediality’ in Svenska Bios (Swedish Biograph) first fiction films. 

Värmlänningarne (1910), Fänrik Ståls Sägner (1910), Bröllopet på Ulfåsa (1910), Regina von Emmeritz och 

Konung Gustaf II Adolf (1910), Amuletten (1910), Emigranten (1910) and Järnbäraren (1911) are 

analysed in relation to theatre, literature, music and ‘reality’. A detailed discussion of 

intermediality is combined with specific theories relating to pictorialism and literary presentation 

in film. The thesis conclude, that early fiction films in general, and Svenska Bios films in 

particular, depended on their association with other media. The thesis also includes a short 

discussion concerning silent cinema music.   

 

Keywords; Intermediality, Svenska Bio, Silent film (Sweden), Theatre and Film, Literature and Film, Music 

and Film, Remediation, Medium, Cinema of Attractions.  
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Del I - Inledning 

En början 

Föreställ dig själv mitt i en imaginär konsthall som rymmer alla de kända konstarterna och deras 

verk. Varje rum representerar en specifik konstform och tillhörande artefakter. Under din långa 

vistelse fängslas du av tanken på att jämföra de dikter som skrivits om en för dig högst intressant 

målning. Du beger dig till poesins rum och finner att du glömt några av detaljerna ur målningen 

som poeterna diskuterar. Under den korta, men fundersamma promenaden tillbaka stannar du till 

vid tröskeln till de båda rummen. Du inser snabbt att den bästa jämförelsen verken emellan sker 

härifrån, på lika avstånd från dina objekt. Visserligen kan du närma dig något av verken för att 

beskriva, filosofera, och i detalj analysera dem, men för den bästa överblicken återgår du alltid till 

denna position. Du är nu en del av ett relativt nytt forskningsområde; ’intermediala studier’. Eller 

kort och gott intermedialitet; studierna om konstarternas och mediernas relationer.  

   Den filmhistoria som denna text delvis behandlar, är inte en traditionell sådan. Vanligtvis talas 

det om filmiska historier som utgår från det som utpekade filmen som en egen konstform: 

klippningen. Men i denna intermediala undersökning blir en sådan teoribildning svårare att 

försvara. Framförallt när det gäller filmens förhållande till teatern. För att finna likheter mellan 

filmen och teatern förutsätter det att vi närmar oss den tid under vilken filmen inte fullt ut hade 

utvecklat sitt klippbaserade språk.  

   I filmens begynnelse verkar det inte varit speciellt viktigt vad som visades, film var rörliga bilder 

oavsett om de var iscensatta eller enbart dokumenterade aktuella händelser, platser eller 

människor. Kring 1900 kombinerades fiktiva och icke-fiktiva filmer och troligtvis hade publiken 

inte någon klar föreställning vad en autentisk representation var.1  

   Tio år senare, runt 1910, hade publiken däremot en ganska klar bild av vad som skiljde fiktiv 

från icke-fiktiv film, och det rådde en stor enighet bland filmförevisarna att bioprogrammen 

skulle vara omväxlande. Både ’komiska’ och ’dramatiska’ filmer skulle visas. Det var en av många 

anledningar till varför Aktiebolaget Svenska Biografteatern (Svenska Bio) började skissa på en 

filmproduktion som även kunde innehålla seriösa filmer. 

   1900-talet började med en fokusering kring konstnärerna och deras influenser. Påverkan, källor 

och frågor som behandlade förebilder och inspiration diskuterades. Denna uppsats behandlar en 

tid då filmen stod på tröskeln till konst. Filmen som medium skulle därför kunna ses som 

’konstnären’ som påverkades och hittade sin inspiration från andra konstarter. Clive Clüver 

skriver att ’Påvisandet av ett inflytande kolliderade med behovet av att påvisa en konstnärs 

                                                
1 Uttrycket ’dokumentär’ är därför problematiskt. ’Dokumentärfilm’ är en senare företeelse, och denna uppsats 
försöker att hålla sig till de begrepp som var gängse vid tiden kring 1910.  
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”skapande geni” – och senare, när texterna frigjorts från sina upphovsmän, att påvisa textens 

”originalitet”’.2 Däri ligger en problematik som många stumfilmsforskare har förpassat till 

periferin; det faktum att en filmskapares originalitet inte behöver minska för att denne blivit 

påverkad av andra konstarter. Detta gäller givetvis även filmarnas verk. Som vi kommer att få se i 

denna text så arbetade teaterfolk, författare och filmare jämsides under de första trevande 

försöken till en svensk spelfilmsproduktion. 

   Perioden 1907-13 representerar ’narratologiserandet’ av filmen.3 Det är inte längre filmmediet i 

sig som intresserar utan vad som visas. Under detta, drygt halva decennium influerades 

filmmakarna av attraktionsfilmen, reportagefilmen, aktualiteter, osv. när de försökte göra sina 

första spelfilmer. Det står också klart att filmen främst tog teatern som modell. De första 

filmerna gjordes på kända pjäser med kända skådespelare. Denna uppsats kommer att visa att 

spelfilmsproducenterna inte var i behov av att distansera sig från de redan existerande 

konstformerna, utan istället försökte integrera de få filmiska tekniker som fanns med de 

etablerade teaterformerna. Dessutom såg de i litteraturen en möjlighet att få filmen till en legitim 

konstform. 

   Uppsatsen behandlar Svenska Bios första spelfilmer 1910-11 ur en intermedial synvinkel. 

Tyngdpunkten ligger kring filmernas nära förhållande till teatern, men även hur den svenska 

litteraturen trängde sig in i den filmiska sfären. Fem av filmerna (Värmlänningarne (1910), Fänrik 

Ståls Sägner (1910), Bröllopet på Ulfåsa (1910), Regina von Emmeritz och Konung Gustaf II Adolf (1910) 

och Järnbäraren (1911)) hade alla gemensamt att de förelåg som dramatiseringar. De andra två, 

Amuletten (1910) och Emigranten (1910), var skrivna eller influerade av amerikaskildraren Henning 

Berger. 

   Som avslutning kommer även en diskussion kring filmens förhållande till den tidiga 

stumfilmen. Detta är inte helt enkelt, eftersom svenska filmer kring 1910 inte hade någon 

specialkomponerad musik (detta skedde först genom Mauritz Stillers film Sången om den Eldröda 

Blomman (1919).  

 
 

 

 

 
                                                
2 Clive Clüver, ’Interartiella Studier: en introduktion’, ur Ulla-Britta Lagerroth, Hans Lund, Peter Lutherson & 
Anders Mortensen (red), I musernas tjänst (Stockholm, Stehag: Bruno Östlings Bokförlag Symposion, 1993), s. 33. 
3 Tom Gunning, ‘The Cinema of Attractions: Early Film, its Spectator and the Avant- 
Garde’ (Först publicerad i Wide-Angle, vol. 8, nr ¾, Fall 1986), ur Thomas Elsaesser och Adam Barker (red), Early 
Cinema: Space, Frame, Narrative (Utgivningsort saknas: BFI Publishing, 1992 [1990]), s. 60. 
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Syfte, Frågeställning & Avgränsning 

Denna uppsats syftar till att undersöka de eventuella kopplingar som finns mellan film och andra 

medier: i detta fall teater, litteratur och musik. De få, enkla frågor som ställs handlar om i vilken 

utsträckning som filmen influerats av andra konstarter och på vilket sätt detta uttryckte sig genom 

det nya mediet. Dessutom diskuteras verkligheten som en möjlighet att begripas in i 

mediedebatten, och det föranleder frågan om verkligheten kan vara ett medium och hur den då 

blir en del av en intermedial undersökning.  

   Uppsatsen håller sig till Svenska Bios sju spelfilmer som producerades eller premiärsattes 1910-

11 och vill därför etablera sig som ett komplement till den redan omfattande svenska 

stumfilmsforskningen.  

 
Metod & Teori 

Janet Staigers funderar i sin essä ’Om filmkanonbildningens praxis’ om kanonbildningen 

problematik.4 Staiger är högst aktuell ur framförallt ett perspektiv: hon menar att gruppera, 

klassificera och finna typiska drag är ett sätt för den naturliga viljan att bringa ordning i kaos. I 

den begränsade gruppen som analyseras skulle vilket objekt som helst kunna användas. För att 

verkligen kontrollera giltigheten av någon gruppering bör ett så stort urval som möjligt göras. 

Därför diskuterar denna uppsats enstaka eller flera scener från alla Svenska Bios filmer 1910-11 

som kan tänkas innehålla intermediala aspekter.  

 
Tidigare forskning, Litteratur & Litteraturkritik 

I den rådande intermediala debatten verkar Sverige (representerat av Lund) stå högt i kurs. Redan 

i början av 1990-talet gavs ett par stora antologier ut om ’interartialitet’. 1995 gavs också en stor 

konferens kring ämnet på Lunds Universitet, vilket resulterade i en ny inriktning på 

Kulturvetenskapliga institutionen: ’intermediala studier’. Sedan dess har framförallt Hans Lunds 

(red) ’Intermedialitet’ (Studentlitteratur: Lund, 2002) fått stå som grundbok i ämnet, men även en 

större mängd artiklar och essäer i utländska skrifter. Tyvärr har åtskilliga konsthistoriker, 

musikforskare, litteraturvetare och teater- och dansforskare inte deltagit i den intermediala 

debatten ännu, och i viss mån gäller detta även filmforskarna. I ’Intermedialitet’ ägnas endast en 

mycket kort artikel kring filmen och intermedialitet, i tegelstenen ’I musernas sällskap’ inte en 

enda.  

   Den svenska stumfilmsforskningen är givetvis omfattande, Stockholms Universitet och återigen 

Lund står för de flesta av studierna. Men förhållandevis lite av det expansiva materialet anknyter 

                                                
4 Janet Staiger, ’Om filmkanonbildningens praxis’, ur Lars Gustaf Andersson & Erik Hedling (red), Modern Filmteori 1 
(Lund: Studentlitteratur, 1995), s. 202-227. 



 4 

till Svenska Bios första tid som spelfilmsproducenter. Det finns givetvis filmhistoriska 

funderingar i till exempel Bengt Idestam-Almquist ’Svensk film före Gösta Berling’ (Bokförlaget 

PAN/Norstedts, Stockholm, 1974) och en längre analys av Emigranten finns i Pelle Snickars 

’Svensk Film och Visuell Masskultur 1900’ (Aura Förlag, Stockholm, 2001), men de intermediala 

aspekterna är bristfälliga. 

   Mycket av det material som står till förfogande för teaterforskningen är gammalt. Svensk 

teaterhistoria står sig kort när man jämför med studier kring den svenska litteraturen. Ett antal 

större uppslagsverk (många i flera band) och referenslitteratur finns att välja bland vid 

undersökningar av den svenska litteraturen. Men teaterns historia är mer svårskriven, det finns 

tillgång till filmerna och man kan läsa böckerna, men man kan inte se teaterpjäserna. Det är ofta 

ett alltför stort jobb att leta bland andrahandsmaterial för att kunna studera en viss epok eller 

pjäs. Därför tar ofta teaterforskaren sin tillflykt till tidiga filmatiseringar av pjäser. Det ska denna 

uppsats också göra. 
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Del II – Filmen, Teatern och Verkligheten 

Den Svenska Spelfilmen 

Den första offentliga filmvisningen i Sverige skedde vid konst- och industriutställningen på 

Pilstorps sommarteater i Malmö den 28 juni 1896. Till skillnad från de rörliga bilderna som 

cirkulerat i tittskåp och liknande, projicerades de levande bilderna för en större publik.  

   Den första i Sverige inspelade filmen med ’instruerade’ skådespelare torde vara Max 

Skladanowskys Komische Begegnung im Tiergarden zu Stockholm (1896), innehållande ’komiska 

händelser ur livet’.5 Sedan följde Eugène Promios Slagsmål i Gamla Stan (1897), och Ernest 

Flormans korta farser Byrakstugan (1897) och Akrobat har otur (1897). Sedan skulle det dröja cirka 

tio år innan fler spelfilmer i egentlig mening producerades i Sverige: bland annat Knut och 

Helfrid Lamberts två omtalade Marstrandfilmer 1907 och Lundastudenternas Lejonjakten (1907). 

Konung Gustaf III och Bellman (1908) spelades in i Stockholm och samma år stod Kristianstad som 

värd för det mycket enkla kriminaldramat Han som klara boven (1908).  

   Kring 1904-05 upplevde den svenska biografkulturen en markant ökning, och programmen 

bestod till stor del av fiktionsfilm.6 Men den var uteslutande utländsk. En inhemsk produktion av 

reportage- och aktualitetsfilm började omkring 1905 och två år senare började Svenska Bio 

inspela sina s.k. ’stadsfilmer’,7 som innehöll aktuella bilder från olika svenska städer. Möjligheten 

att se sig själv och sin stad på bild lockade många åskådare till biograferna. Även om dessa filmer 

främst var journalistisk verksamhet, bidrog de till att utveckla berättarteknik och filmspråk. Det 

var bolagens reportagefilmare som också övergick till att ansvara för den fiktiva filmen, som till 

exempel filmfotografen Robert Olsson och filmproducenten Charles Magnusson som båda 

började sina filmkarriärer som reportage- och aktualitetsfilmare.8  

   Standardiseringskongressen i Paris 1908 blev en viktig händelse för hela den framväxande 

svenska filmindustrin. Man bestämde där att filmens bredd, bildrutornas format och perforering 

skulle hämtas från Edisons tittskåpsystem, och från bröderna Lumiere ’kinematograf’ togs 

hastigheten sexton bilder per sekund.9 Det nya standardformatet slog igenom 1909-10. Detta 

innebar att hela branschen tvingades att skaffa nya kameror och projektorer. Handelshus och 

grossistfirmor fick stor betydelse, eftersom allt till en början kom som import till Sverige. 

Handelsfirman F W Hasselblad såg till att Göteborg under det första decenniet under 1900-talet 

                                                
5 Bengt Idestam-Almquist, Svensk film före Gösta Berling (Bokförlaget PAN/Norstedts, Stockholm, 1974), s. 11. 
6 Ann-Kristin Wallengren, En afton på Röda Kvarn: Svensk stumfilm som musikdrama (Malmö: Lund University Press 
1998), s. 82. De kringresande filmförevisarna hade sedan sekelskiftet visat film, men fick konkurrens när till exempel 
Göteborg installerat fasta biografer redan 1902.  
7 Denna term härstammar från Pelle Snickars, Svensk Film och Visuell Masskultur 1900 (Stockholm: Aura Förlag, 2001).  
8 Charles Magnusson filmade till exempel den uppmärksammade kantringen av kanalbåten Göta Elf i Göteborgs 
hamn, där många människor drunknade.   
9 Jan Reinholds, Filmindustri 1900-1975 (Utgivningsort saknas: Reinholds Text & Förlag, år saknas), s. 24. 
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blev landets ledande filmstad. Men Skåne skulle komma att få en stor betydelse för den 

begynnande svenska spelfilmens utveckling, en av förklaringarna var närheten till Danmark och 

Nordisk Film Co., som redan 1906 gjorde försök till långa spelfilmer.10  

   Åren kring 1910 ökade kraven från publiken på längre och innehållsrikare filmer. Den 

utländska produktionen av spelfilmer var ännu inte så stor att den kunde tillgodose den svenska 

efterfrågan. Biografernas överetablering gav även de med lägst inkomst möjligheten att se film. 

De otillräckliga biografprogrammen var tvungna att fyllas ut. I andra delar av Europa och U.S.A. 

hade begreppet ’feature’ växt sig starkare. Utvecklingen hade gått från ett dussin kortfilmer till ett 

färre antal, men där istället någon film var längre (två-tre akter). Både på grund av detta och det 

faktum att filmrepertoaren inte räckte till gjorde att t.ex. Svenska Bio själva började producera 

spelfilmer.  

 
Svenska Bio 

Den 16 februari 1907 bildades Svenska Bio ur ’Handelsbolaget Kristianstads Biografteater’, som 

hade visat rörliga bilder på Tivoligatan i Kristianstad sedan hösten 1905.11 Anledningen var 

bristen på kapital, som bildandet av ett aktiebolag skulle stävja. 1907 hade man nitton biografer, 

medan tre år senare var antalet över hela landet cirka fyrtio.12  

   Redan under Svenska Bios första år byggdes ett stort huskomplex innehållande bland annat 

biografen Cosmorama (364 platser) och en filmateljé. Interiörerna till alla de sju filmer denna 

uppsats diskuterar spelades in denna lilla och på sommaren mycket varma ateljé. Men filmerna är 

inte i första hand studioverk, utan många av scenerna är inspelade i Kristianstads omgivningar. 

   Det var givetvis inte enbart på grund av den bristande tillgången på film och danskarnas 

spelfilmsproduktion som inspirerade Svenska Bio till att börja producera egen film, utan kanske 

framförallt tanken på att det troligtvis skulle löna sig bättre att göra sina egna filmer. Man slapp 

mellanhänder. Det skulle fungera som ett bra komplement till de utländska filmerna, och varje 

egen produktion borde inbringa en del pengar – åtminstone i teorin. 

   Den nya biografen, Cosmorama, var vid invigningen den 11 mars 1909, Skandinaviens största 

biograf. Precis som i övriga landet spelades entimmesföreställningar. Senare på höstens erbjöds 

den etablerade filmmannen och biografägaren Charles Magnusson en anställning. Det kan verka 

underligt att han accepterade ett för honom relativt lågt bud (5000 kr om året plus provision på 

                                                
10 Jan Reinholds, s. 26. 
11 Torsten Jungstedt, ’Vår världsberömda fornlämning – Kristianstad’ ur SBF: Svenska Biografägareförbundet 50 år, 
(tryckort och förlag saknas, 1965), s. 38.  
12 Jan Aghed: ’Skåne i början’, ur Ragnar Gustafsson (red), Skånska Kinematografen: En bok om film i Skåne och skånska 
filmare, (Utgivningsort saknas: Sydsvenska Dagbladet, 1977), s. 17. 
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intäkterna),13 men Svenska Bio förfogade över landets enda filmateljé. Dessutom började 

konkurrensen kännas, så Magnusson (som var utan några större ekonomiska resurser) såg väl där 

sin chans att kunna fortsätta med film ohämmat. En ateljé skulle dessutom tillåta inspelningar av 

dramer och lustspel. Svenska Bios första år, 1907, hade gett en ordentlig vinst, 34 000 kr. Men 

redan året därpå började vinsterna planas ut. Även Svenska Bio märkte konkurrensen. Det 

verkade som att det skulle löna sig att sammanföra Charles Magnusson med bolaget.   

   Från och med februari 1909 fungerade Magnusson som Svenska Bios verkställande direktör. 

Han skulle fungera som producent för både ljudfilmer och dramatiska spelfilmer. Problemet som 

Svenska Bio stod inför var att film ansågs som ett enkelt nöje för den breda massan. 

Yrkesskådespelarna verkade inte intressera sig för filmen. Detta gällde även roman- och 

diktförfattarna: Henning Berger som skrev manuskriptet till Amuletten och inspirerade till 

Emigranten gjorde det enbart ’för kofvans skull’.14 För att kunna locka publiken till biograferna för 

första året inspelningar använde sig Svenska Bio av de vid den tiden mest kända och populära 

teaterpjäserna, rollerna fick spelas av amatörer. Men Charles Magnusson lyckades trots allt att 

engagera Södra teaterns Carl Engdahl som regissör. Under sommaren 1909 inspelades 

Värmlänningarne, Fänrik Ståls Sägner och Bröllopet på Ulfåsa, alla tre filmer baserades på de mest 

spelade teaterpjäserna vid den tiden. Ingen tvekan om att publiken skulle känna igen intrigen. 

Fänrik Ståls Sägner var dessutom i sin tur baserad på Johan Ludvig Runebergs kända diktepos med 

samma namn. Längden på de första spelfilmerna var däremot mer blygsamma än de nere på 

kontinenten, men i förhållande var detta ett steg mot de längre filmerna som började göra sig 

populära i Europa och U.S.A. 

   Bengt Idestam-Almquist hävdar ’att man kunde skönja en allvarligare inställning till filmkonsten 

än den i Sverige då vanliga’,15 och syftar på de ’konstfilmer’ som visades på Cosmorama. Han 

nämner Hertigen af Enghiens död 1804, Paris främsta artister på scen (1909) och Karl IX och hugenotterna 

(1909). Men enligt hans egna undersökningar spelades filmerna först på hösten 1909, alltså efter 

inspelningarna av Värmlänningarne, Fänrik Ståls Sägner och Bröllopet på Ulfåsa. Dessa filmer kan 

givetvis influerat Magnusson och Svenska Bio att fortsätta med ’konstfilmer’, men det var 

knappast de som triggade produktionen. Däremot hade Film d’Arts Mordet på hertigen av Guise 

(1908), Timmarne (1909) och Ambrosios Från Pompejis sista dagar (1909) visats i Sverige under det 

tidiga 1909.  

                                                
13 Bengt Idestam-Almquist, När filmen kom till Sverige: Charles Magnusson och Svenska Bio (P.A. Norstedt & Söners 
Förlag, Stockholm, 1959), s. 287. 
14 Gardar Sahlberg: Levande bilder från ett svunnet Sverige 1897-1913 (Stockholm: Albert Bonniers boktryckeri, 1966), s. 
18.  
15 Bengt Idestam-Almquist (1959), s. 292. 
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   Bearbetandet av Charles Magnussons manusskript för Värmlänningarne, Fänrik Ståls Sägner och 

Bröllopet på Ulfåsa överläts till Engdahl. Problemet låg i att Engdahl inte hade erfarenhet från 

filmen och Magnusson inte hade någon bakgrund inom teatern. Detta blev uppenbart främst i 

exteriörtagningarna, skådespelarna skulle röra sig friare än inom kulissernas tre väggar, men inte 

så fritt att de försvann ur kamerans synfält. Konflikten mellan de filmvana Magnusson/Olsson 

och teatermannen Engdahl verkar ha frodats. 

 

Intermedialitet 

’Om man väljer att betrakta spelfilmens historia som utvecklingen av en ny konstarts estetiska 

särart genom renodling av dess specifika uttrycksmedel – då har den svenska filmens 

pionjärperiod inte mycket av intresse att erbjuda’.16 Givetvis skiner Leif Furhammars uttalande 

med en hel del ironi, men det föreligger faktiskt att den svenska stumfilmsforskningen ofta tagit 

sin utgångspunkt i just detta: att de tidigaste filmproducenterna försökte distansera sig från de 

andra konstformerna: en filmad teaterpjäs kan lika gärna lämnas åt teaterforskningen och en 

undersökning av litteraturens inflytande kan likväl lämnas åt den komparativa 

litteraturforskningen. Men i och med uppkomsten av de intermediala studierna, så kan en 

omvärdering av filmens påverkan av andra medier göras.  

   Under den långa kulturhistorien har de skapande konstnärerna hållit sina ögon och dörrar 

öppna för dialog, möten och integration mellan de olika konstnärliga disciplinerna. De har varit 

väl medvetna om hur ’muserna’, de grekiska sånggudinnorna och likväl de interartiella och 

intermediala studiernas beskyddare, ’var oupplösligt förbundna med varandra, och att konstnärlig 

förnyelse ofta utvunnits just i sådana gränsöverskridningar’.17 Och alltsedan estetiken 

framkommit ur 1700-talets filosofi, så har paralleller mellan ’de sköna konstarterna’ dragits och 

konstverk jämförts. Romantikens stora projekt, transformeringen av den ena konstarten till den 

andra, lade grunden för det Wagneriska ’allkonstverket’, det yttersta symbiotiska konstverket. Det 

är där den intermediala forskningen tar sin utgångspunkt, inte enbart genom att jämföra och 

analysera de olika mediernas relationer, utan även genom att se hur de separata delarna också 

integreras i en, större konstnärlig enhet.18 Detta gäller i allra högsta grad filmen.  

                                                
16 Leif Furhammar, ’Från Pionjärår till Storhetstid. Svensk Film 1897-1911’, ur Svensk Filmografi 1 (Stockholm: 
Filminstitutet, 1986), s. 16.  
17 Ulla-Britta Lagerroth, Hans Lund, Peter Lutherson & Anders Mortensson, ’Förord’, ur Ulla-Britta Lagerroth, Hans 
Lund, Peter Lutherson & Anders Mortensson (red), I musernas tjänst (Stockholm, Stehag: Brutus Östlings Bokförlag 
Symposion, 1993), s. 9. 
18 S. H. Butcher observerar till exempel i sin Aristotle’s Theory of Poetry and the fine arts (London: MacMillan, 1898), s. 
113 att Aristoteles, trots sin ’kärlek till logiska distinktioner ingenstädes klassificerar de olika arterna av poesi: ännu 
mindre har han gjort någon vetenskaplig gruppering av de sköna konsterna och framhållit deras specifika 
egenskaper’. Det är alltså efter Aristoteles som klara distinktioner mellan olika konstarter framkommit, ett resultat av 
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Traditionellt sett har det existerat starka gränsdragningar mellan universitetens estetiska 

discipliner, något som troligtvis kommer från de enskilda disciplinernas revirtänkande. Inom 

stumfilmsforskningen har detta gestaltats genom antaganden att den tidiga filmens och i 

synnerhet den tidiga stumfilmens pionjärer velat distansera sig från de andra konstarterna. Men 

som vi kommer att se, så kräver filmen att det lånas från andra discipliner, t.ex. litteratur, teater 

och musik.  

   Det var inte förrän på 1900-talet som en debatt kring konstarternas relationer började till 

exempel genom att försöka överföra konsthistoriska stil- och strukturkategorier på litteraturen. 

Genom ’New Criticism’ på 1940-talet kom en kritik mot metaforer och det impressionistiska 

tänkandet. Viktiga inslag i debatten var t.ex. René Wellek och Austin Warren som startade ’The 

Modern Language Association of America’ 1941, och som åtta år senare antog namnet ’Literature 

and the other Arts’. 1954 startade den första kursen kring litteraturens förhållande till de andra 

konstarterna på University of Indiana och sedan dess har forskning och undervisning spridit sig 

över främst Europa och U.S.A. Utvidgningen av forskningen under 70- och 80-talet bidrog till att 

det numer inte enbart är litteraturen som diskuteras utan att studier bedrivs mellan de flesta 

konstarterna.  

   I Gotthard Ephraim Lessings mycket influerande ’Laokoon’ (1766) betonades att varje enskild 

konstart ska vara unik, och denna strävan efter att varje konstart ska skapa sina egna ideal, ledde 

bland annat till en förkastning av ’litterära’ egenskaper (narrativitet och representation) hos till 

exempel bildkonst, skulptur, musik och dans. Detta är givetvis inte fallet med filmkonsten. Den 

tidiga spelfilmen kom att favorisera ’berättandet’ och ’representationen’.   

   För att underlätta en debatt kring intermedialitet och de olika konstnärliga disciplinernas 

samverkan bör ett par frågor ställas: Vad är en disciplin och hur definierar vi en gräns?  

 

Man kan säga att en disciplin är ett fält som består av en specifik konstellation av 

studieobjekt och frågeställningar, ett antal accepterande sanningar, en uppsättning 

regler, definitioner, analysinstrument och metoder. För att hålla ihop 

ämnesområdet har disciplinen även avstötnings- och inkluderingsmekanismer som 

reglerar disciplinernas gränser mot andra discipliner. Man kan således säga att 

disciplinen definieras av de frågor den ställer och de gränser den försvarar.19 

 

                                                                                                                                                   
kulturella sedvänjor. Å andra sidan var den tidens konstarter i praktiken omöjliga att skilja åt. Men Aristoteles 
uppfattade troligtvis en tragedi som ett intermedialt uppträdande, vars delar var oskiljaktiga.  
19 Hans Lund, ’Medier i samspel’, ur Hans Lund (red), Intermedialitet (Lund, 2002, Studentlitteratur), s. 10.  
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Eftersom största delen av den intermediala forskningen fortfarande bedrivs inom någon av de 

traditionella disciplinerna, så favoriseras ofrånkomligen en av konstarterna. Detta försvårar 

debatten: ironiskt nog kan ett konstverk som studeras ur en intermedial synvinkel bli föremål för 

ett alltför ensidigt förhållningssätt. 

   Film anses primärt vara en visuell konstart; bilden ska bestämma.20 Filmteorin betraktar oftast 

filmen som en icke-sammansatt konstart, att den i huvudsak berättar i bilder. Även fast den 

senare stumfilmen och i synnerhet ljudfilmen skulle ifrågasätta dessa teorier, så kan man till en 

viss del acceptera detta när det gäller de första spelfilmerna i Sverige. Avsaknaden av mellantexter 

och tillgången till musik gör att denna studie främst betraktar filmerna ur ett visuellt perspektiv, 

även fast detta är problematiskt.  

   De akademiska studier som bedrivits kring gränserna av de olika konstnärliga disciplinerna har 

under ett par decennier kallats ’interartiella’ studier. Beteckningen har de senaste åren kommit att 

bli för snäv. Istället har ’intermedialitet’ föreslagits som ett mer användbart begrepp som också 

inkluderar de gränsområden mellan ord, bild och ton som normalt inte betecknas som konst.21 

Begreppen intermedialitet och framförallt medium är tyvärr inte helt oproblematiska, deras 

betydelser och användningsområden skiftar.22 Medium används som bekant även till 

kommunikationskanaler som massmedier och elektroniska medier. Men i vissa sammanhang 

betecknar intermedialitet de intertextuella relationerna som finns mellan olika medier, som i 

denna text.  

   De intermediala relationerna mellan ord, bild och ton är föränderliga. Men för att få en viss 

översikt kan man dela in fältet i tre olika områden: kombinerade medier (som i sin tur delas upp i 

interrefererande och samexisterande medier), integrerade medier och transformerade medier.23 En film som 

tolkar en roman hör till exempel till de transformerade medierna, medan filmen och dess musik 

diskuteras i forum för interrefererande medier.  

   En central plats i den tidigare komparativa litteraturforskningen (som utvecklades och utökades 

till att bli intermediala studier) var undersökandet av influenser och påverkan från andra 

författare, studierna behandlade de direkta relationerna mellan enskilda texter. Dessa frågor 

                                                
20 Detta är något som Ann-Kristin Wallengren tagit fasta på och skriver bland annat att ’Det tar alltså aningen längre 
tid att mottaga ett meddelande med hörseln än med synen…Detta har fått till resultat att man menat att ögat är 
överlägset att kommunicera faktisk information…’, s. 43. 
21 Hans Lund, s. 13. Exempel på detta skulle kunna vara CD-ROM & Datorn.  
22 Eftersom den intermediala debatten allt oftare förnekar gränserna mellan disciplinerna kan begreppet 
intermedialitet och framförallt prefixet ’inter’ vara vilseledande.   
23 Denna typologiska översikt är hämtad från Hans Lund, s. 20-21, och A Kibédi Vargas ’Kriterier för beskrivning av 
ord/bild relationer’ ur Ulla-Britta Lagerroth, Hans Lund, Peter Lutherson & Anders Mortensen (red), I museernas 
tjänst, s. 105-123. Som Hans Lund påpekar så är denna typologi, som alla andra, en stark förenkling. En rad 
omkastningar, undantag och överlappningar är möjliga. Mer komplicerade relationer begrips oftare in i diskussioner 
om blandmediala och flermediala texter (Clive Clüver, ’Interartiella studier: En inledning’ ur Ulla-Britta Lagerroth, Hans 
Lund, Peter Lutherson & Anders Mortensen (red), I musernas tjänst, s. 25). 



 11 

verkar nu alltmer underordnade de mer generella frågorna om intertextualitet och framförallt ’re-

writing’. Dessa omskrivningar eller översättningar har kommit att betraktas som varianter av 

traditionell översättning och innefattar exempelvis relationerna mellan verbala och icke-verbala 

texter. För att kunna adaptera verbala texter till andra medier krävs kännedom om detta mediums 

krav och konventioner. Men medan en text som översätts från ett verbalt språk till ett annat i 

allmänhet inte kräver någon kunskap om originalet, så förutsätter t.ex. dans och musik som 

bygger på en verbal berättelse ofta att publiken ofta är välbekant med intrigen.24 Detta är fallet 

när vi närmar oss de tidiga svenska spelfilmerna. Oftast krävs ingen förkunskap för att se en film, 

men de textlösa, stumma filmer som denna uppsats behandlar kräver en kunskap om intrigen.25 

Det var alltså inte enbart en fråga om att använda sig av de mest populära teaterpjäser och 

romanerna för att locka publik, utan också fördelaktigt ur filmteknisk synpunkt.     

 

Verkligheten som ett Medium 

Kan vi se verkligheten som ett medium? Om en av de många definitionerna av ett medium är 

möjligheterna att ta emot, lagra och sprida information, kan vi inte då använda oss av vår egen 

verklighet för att skapa ett medium? ’Att vara är att uppträda, att agera, att göra…’ skriver Rune 

Gad & Anne Jerslev i sin introduktion till Performative realism26. ’Performance’, eller möjligtvis att 

uppträda, har blivit ett kraftfull kulturellt och socialt krav. Detta inte minst under den tid som 

denna text porträtterar; i den nya teknikens tidsålder. Trots att filmen snart hade haft femton år 

på sitt samvete, så förundrades människor fortfarande 1910-11 över dess egentliga väsen. Erving 

Goffmans diskuterar i sin ’The Presentation of Self in Everyday Life’, om hur social 

kommunikation och social interaktion kan förstås som ett ’agerande’, att vi som människor i olika 

sammanhang sätter upp en fasad, som vi hämtat från en repertoar av sociala konventioner för 

kommunikation. Dessa fasader ageras rutinmässigt om och om igen som en slags social 

dramaturgi.27 

                                                
24 Clive Clüver diskuterar i ’interartiella studier: en inledning’, ur I musernas tjänst, på s. 27-28 att för att kunna läsa 
denna transformation, krävs en tolkning av tecken skapade av kroppar i rörelse i samklang med musik och förkunskap 
om intrigen. 
25 För de som inte hade den nödvändiga förkunskapen så fanns ofta en slags moderator, en berättare som beskrev 
scenernas innehåll.  
26 Rune Gad & Anne Jerslev, ’Introduction’, ur Rune Gad & Anne Jerslev (red), Performative Realism (Utgivningsort 
saknas: Narayana Press, 2005), s. 7. 
27 Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life (Penguin Books, London, 1990 [1959]). Denna ’mediering’ 
av vanliga människor till sociala aktörer beskriver också Anne Jerslev i sin essä ’Performativity and documentary: 
Sami Saif’s and Phie Ambo’s ”Family” and Performativity’, ur Rune Gad & Anne Jerslev (red), Performative Realism, s. 
85-91. Uppträdandet måste därför förstås både som ett resultat av denna ’mediering’ och genom att ’verkligheten’ 
själv är mediet som människor använder som medieringsverktyg.  
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Stanley Cavell talar i sin essä ’Automatism’ om filmens bundenhet till det mekaniska, den 

automatism som förbinder filmmediet till filmrullen, kamerans apparatur och projiceringen.28 Han 

menar, i liknande ordalag som Walter Benjamin och hans tankar om reproduktionsvärldens 

förlorade aura, att denna bundenhet gör att vi uppfattar världen på ett annat sätt än världen som 

den är. En kamera kan inte registrera all den verklighet som vi gör i vårt dagliga liv. Även fast vi i 

verkligheten också har begränsningar i vårt synsätt (där våra två ögon enbart kan uppfatta en viss 

del av det vi kallar verklighet), så är det helt klart att vi uppfattar mer än vad filmkameran gör. 

Detta är något som Ben Brewster och Lea Jacobs tar upp i sin bok ’Theatre to Cinema’, hur 

filmarna i spelfilmens begynnelse kämpade med att få in hela den verklighet som spelades upp 

inom ramarna för filmkamerans lins. Detta hade givetvis de svenska filmarna också problem med, 

inte minst under dessa första år av spelfilm, där huvudparten av filmarbetarna hade 

teaterbakgrund.  

   Stanley Cavell talar i sin essä även om det faktum att filmen ’tillåts’ att reproducera verkligheten 

enbart genom fotograferandets automatism, alltså det enda som filmen gör automatiskt.29 

Traditionellt sätt är en av konstens premisser att avbilda eller reproducera verkligheten som den 

är, och utifrån detta kan sägas att filmen är bunden till sitt medium. Därför är film ur intermedial 

synpunkt värd att diskutera: hur förhåller sig ett medium som är bundet vid sin mekaniska 

reproduktionsprocess till andra medium och konstarter? Cavell menar att det just är på grund av 

filmens ’automatism’ som gjort mediet till en konstform. I varje film, hur dålig den än är, finns 

möjlighet till intresse. Det är vad filmkameran i sig är: objekten som den reproducerar har för oss 

samma naturliga intresse, fascination, uttråkning eller skräck, som världen själv har.30  

 

Remediering 

’Remediering’, att återigen mediera något. Ett högst postmodernt uttryck för den digitala 

tidsåldern (tänk operativsystemens remediering av riktiga skrivbord, mappar, dokument, osv.). 

Men remediering började inte genom introduktionen av de digitala medierna; det talas ofta om 

filmen som remediering av teatern; fotografiet som verkligheten remedierad, och skrivmaskinen 

som tryckkonstens efterträdare. Listan kan göras lång. Men begreppet kommer trots allt att vara 

svårhanterligt. Enligt Jay David Bolter & Richard Grusin kan vi förenkla definitionen: genom att 

kalla ’representation av ett medium i ett annat för ”Remediering”’.31 Vilket i deras fall innebär i 

                                                
28 Stanley Cavell, ‘Automatism’, ur hans egen essäsamling The World Viewed (Cambridge, London: Harvard University 
Press, 1979), s. 101-108. 
29 Ibid., s. 102-103. 
30 Ibid., s. 104. 
31 Jay David Bolter & Richard Grusin, Remediation: Understanding New Media (Cambridge, MA, London: MIT Press, 
2000), s. 45. 
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stort sett alla medier. Men, som de menar, istället för att återanvända medierna, så lånas det istället 

från dem, som i den tidiga stumfilmen. Det är alltså inte tal om att återanvända teatern eller 

litteraturen utan snarare att inspireras av den. Filmen skulle på så sätt kunna ses som teaterns 

’reformrörelse’. De tidigaste filmerna kallades också passande för ’photoplays’. Varje nytt medium 

fyller en funktion av att förfina de redan existerande konstarterna.32 Men detta är givetvis en 

sanning som etableras först efter att det nya mediet uppträtt. På så sätt verkar det som att inget 

medium kan fungera helt oberoende och etablera sin egen separata sfär av kulturell mening.33 För 

att kunna uppstå, måste det tidigare mediet förklara sig oförmöget att reformera sig självt. 

Fotografi var alltså mer direkt än måleriet, filmen mer än fotot och televisionen mer än film. 

 

Emigranten 

I Svenska Bios Emigranten interagerar ’vanliga’ människor med de skådespelande amatörerna ur 

Svenska Bios ihopsatta ensemble. En bonde lockas av Amerika och beslutar utvandra 

tillsammans med sin fru. Resan går till Göteborg, där de köper biljetter och reser över Atlanten. 

Väl framme köper de ett stycke osedd jord som visar sig vara värdelös. De skriver ett brev till 

föräldrarna och berättar att de tänker fara hem. Återseendet firas med hurrarop och tal som 

lovprisar fosterlandet. Visningskopian som Svenska Filminstitutet tillhandahåller är 331 meter.34    

   Charles Magnussons och Svenska Bios erfarenheter från de tidigare så populära ’stadsfilmerna’ 

kanske var en av orsakerna till varför scenerna inte togs om, trots ’aktörernas’ medvetenhet om 

filmkameran. Pelle Snickars talar i sin avhandling ’Svensk film och visuell masskultur 1900’ om 

Emigranten som ett exempel på ’Bricolagemodellen’.35 Svenska Bio hade sedan 1907 producerat 

’stadsfilmer’ med lyckade resultat, därför sågs det naturligt att i Emigranten låta vissa av 

exteriörscenerna befolkas av vanliga emigranter i Göteborgs hamn, och dessutom filma dessa på 

fartygsdäcket under deras resa över atlanten. Det fanns anledning att tro att spelfilmer med en 

lokal anknytning skulle dra publik. Men som Pelle Snickars påpekar:  

 

var det i längden ekonomiskt orationellt att producera film med alltför lokal prägel, 

eftersom sådana filmer ofta bara var populära just lokalt. Det låg i den lokala 

filmens natur, speciellt om den spelades in i mindre städer, att den tänkbara 

publiken var begränsad. Det föreligger såtillvida en märklig ekonomi bakom 

Svenska Bios planer, där bolaget prompt förlitade sig på att lokala sekvenser skulle 

                                                
32 Ibid., s. 60. 
33 Ibid., s. 55. 
34 Svensk Filmografi 1 (Stockholm: Filminstitutet, 1986), s. 130. 
35 Pelle Snickars, s. 193-200.  
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göra spelfilmerna så omtyckta att ökade publikintäkter skulle göra produktionen av 

alternativa filmversioner lönsam.36  

 

Men i fallet med Emigranten fick den lokala prägeln (förutom det faktum att vissa scener spelades 

in i Göteborg och England) istället porträtteras av det aktuella ämnet: emigrationen.  

   Emigranten innehåller alltså både inklipp av icke-fiktivt bildmaterial och dramatiserade scener. 

Med filmmontaget blev det plötsligt möjligt att skapa ett integrerat rum som inte fanns i 

verkligheten. Eventuella tolkningar och associationer tenderar att underkasta sig den filmiska 

verkligheten som de både filmbilderna utgör. Under den tidiga filmens framväxt hade filmskapare 

förstått att mediet tillät dem att ’lura’ åskådaren att två tagningar hängde samman rumsligt (detta 

är ju även fallet i Emigranten), men även genom att infoga den ’riktiga’ verkligheten med filmens. 

De icke-fiktiva bilderna filmades på samma sätt som de dramatiserade och det är endast de 

nyfikna blickarna mot kameran som avslöjar den ’riktiga’ verkligheten.  

   Efter de icke-fiktiva bilderna från fartygsdäcket följer en längre tagning av brytande vågor. 

Denna scen personifierar den totalt intermediala filmbilden, för vilken verklighet medieras här? 

Filmens eller den ’riktiga’ verkligheten? Eftersom scenens enda innehåll är vågornas rörelse kan vi 

som åskådare omöjligt avgöra vilken verklighet som behandlas. Men är det inte också på grund av 

denna osäkerhet i att identifiera en specifik verklighet som gör att scenen fungerar bättre? 

   Som en av de första svenska spelfilmerna behandlade Emigranten ett aktuellt socialt problem, 

filmen tog upp frågor kring den emigration som forslade tiotusentals svenskar över atlanten till 

en osäker framtid. Precis som i filmen fann man inte alltid lyckan och många klarade sig ännu 

sämre i det förlovade landet. Därför är de nyfikna emigranterna i scenerna från Göteborgs hamn 

inte enbart blickar in i det nya filmmediet, utan också in i framtiden på andra sidan havet. Deras 

verklighet medieras och inordnades med de fiktiva spelscenerna som om de tillhörde samma 

verklighet. Det är också, som alla vet, svårt att vara sig själv när en film- eller videokamera slås på. 

I scenerna från Göteborgs hamn torde detta också vara fallet. Det är givetvis svårt för en 

åskådare i efterhand avgöra hur medvetet emigranterna agerar inför kameran eller, om hon/han 

inte känner till kamerans närvaro, enbart spelar en av de många roller som hämtats från den 

sociala repertoaren. Men det är trots allt i dessa scener som de intermediala sambanden i 

Emigranten är som störst, verklighetens medium interagerar med filmens.    

    

 

 

                                                
36 Pelle Snickars, s. 190-191. 
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Filmen och teatern 

Ett helt nytt akademiskt fält har under de senaste åren presenterats: ’Performance Studies’, som 

tar till sin uppgift att undersöka performativitet inom en mängd kulturella och estetiska fenomen. 

’Performance Studies’ har sitt ursprung i teater- och dramavetenskap och kombinerar kunnandet 

och metoderna från dessa discipliner och antropologi, psykologi, sociologi samt ett antal andra 

vetenskapliga fält.37  

   Vad som karaktäriserar ’Performance Studies’ är dess besatthet av den verkliga världen. 

Performanceforskningens viktigaste fråga kretsar kring verkligheten och hur den medieras i olika 

kulturella sammanhang. Den realism som det talas om opererar inte genom enkla denotativa 

likheter utan snarare i form av konnotativa referenser till det verkliga. Publiken som såg 

Värmlänningarne (1910) eller Fänrik Ståls Sägner (1910) på biograferna antog troligtvis detta 

konnotativa förhållningssätt och kände igen sig i filmens berättelse mer än scenografin, 

skådespelarna, osv. 

   Den första slående likheten mellan film och teater tar oss tillbaka till filmens begynnelse, där 

teatrar av olika storlek huserade filmförevisare under det första decenniet av rörliga bilder. I 

U.S.A. visades de första filmerna på vaudevilleteatrar, eftersom vaudevillen var den vid tidpunkten 

dominerande nöjesformen.38 Filmerna var alltså till en början en del av teaterprogrammet. I 

Europa, där inte vaudevillen var lika utbredd till förmån för den likartade varietén, fick filmerna en 

långsammare spridning och spreds huvudsakligen av kringresande förevisare.  

   Vad som är viktigt är inte enbart att filmer som Emigranten inkluderar riktiga människor som 

agerar utifrån ett performativt mönster, utan även att kunna diskutera de filmatiserade 

teaterpjäserna. Hur ska vi kunna förhålla oss till en enda filmatisering av en pjäs som satts upp 

kanske hundratals gånger och dessutom av flertalet teatergrupper? På samma sätt som vi har svårt 

att diskutera musiken till filmerna, så blir det också svårt för oss att sätta oss in i de upplevelser 

olika människor fick genom filmatiseringarna av de mycket populära teaterpjäserna. 

   Melodramteatern var kring 1910 en av de allra viktigaste inspirationskällorna till film, både 

gällande berättarteknik och visuell och dramatisk iscensättning. Stumfilmen byggde till stor del på 

melodramteaterns mönster och teman.39 Flera forskare, bland annat Nicholas A. Vardac, talar om 

hur dialogen i melodramteatern hade sekundär betydelse, att pantomimen, gestiken och sceneriet 

kom i första hand.  

                                                
37 För en introduktion och en översikt om forskningsläget, se Rune Gad & Anne Jerslev (red), Performative Realism. 
38 Ann-Kristin Wallengren, s. 74. De mycket populära ’Nickelodeonbiograferna’ som etablerades 1906-10 var också 
en slags intimteater, men vaudevilleteatrarna fortsatte att dominera filmvisningen under hela stumfilmsperioden.  
39 Ann-Kristin Wallengren, s. 71. 
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Under 1800-talet uppenbarade sig en sammansmältning av romantik och realism både i 

dramatiken och i dess iscensättning.40 Det mest populära uttrycket för denna kombination var 

just melodramat. Det dramatiska värdet baserades till hög grad på spänning och de flesta 

händelseutvecklingar skedde genom rörelse och sensationella intriger.41 Melodramat skulle i 

efterhand alltså kunna sägas innehålla filmiska mönster.  

   Den melodramatiska teatern användes sig också av den ’spektakulära scenbilden’,42 en mer 

realistisk, tredimensionell ’mise en scène’ som melodramat ensamt inte kunde producera.   

Melodramen var en motsvarighet till sensations- och skräckromanen på litteraturens område och 

orkesterns uppgift var att understryka den emotionella inslagen i handlingen. Gemensamt var den 

starka polariseringen av dygd och last; skräck och idyll. 

   De starkaste argumenten för en kontinuitet mellan filmen och teatern (främst då 

melodramteatern) har inte lagts fram av filmhistoriker i den utsträckning som av teaterforskare. 

Den teaterhistoriske forskaren har haft stora problem att diskutera uppsättningar av pjäser, 

eftersom deras källor oftast har handlat om recensioner, memoarer, beskrivningar, osv. Den 

tidiga stumfilmen verkar kunna erbjuda en direkt syn på agerandet och iscensättningen från det 

tidiga 1900-talet.43 Efter en trög start lyckades filmproducenterna att locka över etablerade 

skådespelare och regissörer från teatern för att iscensätta deras mest kända uppsättningar. 

    Alla de sju filmerna denna uppsats avhandlar står inför en diskussion om deras längd. För att 

kunna integreras i ett vanligt biografprogram fick filmerna inte vara för långa, även om många av 

förlagorna säkerligen krävde detta. Charles Magnusson talade nervöst om Värmlänningarne som 

’för’ lång.44 Den var tvungen att passa in i ett starkt tidsbegränsat schema och det fanns inte 

någon plats för en psykologisk skildring. Dessutom förutsattes att publiken kände till både 

händelser och karaktärsdrag.   

   Filmskaparna som sökte göra nya, längre filmer kring 1910 drev också sina blickar mot den 

samtida teatern. Detta innebar inte att de enbart försökte kopiera teaterns bildcentrerade 

framställning: filmens femton första år hade skapat konventioner och tekniker som skiljde sig 

avsevärt mot teatern. Istället insåg de att de delade synen på teatern som en bildberättande 

konstform. Filmproducenter och regissörer försökte söka motsvarigheter till dessa bilder för en 

ny sorts film. Att se teatern som en form av bilder, som ett spektakel, sågs inte med blida ögon av 

                                                
40 A. Nicholas Vardac, Stage to Screen: Theatrical Method from Garrick to Griffith (New York, London: Benjamin Bloom, 
[1949], 1968), s. xx.   
41 Ibid., s. 20-24. 
42 Ibid., ’spectacular stage picture’, s. 68. 
43 Ben Brewster och Lea Jacobs, Theatre to Cinema (Aten, Auckland, Bangkok, Bogota, Bombay, Buenos Aires, 
Calcutta, Dar es Salaam, Delhi, Florens, Hong Kong, Istanbul, Kapstaden, Karachi, Kuala Lumpur, Madras, Madrid, 
Melbourne, Mexiko City, Nairobi, Paris, Singapore, Taiwan, Tokyo, Toronto, Warsawa, (av associerande förlag 
Berlin, Ibadan): Oxford University Press, 1997), s. 5. 
44 Bengt Idestam-Almquist (1959), s. 344.  
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den kulturella eliten.45 Därför ansågs till exempel melodramteatern, likt filmen, som en lägre form 

av teater. Melodramen byggde på snabba vändningar i tid och rum. Snabba kulissbyten krävde 

avancerade mekaniska byggen, vilket var svårt även för de största teaterhusen. Filmen löste dessa 

problem.  

 

Den filmiska Tablån 

Termen tableau kommer från 1700-talets uppfattning att bilder ska representera handling. Detta är 

kanske förvirrande nu, eftersom drama anses kunna representera handling i tid. Men detta har 

inte alltid varit självklart. Först efter att ’spektaklet’ (alltså bilden) jämställts med ordet har teatern 

kunnat närma sig centraliseringen av bilden.46  

   Uppkomsten av termen ’tablå’ i filmsammanhang är något mer komplicerad. På teatern skulle 

tablån i slutet av 1800-talets kunna definieras på två sätt; antingen som en avdelare för varje ny 

iscensättning (alltså inte nödvändigtvis för varje scen, utan för varje ändring av scenografin); eller 

så definieras den som en frysning av agerande och handling: alltså en statisk, men ofta vacker 

’bild’ (jämför med franskans ’tableau’: tavla). I filmen förekommer detta fotografiska uttryck av 

utrymmesskäl väldigt sällan (det fanns knappast plats för en frysning i de redan då komprimerade 

händelseförloppen).47 Moderna filmhistoriker använder istället begreppet när de talar om en viss 

typ av tagning: den centrerade helbilden (tagen från axelhöjd) som var brukligt i de flesta tidiga 

stumfilmer.48 

   Efterfrågan på det spektakulära drev också teatern till att börja använda panoramor. Riktiga 

objekt som hus och träd ställdes framför enorma målade dukar med katastrofer som ’The Great 

Fire of London’ och ’The Destruction of Pompeii’.49 Denna spektakulära form av realism blev en 

magisk formel för succé kring 1900. Det är också där spelfilmen kunde tänkas ta sin 

utgångspunkt; i en hybrid mellan det visuella/spektakulära och realistiska; mellan melodrama och 

romantik; mellan teater och levande bilder. 

    

 

 

 

                                                
45 Ben Brewster och Lea Jacobs, s. 8-9. 
46 Denna omvälvning från ord till handling skedde under 1700-talet, bland annat genom Voltaire. Tidigare hade 
pjäser nästan uteslutande varit baserade på konversationer (eller monologer) hellre än handling. Aristoteles hävdade 
till exempel att ’opsis’ (spektaklet), alltså den del av en pjäs som enbart talade till ögat, var underordnad ordet.  
47 Till skillnad från teateruppträdanden, behövde filmerna inte stanna upp för dekorbyten. Dessutom fanns det ju 
ingen publik att invänta applåder från.  
48 Ben Brewster & Lea Jacobs, s. 38. 
49 A. Nicholas Vardac, s. 74. 
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De första försöken 

1909 ville Svenska Bio spela in en version av Selma Lagerlöfs ’Nils Holgerssons underbara resa’, 

men efter ett inledande samtycke drog sig den populära författaren ur. Det verkar som att 

Svenska Bio och Charles Magnusson ville ha höglitterära förlagor till sina filmer. För att få filmen 

accepterad måste de bjuda teatern motstånd. Men inga författare ville 1909 beblanda sig med det 

nya mediet. Svenska Bio hade dessutom inte riktigt klart för sig att publiken man då hade på 

biograferna var en enkel sådan. Man måste vid starten hålla sig till lättbegripliga verk som var 

starkt förankrade i folksjälen; ’Wermlänningarne’ (1846) av F.A. Dahlgren; Frans Hedbergs 

’Bröllopet på Ulfåsa’ (1865) och den finske nationalskaldens Johan Ludvig Runebergs diktepos 

’Fänrik Ståls Sägner’ (1848-60) (som också förelåg som dramatisering). Alla dessa historier kände 

biopubliken väl till.  

   Charles Magnusson verkar ha känt att ju mer verklighetstroget skådespelarna uppträdde 

framför kameran, desto starkare skulle de levande bilderna bli. Därför ansågs chansen att nå 

’äkthet’ vara större med lokala teatergrupper än med kungligt tränade aktörer från huvudstaden. 

Dessutom var de professionella skådespelarna fortfarande reserverade mot att medverka i film. 

Magnusson var också medveten om att hans roll i filmandet begränsades till producent och i viss 

mån som fotograf. Han behövde någon som kunde regissera. Valet föll på Stockholm och Södra 

teaterns Carl Engdahl. Engdahl var i större utsträckning skådespelare med kände trots allt till hur 

regiarbetet fungerade. Men när det gällande film var han novis. Därför verkar det troligt att han 

fått en hel del hjälp av Magnusson och fotografen Robert Ohlson. Engdahl tog hand om 

skådespeleriet, Magnusson och Ohlsson manus, miljöer, foto, osv. 

   Charles Magnusson var ingen hängiven teatermänniska, han verkar inte ha tyckt om teatern. 

Han hade sin bakgrund i att filma verkligheten, som i hans berömda skildring av Göta Elf-

katastrofen. Men han visste att en spelfilm även krävde dramatiska spelscener, inspelade i interiör. 

Därför var det omöjligt att inte få kontakt med teatern. När filmmediet skulle närma sig spelfilm, 

låg naturligtvis teatern närmast som förebild. Men det var inte åt de stora, moderna scenerna man 

tittade. Filmens publik var enkel, och filmproducenternas resurser var små. Förutom mot 

melodramen, sneglade man också mot sekundateatern, som huvudsakligen bestod av tre väggar, på 

vilka det målats fönster, spisar och tavlor. Samma kulisser användes i pjäs efter pjäs, där 

belysningen varit undermålig och två, tre repetitioner var tillräckligt för en föreställning.50 Det var 

här som regissören varit en sorts platschef, utan egentlig makt över sceneriets utformning. 

 

                                                
50 Bengt Idestam-Almquist, Svensk film före Gösta Berling (Bokförlaget PAN/Norstedts, Stockholm, 1974), s. 30. Man 
lånade inte bara inspiration utan också bokstavligen kulisser, kostymer, osv. 
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Värmlänningarne 

Svenska Bios första drama (’kinematografisk jättefilm’51) var Värmlänningarne, premiär 9 januari, 

1910 på Svenska Bios egna Cosmorama i Kristianstad och Sirius i Karlskrona. Enligt Charles 

Magnusson ska filmen ursprungligen ha varit 500-600 meter, men klipptes ner till 415 m lagom 

till premiären.52 Censurlängden var 400 m. Den visningskopia som Svenska Filminstitutet har 

mäter 288 meter. Filmens handling: 

 

Den rike nämndemannen Sven Ersson och storbonden Ola i Gyttby har enats om 

deras barns giftermål. Erik, nämndemannens son och torpardottern Anna har länge 

älskat varandra men har inte vågat offentliggöra detta eftersom deras familjer sedan 

länge är bittra fiender. När Anna i kyrkan får höra om förlovningen mellan Erik 

och Olas dotter Britta faller hon avsvimmad till golvet. Hon förlorar förståndet. En 

dag möter prosten henne och föreslår en roddfärd. Under tiden har Erik varit 

bortsänd av sin far, när han kommer tillbaks ser han Anna i båten och ropar efter 

henne. Anna blir så till sig av glädje att hon ramlar i vattnet. Erik springer efter 

henne. Prosten skyndar hem och berättar för Jan, Annas far. Sven som följt efter 

Erik har hört prostens berättelse. Jan och Erik försonas i tron att deras barn död 

var ett straff för deras fiendskap. Men Erik och Anna har lyckats ta sig upp ur 

vattnet. För att fira deras uppståndelse anordnas ett bröllop i tre dagar för de 

förälskade.  

 

För att varje tablå eller scen i det berättade dramat skulle bli kort, måste skådespelarnas 

handlande vara snävt. Inga nyanser, inga detaljer. I det närmaste indexikaliserat. Dahlgrens 

’Wermlänningarne’ är mycket replikdriven, karaktärerna och sångerna för berättelsen fram. 

Avsaknaden av ljud i filmatiseringen tvingar de så viktiga replikerna att bli normaliserande 

bildmässiga framställningar. Och detta är uppenbart svårt för de ovana skådespelarna. Det visar 

sig för en nutida åskådare ytterst svårt att följa med i händelseförloppet om man inte på förhand 

är mycket insatt i karaktärer och händelseförlopp.  

   Det är roande att se hur Carl Engdahl regisserar sina amatörer under scenernas gång. Ibland 

stelnar skådespelarna till, tittar mot kameran och fortsätter sedan med full fart. Det är uppenbart 

att Engdahl inte hade kommit underfund med filmmediets specifika natur. 

                                                
51 Enligt programbladen.  
52 Svensk Filmografi 1, s. 118-119. 
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Den mest intressanta scenen är Annas sammanbrott och efterföljande scen.53 I pjäsen uppehåller 

sig Bengt och Anders (som inte alls förekommer i filmen) utanför kyrkan. Anders går in och får 

reda på vad som hänt och rusar ut för att berätta för Bengt. Historien om Annas avsvimmande är 

rent litterär, åskådaren får alltså aldrig se att Anna har svimmat utan får förlita sig på att Anders 

talar sanning. Denna scen visualiseras i filmen. Hela händelseförloppet utspelas inne i kyrkan; vi 

får se prosten utlysa Erik och Annas giftermål och vi får se Anna falla ihop handlöst på golvet. 

Det är en bildmässig presentation av Dahlgrens scen.54 I detta fall är det snarare tal om en 

transformation än en adaption. I den scen som följer Annas sammanbrott sammanlänkas återigen 

pjäsen och filmen. Här porträtteras både hur Anna bärs ut framför kyrkan och det handgemäng 

som uppstår mellan Jan och Sven.    

  Som sagt, Dahlgrens pjäs är till största del litterär. Men en sak blir tydlig redan i hur pjäsen delar 

är uppbyggda: ’Första indelningen eller tavlan’.55 Det är tydligt att Dahlgren var mycket medveten 

om att teatern redan på hans tid hade börjat se pjäserna som bildmässiga verk, som tavlor 

(tablåer). Det verkar också ganska klart att Carl Engdahl använt Dahlgrens scenanvisningar som 

scenario för filmen. Men att visualisera Annas sinnesjukdom och hennes möte med Näcken var 

för mäktigt för Engdahl. Däremot är scenen där hon och Prosten åker båt intressant. Visserligen 

fungerar den givetvis främst som en spektakulär effekt, men även genom att fånga en av naturens 

egna rörelser, vattnet. Scenen skapar inte enbart rörelse genom Erik och Annas smått 

skrattretande försök till att låtsas simma, utan också genom vattnets små, effektfulla rörelser. 

Skildrandet av naturen har kommit att bli ett signum för den senare svenska stumfilmen, men det 

finns alltså redan i Värmlänningarne (och kanske framförallt i Emigranten) ett försök till att fånga 

omgivningens inneboende rörelser.  

   En annan scen ur Värmlänningarne som hör till det bildorienterade arvet från teatern är Erik och 

Brittas förlovning. I visningskopian dröjer sig kameran kvar i samma position i cirka fyra och en 

halv minut och under detta hinner fyra scener utspelas. Sceneriet förändras av de skådespelande, 

bord och stolar ställs fram och plockas undan medan kameran fortsätter att registrera 

händelserna. Det kan förefalla underligt att denna sekvens inte delas upp, men i Värmlänningarne 

är det endast de rumsliga förflyttningarna som sammanfogas genom klipp. Så förflyttningar i tid 

verkar inte befordra någon uppdelning. Litteraturen har länge tätt förknippats med tid och 

teatern/bildkonsten med rummet. Kanske kan vi i Värmlänningarne se hur bunden den är till 

                                                
53 F.A. Dahlgren, Värmlänningarna (’Språklig bearbetning, ordlista och efterskrift’ av Knut Warmland) (Filipstad: 
Bronells Tryckeri, 1975), s. 97-104. 
54 Dahlgrens pjäs verkar ha varit förföljd av omarbetningar och omskrivningar på grund av dess bruk av dialekter. I 
så gott som alla amatörsällskap har aktörerna gjort om texten efter eget bevåg. De har i stort sett struntat i Dahlgrens 
formuleringar och spelat på den dialekt de växt upp med (som till exempel: F.A. Dahlgren, s. 165). Knut Warmlands 
bearbetning är baserad på ’Wermlänningarne’ (fjärde upplagan) (1879)) 
55 F.A. Dahlgren, s. 9. 
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rummet. Det som sker på samma plats under en längre tid hade Engdahl svårt att iscensätta, han 

använde inte filmens teknik för att åstadkomma detta utan förlitade sig på teaterns etablerade 

tablåer.  

   Tiden kring Dahlgrens ’Wermlänningarne’ präglades av nationalromantiska strömningar och 

inhemsk kultur skulle uppmuntras.56 Intrigen påminner om Shakespeares ’Romeo & Julia’, som 

Dahlgren översatte på 1840-talet: I ’Wermlänningarne’ har han däremot valt en värmländsk 

bondemiljö som skådeplats. I motsats till det tragiska slutet i Shakespeares pjäs får de kära 

varandra till slut, efter ett antal melodramatiska vändpunkter.  

 

Fänrik Ståls Sägner 

Det är uppenbart att Svenska Bios filmatisering av ’Fänrik Ståls Sägner’ (premiär 7 februari, 1910 

på Malmö Gamla Biograf) är en sammanhängande film,57 inte en episodfilm där varje iscensatt 

dikt står för sig. Filmen var tänkt att skapa en bild av finska kriget 1808-09. Därför är det svårt att 

orientera sig i de dikter som ligger till grund för filmen.  

   Johan Ludvig Runeberg var en romantiker. Hans diktepos ’Fänriks Ståls Sägner’ (Del 1: 1848, 

Del 2: 1860) behandlar på ett glamoröst sätt det finsk-ryska kriget 1808-09. Ett urval av dessa 

ligger till grund för Svenska Bios filmatiseringar, men också Peter Fristrup och Hjalmar Selanders 

dramatisering (under pseudonymen Berndt Fredgren) som uppfördes på Kristianstads teater 

september 1907.58 

   Det är möjligt att C.F. Staffs målning av Sven Dufva (1862-63) kan ha påverkat framförallt 

Charles Magnusson och Robert Olsson när de planerat och valt ut stoff för 1909 års inspelningar, 

men det var väl snarare Runebergs idealistiska och nationalromantiska intentioner som stämde 

överens med Magnussons ideologi.59 Ingenting kan för Runeberg jämföras med döden för 

fosterlandet.60 Detta är en viktig poäng: i filmen (i dess komprimerade form), blir Sven Dufvas 

minnestund parodisk. Handlingen stannas upp, men fortsätter strax därefter. Runebergs 

nationalromantik går här förlorad. Men det var knappast Carl Engdahls filmovana utan snarare 

                                                
56 Bertil Nolin, ’Artonhundratalets teater’, ur Lars Lönnroth & Sven Delblanc (red), Den Svenska Litteraturen 2: 
Genombrottstiden 1830-1920 (Utgivningsort saknas: Bonnier Fakta Bokförlag AB, [1988], [1989], 1999), s. 259. 
57 Filmens längd inför censuren var 420 meter, medan den visningskopia som Svenska Filminstitutet nu 
tillhandahåller är 378 meter. 
58 Svensk Filmografi 1, s. 119-121. 
59 Bengt Holmqvist talar i sin essä ’Runeberg och Romantiken’, ur Lars Lönnroth och Sven Deblanc (red), Den 
Svenska Litteraturen 2: Genombrottstiden 1830-1920, om hur Runeberg inte brydde sig om att återge en verklighet. Han 
ville skapa en (s. 134). Holmqvist menar också att ’ingen diktskapelse torde väl ha gripit så djupt in i både det finska 
och det svenska folkets liv som denna’ (s. 135).  
60 Sven Stolpe, Den Svenska Romantiken: Från Atterbom till Runeberg (Utgivningsort saknas: Askild & Kärnekull, 1917), s. 
393. (’Ej med klagan skall ditt minne firas, ej likt dens, som går och snart skall glömmas’). 
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det tekniska mediets begränsningar som satte stopp för längre utsvävningar. Så är givetvis fallet 

med alla 1909 års inspelningar. 

   Ernst Brydolf talar i sin ’Sverige och Runeberg 1849-1863’ om hur Runebergs samtid såg på 

hans förmåga att framställa ’en hel bild, som kraftigt talar till läsaren’.61 Detta är ju kärnbilden av 

romantiken, ’levandegörandet’ av text. Detta är ju också det som Svenska Bio ville göra i sina 

överföringar från text till bild. Kanske det först är i Fänrik Ståls Sägner som detta har kunnat 

göras. Av de tre filmer som inspelades 1909 har Fänrik Ståls Sägner de bästa visuella 

egenskaperna.62 Runeberg ger, trots sin förståelse att ’lägga in det hela i några få individuella 

drag’,63 en fullständig bild av hela drabbningen. Charles Magnusson valde i sitt planeringsarbete 

från Runeberg (som Runeberg valt ur finsk-ryska kriget), ut de mest centrala episoderna. 

Situationerna (scenerna) fick helt enkelt belysa det stora perspektivet, om än i mycket 

romantiserad form.  

   Vi ser redan i den inledande scenen att kulisserna och ateljén var i det minsta laget. När 

Runeberg sätter sig ner för att lyssna på Fänrik Stål, försvinner han ur bild. Det fanns inte, som i 

scenen med ’Björneborgarnas marsch’, någon möjlighet att panorera så att båda karaktärerna får 

plats i bilden. Det tillät inte den snäva iscensättningen. Men detta försvinnande ur bild, 

koncentrerar också bilden kring den pensionerande fänriken. Som publik fogas vi in, utan några 

kameraåkningar eller inklipp, i filmens dieges. På något sätt blir vi förvarnade om de 

tillbakablickar som snart kommer att utspelas.  

  En av filmens intressanta scener är när Sandels står uppe på en kikare och ser ut över slagfältet. 

Med en enkel avmaskning får vi se (som genom ett kikarsikte) en panoramabild över de stridande 

och stupande soldaterna. Som tidigare nämnts var panoramat det ultimata teaterspektaklet under 

1800- och det tidiga 1900-talet. Lustigt nog var det filmen som nästan tvingade teatrarna att börja 

använda mer spektakulära panoramor för att kunna konkurrera. I Fänrik Ståls Sägner sluts 

cirkeln.64  

   Scenerna i filmen är omplacerade. Till exempel förekommer ’Björneborgarnas Marsch’ mycket 

tidigare i filmen än vad den gör i diktsamlingen. Runebergs dikter är mycket beskrivande och det 

borde därför varit relativt lätt för Magnusson (som skrev scenarios till de tre första 

produktionerna) att kunna iscensätta dem för filmmediet. 

 

                                                
61 Ernst Brydolf, Sverige och Runeberg 1849-1863 (Helsingfors: Förlag saknas, 1966), s. 234. 
62 Troligtvis har Carl Engdahl här fått värdefull assistans av Magnusson och Olsson. 
63 Ernst Brydolf, s. 236. 
64 John Fullerton talar även om ‘panoramafilmer’ i sin essä ‘Seeing the World with Different Eyes, or Seeing 
Differently: Cinematographic Vision and Turn-of-the-Century Popluar Enterainment’, ur John Fullerton & Jan 
Olsson (red), Nordic Explorations: Film Before 1930 (Sydney: John Libbey, 1999), s.163-186. 
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Bröllopet På Ulfåsa 

Frans Hedbergs pjäs ’Bröllopet på Ulfåsa’ uppfördes första gången på Kungliga Stora Teatern i 

Stockholm 1 april, 1865. I pjäsen dubbas Bengt Lagman av sin bror Birger Jarl. Sigrid den fagra 

(Knut Algotssons dotter) blir överfallen men räddas av den utklädda Bengt och hans män. Bengt 

blir kär i Sigrid och ber om hennes hand. Hennes far anser att endast en riddare kan få hans 

dotter. Bengt rider hem och byter om lyckas få igenom sitt frieri. Birger Jarl gillar inte detta och 

skickar en gåva som syftar till Sigrids simpla härkomst. Bengt skickar tillbaka gåvan, nu full av 

pärlor och ädla stenar. Birger Jarl tar med sig sitt följe till Ulfåsa och blir överrumplad av Sigrids 

skönhet. Han ändrar sig angående Sigrid och de två bröderna försonas. 

   Filmen följer pjäsen, förutom dubbningen av Bengt som istället sker efter frieriet. Vi kastas 

alltså direkt in i de sekvenser där Sigrid blir överfallen. I en av de nästföljande scenerna får vi se 

Bengt och Sigrid promenerandes över en bro. Scenen, trots att den är en exteriör, har något 

teatralt över den. Kamerans position och avmaskning tillåter åskådaren att betrakta sceneriet som 

en teaterkuliss som placerats utomhus. Detta gäller även i en av slutscenerna, där taket helt 

plötsligt till viss del ger vika. Det går tydligt att se hur det blåser inomhus. 

   Pjäsen är, likt ’Wermlänningarne’, väldigt dialogdriven. Det märks att Carl Engdahl och Charles 

Magnusson haft det svårt att överföra den mycket litterärt framställda pjäsen till det bildmässiga 

filmmediet. I inledningen av pjäsen får vi höra Bengt tala om för Knut att han räddat Sigrid, 

något som vi i filmen får se. Precis som i Värmlänningarne transformeras alltså texten, den 

narrativa (vars bilder vi själva varit tvungna att visualisera), till en bildmässig framställning. 

Bildens vikt, särskilt i stumfilmens begynnelse, var väldigt stor. Därför var det för de tidiga 

spelfilmsproducenterna (som oftast inte hade några mellantexter att förlita sig på) viktigt att vara 

tydlig med vad som visades. Även fast man i Svenska Bios fall kunde lita till publikens 

förkunskaper, så var de i Bröllopet i Ulfåsa alldeles för oklara med vad som egentligen skedde 

framför kameran. Det finns ingen kontinuitet, möjligen på grund av de svårigheter 

spelfilmsnoviserna stod inför när de skulle överföra en tydlig berättande förlaga till en mer 

beskrivande motsvarighet på filmduken. Detta lyckades bättre i Värmlänningarne. 

   Bröllopet på Ulfåsa är utan tvekan den minst lyckade av Svenska Bios förstlingsverk: det är rörigt 

och dåligt spelat. Det är uppenbart att Svenska Bio känt sig misslyckade med Bröllopet på Ulfåsa 

(de påbörjade också en ny version under Gustaf Lindens regi som snabbt lades ner). Filmen 

distribuerades endast i två kopior istället för fyra vardera av Värmlänningarne och Fänrik Ståls 

Sägner. Den föll helt enkelt inte ledningen i smaken.  

   Det verkar som att nyhetens behag hade förklingat när Bröllopet på Ulfåsa fick sin premiär. 

Publiken vande sig snart vid de ’kinematografiska jättefilmerna’ och konkurrensen från till 
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exempel Danmark gjorde sig påmind. Fastän publiken kom, var det dags att tänka framåt. Om 

Svenska Bio skulle fortsätta sin spelfilmsproduktion måste det anlitas ’riktigt’ teaterfolk. Och en 

duktig regissör.  

 

’The Cinema of Attractions’ och ’Spektakel’ 

För dagens åskådare kan flera av scenerna i Svenska Bios filmer från första sommaren 1909 

nästan framhållas som komiska (striden på bron i Fänrik Ståls Sägner blir till en fars), men det är 

inte säkert att dåtidens publik såg det så: ’Vi tror inte på bilderna på samma sätt som de gjorde’.65 

Filmmediet hade under sina första trevande år (fram till 1903-04) konkurrerat med annan visuell 

underhållning (t.ex. ’skioptikon’ och ’Laterna Magica’) och därför var just uppvisandet av rörliga 

bilder viktiga. Som tidigare påpekats spelade det till en början inte någon roll vad som visades, så 

länge det fanns någon typ av rörelse på filmduken. Tom Gunning har kallat detta, desperata 

försök att locka publik, för ’The Cinema of Attractions’.66 Denna term blir aktuell när det gäller 

Svenska Bios första spelfilmer; Värmlänningarne lanserades som ’kinematografisk jättefilm’, 

säkerligen ett arv från attraktionsfilmerna. Det kan diskuteras ifall användandet av exteriörer i 

filmerna 1909 lika gärna gjordes i attraktionssyfte som av krav på billiga produktioner. 

Skådespelarna verkar på samma sätt, oavsett om de spelar i interiör eller exteriör. Det är troligt att 

Charles Magnusson och Robert Olssons, med bakgrund som reportagefilmare, medvetet använt 

drunkningsscenen i Värmlänningarne, ett riktigt slott i Regina von Emmeritz och Konung Gustaf II Adolf, 

osv. för att förstärka intrycket av filmerna. Det är uppenbart att ’The Cinema of Attractions’ 

fortfarande fanns i människors medvetande: ’spektaklet’ är många gånger viktigare än innehållet.67 

Och det är egentligen inte frågan om att missta de rörliga bilderna för verkligheten, utan att 

åskådaren fascineras av illusionen, av filmmediet i sig.68 ’The Cinema of Attractions’ fortsatte 

efter 1903-04 att vara ett starkt inslag i många filmer, men sällan det dominerande, som i Svenska 

Bios filmer. Ett eller ett par inslag brukade ofta räcka för att locka en publik.  

                                                
65 Tom Gunning, ‘An Aesthetic of Astonishment – Early film and the (In)Credulous Spectator’, ur Art + Text, nr 34, 
Spring, 1989), s. 32. ‘We don’t believe believe in the screen image in the manner that they did’. 
66 Tom Gunning, ‘The Cinema of Attractions: Early Film, its Spectator and the Avant-Garde’, ur Thomas Elsaesser 
och Adam Barker (red) “Early Cinema: Space, Frame, Narrative” (Utgivningsort saknas: BFI Publishing, 1992 [1990]), s. 
56-62. 
67 Detta universella ’spektaklet’ har alltid fascinerat människorna som ett attraktionsmoment som inte nödvändigtvis 
har något estetiskt värde. Redan Aristoteles talade om att ’”spektaklet” är attraktivt, men mycket oartistiskt…’, 
Aristoteles, Poetics (London, New York, Victoria (Australien), Toronto, Auckland: Penguin Books, 1996), s. 13.  
68 Tom Gunning (1989), s. 34.  
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De senaste tjugo årens undersökningar har visat att film inspirerats av vitt skilda former från 

sekelskiftets olika populära underhållningar.69 Kan det ha varit så att publiken saknade ’spektaklet’ 

från skioptikonföreställningarna, varieté- och vaudevilleteatrarna?  

 

Regina von Emmeritz och Konung Gustaf II Adolf 

Efter de tre inspelade filmerna 1909 var Svenska Bio och Charles Magnusson fast beslutna att 

engagera än mer etablerat teaterfolk för nästa års filmer. Dramatens förste regissör Gustaf ’Muck’ 

Linden anställdes för att förbereda manus och ordna med skådespelare. Charles Magnusson 

lyckades dessutom att övertala skådespelare både från Kungliga Operan och Kungliga Dramaten. 

Det verkar som att det varit lättare att försvara filmens värde, när de nu hade bevis för att det 

gick att göra dramatiska filmer. Fyra filmer skulle göras: en nyinspelning av Bröllopet på Ulfåsa,70 

Regina von Emmeritz och Konung Gustav II Adolf, Amuletten och Järnbäraren.  

   Inför sommaren 1910 hade alltså ambitionsnivån höjts betydligt. Svenska Bio införde redan på 

sin första inspelning, Regina von Emmeritz och Konung Gustav II Adolf (Premiär 14 november 1910 på 

Malmös Gamla Biograf och Blanchs i Stockholm), ett emblem: ’Svensk Kinematografisk Konst’ 

som alltid skulle finnas i reklamblad och annonser.  

   Berättelsen om Regina Von Emmeritz hämtades från en episod ur Zacharias Topelius 

’Fältskärns Berättelser’ (1853-67). ’Kaifas’ (Erik Ljungberger) ombeddes att bearbeta Topelius 

verk till ett filmmanus.  

     Berättelsen kretsar kring Regina, som luras av munken Hieronymus till att hämnas på 

hjältekonungen Gustaf II Adolf, vars armé besegrat den katolska vid Breitenfeld. Regina ångrar 

sig dock och berättar för kungen. Hieronymus försöker ändå att slutföra sin plan, men blir 

upptäckt. Gustaf II Adolf skonar dock hans liv, medan Regina tar det gift som var ämnat för 

konungen.  

   Vad som kan urskiljas i de få fragment som finns kvar, är att Regina von Emmeritz var en 

storfilm. Påkostad och lång.71 Den möjligtvis viktigaste scenen finns bevarad, den när 

Hieronymus planer blir avslöjade. I prosaberättelsen är endast Gustaf II Adolf, Oxenstierna och 

Regina närvarande vid upptäckten, medan filmscenen porträtteras av ytterligare några män ur 

Gustaf II Adolfs här. I berättelsen kallas istället ’tvenne [två] man ur lifregementet’72 in efter 

Hieronymus planer har avslöjats. Är det i filmen endast en komprimering av tid eller finns det en 
                                                
69 Tom Gunning, ‘”Primitive” Cinema: A Frame-up? Or The Tricks on Us’, ur Thomas Elsaesser och Adam Barker 
(red), Early Cinema: Space, Frame, Narrative, s. 97. 
70 Inspelningarna stannade vid ett par scener. 
71 Enligt Svensk Filmografi 1, s. 127-128, var filmen ursprungligen 800 meter och hade kostat Svenska Bio 20 000 kr, 
en hiskelig summa för en svensk film vid denna tid.  
72 Zacharias Topelius, Fältskärns berättelser - Första cykeln: Företalet. Konungens Ring. Svärdet och Plogen. Eld och Vatten 
(Stockholm: Albert Bonniers Boktryckeri, 1908), s. 88. 
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strävan efter att skapa en mer dramatisk levande tavla? Någon vidare rörelse förutom Gustaf II 

Adolf ses inte. Men det är också därför konungens rörelse blir desto mer påtaglig och livfull. I 

berättelsen finns en lång utläggning om hur konungens numer lugna sinne tillät Hieronymus att 

leva.73 I filmen räcker det med ett par, överdrivna rörelser för att visualisera de i berättelserna 

långa beskrivningarna.  

   Det märks att skådespeleriet är mycket bättre i Regina von Emmeritz än i föregående års 

inspelningar. Gustaf Lindens och hans professionella kollegor kunde hantera övergången till 

filmmediet på ett helt annat sätt än Magnussons amatörer. Tempot är lugnare, det finns mer tid 

för kontraster och djup i skådespeleriet. Men det är trots allt en uppenbart icke-litterär film (att 

döma av de scener som finns kvar). I en av de kvarvarande filmremsorna får vi se en kort 

fäktningsscen. De yviga gesterna driver scenens handling, och det verkar troligt att Linden mer 

har sett åt dramatiseringen av Reginas öden än mot Topelius berättelse. Precis som i en storfilm 

av senare år, så är de visuella aspekterna viktigare än innehållet (som publiken mycket väl kände 

till). ’Spektaklet’ och arvet efter ’The Cinema of Attractions’ gör sig väl påmint.   

  I Gustaf Lindens manus till Regina von Emmeritz och Konung Gustaf II Adolf kan man se att han 

tänkt sig en ’människoskildring’, en framkallning av de psykologiskt riktiga sinnestämningarna 

hos skådespelarna, precis som på Dramaten.74 Men Linden, som förespråkade naturalistisk teater, 

blev stum när kameran väl satte igång. I brist på dialog tvingade han aktörerna att överdriva 

spelet. För att spelet inte skulle framstå som platt för biografpubliken tog han sin tillflykt till 

melodramteaterns ofta förekommande stumhet. Men filmen är inte en pantomim, skådespelarna 

uttalar sina repliker, de hörs bara inte. 

   Regina von Emmeritz verkar ha passat Charles Magnusson väl. Han letade efter filmstoff som 

kunde innehålla nationalromantiska inslag. Topelius var både dramatiker och teaterteoretiker och 

han skrev flera artiklar bland annat om vikten av en nationell scen.75 Detta borde troligtvis ha 

intresserat Magnusson. Dessa tankar fanns redan under inspelningarna av Fänrik Ståls Sägner och 

Bröllopet i Ulfåsa, och skulle spinnas vidare i de emmigrationskritiska dramerna Amuletten och 

Emigranten. 

 

 

 

 
                                                
73 Ibid., s. 90. 
74 Bengt Idestam-Almquist (1974), s. 54. 
75 Anna Simberg, ’Topelius och Teatern – Den nationella scenkonstens födelse’, ur En nyckel till Zacharias Topelius 
(Helsingfors: Svenska Folkskolans vänner, Svenska Teatern, Hufvudstadsbladet, 1998), s. 26. 
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Del III – Filmen, Litteraturen och Musiken 

Filmen och Litteraturen 

Det borde vara självklart att filmen övertagit många av sina berättargrepp från den klassiska 

borgerliga romanen. En stor del av de filmer som görs idag är dessutom baserade på en litterär 

förlaga. Men, som Erik Hedling nämner i sin essä ’Roman blir film’, så kvarstår fördomarna mot 

filmatiseringar av kända romaner.76 Att boken är bättre än filmen är ofta förekommande 

omdömen. Läsandet av en roman frambringar en visualiserad text, karaktärer och miljöer tolkas 

olika för olika läsare. Filmregissörens och dennes medarbetares vision överrensstämmer väldigt 

sällan med den enskilde läsarens. Men man kan inte påstå att romanen är ett högre ställt medium 

än vad filmen är. Istället är det frågan om en intermedial transformation: berättelsen byter 

skepnad.  

   När man filmatiserar en roman innebär en bearbetning ofta att tidsrymden måste kortas ner. 

Episka verk blir två-tre timmar långa, trots en enorm bantning.77 Men detta gäller dagens film. 

Under den tidiga stumfilmen var filmerna oftast en, kanske två-tre akter långa. Detta skapade 

förstås problem, inte minst eftersom dessa förstlingsverk innehöll få eller helt saknade berättande 

eller förklarande mellantexter. Det borde ha varit extra viktigt för dåtidens biobesökare att känna 

till berättelsen de skulle se. 

   Därför verkar fördomarna om förlagans överlägsenhet avlägsna. Kända romaner och skrifter 

användes just av anledningen att publiken kände till förlagan och därför skulle uppskatta en 

visualiserad form av denna. Som filmskapare var det en fördel att använda sig av dessa familjära 

teman och karaktärer. Avsaknaden av mellantexter i de första spelfilmerna förutsatte också att 

händelseförloppet var känt.  

   Redan tidigt började filmen litterariseras.78 I Sverige engagerades etablerade författare för att 

skriva manus. Henning Berger skrev manuset till Amuletten, och det var första gången som en 

svensk författare hade direkt förbindelse med svensk film.79 

   När filmskaparna vände sig mot fiktionsfilm, tog de som bekant teaterkonsten som dess första 

modell. De första försöken till en ’seriös’ film var att föra över teaterpjäser till celluloidremsan. 

Konsten var helt enkelt det som skedde framför kameran. Denna syn har numer i stort sett 

övergivits, och andra värderingar har etablerats. Idag kan en åskådare se att den fiktiva filmen 

                                                
76 Erik Hedling, ’Roman blir film’ ur Hans Lund (red), Intermedialitet, s. 229-233. 
77 Det ska påpekas att i filmens visuella natur ligger möjligheten att arbeta in beskrivningar av miljöer och karaktärer i 
berättandet, något som ofta separeras från det berättarmässiga i romanen. 
78 Anders Ohlsson skriver i sin essä  ’Den filmatiserade romanen’, ur Hans Lund (red), Intermedialitet om hur filmen 
1906-08 kom att bli ’litterariserad’: filmaren försökte förbättra filmens rykte genom att använda t.ex. Charles Dickens 
klassiska berättande och hämtade material från litteraturen, s. 235-241.  
79 Bengt Idestam-Almquist (1974), s. 45-46. 
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kring 1910 använde många kännetecknande drag som hämtats från teatern, men det är också klart 

att dessa pionjären inom spelfilmen även hämtade inspiration från exempelvis novellen och 

romanen.80 Efter 1907 centrerades den klassiska filmen kring narrationen, ett tydligt arv från 

litteraturen. För att göra detta konkret kan man som exempel ta två av Svenska Bios filmer som 

inspelades 1910.  

 

Järnbäraren 

Järnbäraren hade premiär 16 januari 1911 på Blanchs i Stockholm. Den längd som anges vid 

censuren är 515 meter (efter klipp 509 m). De förmodade exteriörer som tagits i Stockholm av 

Ivan Hedqvist är helt försvunna och därför är Svenska Filminstitutets visningskopia endast 292 

meter utan texter.81 Filmen bygger på August Blanche roman ’Jernbäraren’ från 1845 och dennes 

egen dramatisering 1846. 

   Det finns inte någon angiven manusförfattare till Järnbäraren, det är troligt att den var 

Magnusson och/eller Linden som utarbetat detta efter August Blanches dramatisering. 

 

Järnbäraren Axelsson och hans dotter Anna lever ett stilla och lyckligt liv. 

Brukspatron Dahl och hans vän Häradshövding Jäger har tröttnat på det nöjen 

som societén erbjuder och klär därför ut sig till arbetare. De går till arbetarkrogen 

’Blå Duken’, där ett stort slagsmål utbryter. Till deras undsättning kommer 

Axelsson. Han bjuder hem Dahl och Jäger och där får Dahl omedelbart syn på 

Anna. Han skickar senare ett tackbrev innehållandes en ring till henne. Fadern får 

syn på ringen och blir arg. Han vakar över sin oskyldiga dotter. En dag när fadern 

är på jobbet bjuder Dahl ut Anna på middag. Champagne. Förförelse. Fadern 

lämnar över ett brev till Jäger där han antyder att någonting kommer att hända. 

Uppe på Dahls kontor stormar Axelsson in, ett gräl uppstår som slutar i att Dahl 

blir strypt (utanför bild). Strax efteråt kommer Jäger in som har funderat över det 

kryptiska brevet. Han får se den döde Dahl.  

 

Ursprungligen har filmen även innehållit en scen där Järnbäraren tagit sitt eget liv. Denna scen 

ska givetvis ha funnits efter mordet på Dahl och som egentlig slutscen. Men eftersom den 

nyupprättade censuren granskade även filmer som var ute på marknaden hösten 1911 så föll 

Järnbäraren offer för saxen.  

                                                
80 Ben Brewster och Lea Jacobs, s. 5.  
81 Svensk Filmografi 1, s. 133-134. 
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    Tre av filmens viktigaste scener (eller ska vi säga inklipp) är förekomsten av tre brev. Det 

första sätter igång de händelser som leder berättelsen vidare. Detta sker på Dahls kontor i 

inledningen av filmen. Han läser ett brev från sin vän Jäger, som föreslår det sociala ombytet. Det 

andra inklippet av brev är det brev som Anna får från Jäger, som sporrar Faderns hat. Det tredje 

och mest kryptiska inklippet är det brev som Fadern ger till Jäger: ’Min framtid för ögonblicket 

synes mig hopplös’. Konstigt nog sker detta överlämnande innan vi får se Anna komma tillbaks 

från middagen med Dahl. Berättelsen har från sina förlagor krympts för att passa filmformatet.  

   Breven står inom diegesen och är alltså en del av berättelsen. Filmmediet befann sig under denna 

tid i en övergång till frekvent användande av mellantexter för att förklara vissa händelser eller 

repliker, men mellantexter är endast berättande för åskådaren. Breven i Järnbäraren är också 

berättande för filmens karaktärer. 

  De litterära inslagen i Järnbäraren behövs för att föra handlingen framåt och det är också den 

första av Svenska Bios filmer där man kan ana en inre psykologisk natur hos de olika 

karaktärerna. Det är möjligt att Gustaf Linden snarare använt sig av August Blanches roman än 

dennes egen dramatisering året efter. Att Linden förespråkade ett naturalistiskt hållet skådespeleri 

är väl uppenbart först i Järnbäraren: hans förlaga är trots allt slående likt ett melodrama.  

  En annan intressant scen är slagsmålsscenen på ’Blå duken’ (som dessutom är mycket lik 

barscenen i Amuletten). Den evigt föränderliga klientelen som springer ut och in i baren kan 

knappast kategoriseras som ett litterärt grepp. I en roman eller novell skulle det vara omöjligt för 

författaren och förvirrande för läsaren att behöva bekanta sig med så många nya karaktärer. 

Scenen är alltså i högsta grad bildmässig, troligtvis har Gustaf Linden för denna scen influerats av 

Blanches dramatisering. Detta gäller också i slutscenen, där filmtekniken givetvis hade tillåtit 

Linden att visa mordet på Dahl, men han valde att inte gör det. Redan i Järnbäraren fanns alltså en 

valmöjlighet, i vissa scener passade det att filma enligt teaterns former, medan det i andra passade 

bättre att litterarisera (som i scenerna där breven förekommer).      

   ’Jernbäraren’ är en historia om de verkliga sociala förhållanden som fanns i Sverige under 

mitten av 1800-talet. I inledningen till ’Jernbäraren’ skriver August Blanche att litteraturen hade 

undanhållit de lägre klassernas historier. Och i de fall som de förekommit så porträtterades de 

utslagna alltför nedvärderande.82 Sextio år senare var temat lika aktuellt. Filmen är den första av 

tre Svenska Bio produktioner 1910-11 som diskuterar sociala frågor (Amuletten och Emigranten 

utgör de andra). Sverige befann sig i en tid där hela tiden nya frågor ställdes: unionsupplösningen, 

emmigrationen, osv.  

                                                
82 August Blanche: Jernbäraren – Händelser ur folklifvet ur ’Originalbibliotheket VI och VII’ (Norrköping: Östlund och 
Berling, 1845), s. 3. 
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    Tiden 1910-11 var mitt emellan två fattigvårdskongresser som diskuterade den nya synen på de 

’försumliga försörjarna’. Det var inte längre enbart kvinnor som hade ansvaret för sina barn, utan 

männen fick också se till att det fanns mat och rena kläder. Därför passade berättelsen om den 

ensamstående fadern i Jernbäraren in i den aktuella debatten. 

 

Amuletten 

År 1910 utvandrade 23000 svenskar till USA, men därefter sjönk siffrorna avsevärt under det 

första världskriget.83 De flesta svenskar insåg att det bästa botemedlet var sociala reformer. En av 

riksdagens utredningar rekommenderade jorddelningsreformer, uppmuntran till industrin, 

egnahemsrörelsen, större obligatorisk undervisning och allmän rösträtt. Svenska Bios Amuletten 

verkar passa i sammanhanget.  

 

Amuletten berättar historien om Åke Holm, en amerikaemmigrant som ensam blir 

ett lätt byte för en bondfångare som lovar jobb och hotell. Åke blir drogad, rånad 

och utslängd på en bakgata. Han blir omhändertagen av polisen som snabbt inser 

hans nöd och ger honom lite kläder. Han lyckas få ett kontorsjobb, men förlorar 

det snart när chefen erbjuder det till en viktig affärsbekants son. Åke försöker 

pantsätta en amulett som han fått av sin mor, men den visar sig vara utan 

ekonomiskt värde. Han svälter och hamnar till slut på sjukhus. I sista stund får en 

återse sin gamle vän Sven som han ger amuletten till. Åke dör. Väl hemma i Sverige 

finner Sven Åkes mor, döende. Han har då inte hjärta att berätta för henne, så han 

byter ut amuletten mot sin eget fickur, som han ger till modern som en present från 

Åke. Hon dör lycklig.  

 

Amuletten är en omtvistad film, och har ofta genom historien sammankopplats med Emigranten. 

Båda filmerna spelades in 1910 och behandlar emmigrationen. Däremot står det nu klart att 

Amuletten hade två litterära förlagor medan Emigranten skapades fritt efter samma tema. Henning 

Berger skrev filmmanuset baserat på två av hans noveller: ’86 Clark Street’ och En hälsning’.84 

Gustaf Linden utvecklade sedan ett scenario som låg till grund för filmens utformning. Den 494 

meter långa filmen fick aldrig någon offentlig premiär. 85  

                                                
83 Gardar Sahlberg, s. 90. 
84 Henning Bergers ’86 Clark Street’ ingår i novellsamlingen 86 Clark Street: Berättelsesamlingen ”Där ute” samt andra 
noveller (Stockholm: A-B. Ljus Förlag, 1905). ’En hälsning’ ingår däremot inte i ’Där ute’ som alla tidigare källor anger, 
utan i Ridå (Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 1903).  
85 Svensk Filmografi 1, s. 131-132. Filmen beräknades att ges ut som nummer tre i serien ’kinematografisk konst’, efter 
Regina von Emmeritz och Konung Gustaf II Adolf och Järnbäraren.  
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I Amuletten är det överdrivna spelet tillbaka. Den är mycket mer teatral än vad Järnbäraren är. I 

scenerna på kontoret är det uppenbart hur rörelserna har fått överta dialogernas berättande 

struktur. Men det görs bra, Åkes uppgivenhet är lätt att förstå. Med små gester lyckas han fånga 

scenens essens. Saknandet av spel bland övriga på kontoret bidrar också till en noga iscensatt 

sekvens. Tystnaden är i detta fall en lika stor berättarröst som Åkes gester. Ingen bryr sig om 

Åkes avsked.  

   Henning Bergers noveller är välskrivna. Antagligen mer välskrivna än vad hans eget manus var. 

I ’86 Clark Street’ får vi under drygt en sida (av novellens åtta) bekanta oss med en utförlig 

miljöbeskrivning. Replikerna som följer kunde lika gärna spelas. Det verkar vara en tacksam text 

att filmatisera, det är endast Eriks ’delirium’ som kan ha vållat problem för Gustaf Linden och 

Charles Magnusson:  

 

Det skimrade blått i blått. Gula ränder strimlade öfver det blå…Röda punkter 

prickades in mellan ränderna…Spetsar, likt eldstungor, flammade öfver blågula fält. 

Spetsarna voro fosforgröna. Röda prickar dansade i ring…86  

 

’En hälsning’ bidrar till Amuletten på ett annat sätt, skillnaden ligger i de många tankarna som 

beskrivs. Dialogen kommer inte i första hand, det skrivs mycket i bilder. Kronologin är också 

omvänd gentemot filmen. ’En hälsning’ motsvarar filmens ramberättelse och den röda tråden. 

Den utspelas på väg till och hos modern (även fast det här också finns en fader som är den 

drivande) och berättelsen presenteras genom tankar. Amuletten innehåller många intermediala 

aspekter, den härstammar från två noveller som vid många tillfällen uttrycker sig ’bildlikt’, men 

den är också en rakt, berättade historia och därför mer litterär. Filmen gestaltas däremot främst 

som teatral, som levande bilder. Men istället för att försöka avgöra vilken konstform den mest 

förhåller sig till, så kan Amuletten ses som ett exempel på hur filmmakarna vid denna tid insåg 

vilka möjligheter de hade att uttrycka sig ur olika perspektiv. Amuletten var som bekant den första 

svenska film som hade en direkt anknytning till litteraturen och författarna, och däri ligger kanske 

en del av förklaringarna till varför just Amuletten och i viss mån Järnbäraren kan ses som de mest 

intressanta i Svenska Bios produktioner 1910-11. Framförallt berodde detta på att Gustaf Linden 

hade större erfarenhet som regissör och arbetade med mer omsorg än Carl Engdahl. Men även 

Charles Magnusson och Robert Olsson hade i sina roller som producent och fotograf lärt sig av 

det första årets många gånger undermåliga produktioner.  

                                                
86 Henning Berger (1905), s. 7. Detta är den enda sekvensen som inte finns med i filmen. 
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Henning Berger var efter sin tid i Amerika starkt kritisk mot emigrationen. Det märks inte minst 

på den stora mängd noveller som behandlar människor som antingen är i drömlandet eller är på 

väg hem från det. Berger försökte dela med sig av den misstro han hade mot Amerika: ’Med flit 

har jag dessutom försökt detta i det biografstycke, jag tvingades skrifva…’.87 

   Den nästan impressionistiska ’86 Clarks Street’ berättas i ett nervöst uppdrivet tempo som 

återspeglar livets sammanhangslöshet och uppgivenhet. Det är olyckligt att de förmodade 

exteriörerna som inspelats till Amuletten har försvunnit. Möjligtvis hade vi där kunnat få se prov 

på hur denna realistiska impressionism fungerat på filmduken.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
87 I ett brev till Karl Otto Bonnier, 11 augusti 1910.  
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Filmen och musiken 

När vi inser att musiken till en film formar vår uppfattning av berättelsen kan vi inte längre 

betrakta den som något oväsentligt. Musiken är, likt ljuset, befriad från språk och styr våra 

känslor:  

 

Att bedöma filmmusik som ’ren musik’ är därför att bortse från dess roll i den 

samling element som i samverkan utgör filmen. Till sist är det ändå det narrativa 

sammanhanget, förhållandet mellan musiken och filmens övriga delelement som 

avgör hur pass effektiv musiken är.88  

 

Detta uttalande gäller i främsta hand ljudfilmen, och faktum är att den stumma filmens avsaknad 

av tal ger musiken ännu större del i berättandet än vad ljudfilmen tillåter.  

   Oftast har forskningen kring filmmusik utgått från att bilden och bildberättandet är fixerade, 

och att musiken förhåller sig till detta på olika sätt. Detta är inte längre fallet, istället talas det om 

att filmen och musiken interagerar på olika sätt och tillsammans bildar den berättande och 

dramatiska enheten. Möjligtvis är detta ännu mer påtagligt när vi talar om tidig stumfilm, som i 

det närmaste saknade narrativa mellantexter.  

   Interrelationerna mellan musik och film som tidigare forskning koncentrerat sig på har till stor 

del handlat om begreppen ’parallellism’ och ’kontrapunkt’. Antingen liknar musiken det som 

händer på duken, eller så motsäger den det.89 Det verkar onekligen svårt att diskutera om musik 

och film som två konstarter som antingen meddelar samma information eller inte. Vilken musik 

som helst kan ändra en film eller enskild scens innebörd: filmens och musikens interaktion 

handlar om ’ömsesidig påverkan’.90  

   Eftersom de filmer som denna uppsats behandlar saknar originalmusik, så kan vi bara spekulera 

kring vilken slags musik som kompletterade visningarna.91 Claudia Gorbman ställer istället frågan 

om vilken musik som helst är tillräcklig för att ackompanjera en film?92 Hon menar, att oavsett 

typen av musik, kommer den att skapa något, den kommer att få effekt. Däremot, anser hon, 

kommer den tidsmässiga ordningen mellan musik och film skapa olika betydelser beroende på 

musikens struktur och dynamik. Det är alltså mycket svårt att till exempel skapa sig en 

                                                
88 Claudia Gorbman, ’Narratologiska aspekter på filmmusik’, ur Lagerroth, Ulla-Britta, Hans Lund, Peter Lutherson 
& Anders Mortensson (red), I Musernas tjänst, s. 403. 
89 Ibid., s. 406.  
90 Ann-Kristin Wallengren, s. 46. 
91 Det är däremot klart att musik verkligen spelades till filmvisningar i allt större utsträckning vid tiden för filmernas 
premiärer (1910-11). 
92 Claudia Gorbman, s. 406. 
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uppfattning om hur musiken upplevdes 1910-11, eftersom det på olika biografer fanns olika typer 

av ackompanjemang.93  

   Musik intar en samverkande roll i film. Om man ändrar musiken, så ändras även 

förutsättningarna för filmens helhet. Ann-Kristin Wallengren skriver i sin avhandling ’En afton 

på Röda Kvarn: Svenska stumfilm som musikdrama’ att stumfilmsmusiken 

 

ska uppfattas som kopplad till filmen, annars skulle man inte uppfatta de som om 

den hade med filmens berättande att göra överhuvudtaget. Att stumfilmen och 

musiken i teknisk mening inte var förbundna med varandra skulle innebära att de 

två konstarterna tillsammans inte bildade ett enhetligt konstverk tycks vara en 

förhastad slutsats. Förutsatt att musik och film på olika plan var samspelta 

uppfattade åskådaren antagligen dem som organiskt förbundna.94 

 

En skicklig stumfilmsdirigent eller pianist skulle därför utan större svårigheter få publiken att 

känna musiken som intimt förknippad med det som hände på filmduken. I ett annat avseende 

fick också stumfilmens musik ta över en del av berättandet, eftersom filmerna ofta oavbrutet 

ackompanjerades av musik.95 Historiskt har den visuella konsten oftast förknippats med 

intellektuella reflektioner, medan musik har ansetts som en direkt konstart, med en unik förmåga 

att påverka emotionellt. Under stumfilmstiden hade musiken knappast något inflytande över 

själva produktionen, men förståelsen och receptionen av en stumfilm blir givetvis lidande utan 

musik. Detta är också dilemmat denna uppsats står inför, hur förhålla sig till filmer som saknar 

ackompanjemang? Denna diskussion måste hålla sig inom samma ramar som det faktum att även 

filmerna inte nödvändigtvis kunnat presenteras i samma längd som vid premiärerna. Men detta är 

något som all tidig stumfilmsforskning står inför och är svårt att värja sig mot. 

 
 
 
 

 

 

 
                                                
93 Från omkring 1903 började ackompanjemang användas till filmerna, till skillnad från dess tidigare roll som 
utfyllnad.  
94 Ann-Kristin Wallengren, En afton på Röda Kvarn: Svensk stumfilm som musikdrama, s. 32. 
95 Ibid., s. 34. Wallengren skriver också om musikdramats nära relation till Wagners ’allkonstverk’ och hur 
stumfilmen många gånger setts i dessa sammanhang (s. 36). Ledmotivet och den kontinuerliga, till skillnad från 
operans, syntes mellan musik och drama.  
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Del IV – Vid filmkonstens trösklar 

Avslutning 

Det som genomsyrar alla Svenska Bios filmer från 1909-11 är att de verkar genom kontrasten 

mellan interiör och exteriör. Det fanns för Magnusson, Olsson, Engdahl & Linden möjligheter 

att både spela in scener som tilltog sig inom rummets snävhet och mot bakgrund till de oändliga 

vyerna över åker och sjö i Emigranten. Som komplement fungerade filmateljén högst upp i 

Cosmoramahuset bra till de luftigare scenerna på bron i Fänrik Ståls Sägner och som konstrast 

mot den livfulla sekvensen kring vattnet i Värmlänningarne. 

   Den stora skillnaden 1910-11 filmen och teatern emellan är deras inre liv, teaterns fulländning 

av det och filmens avsaknad av det. Under de korta speltider som Svenska Bios filmer avsåg att 

berätta dessa populära pjäser och litterära verk, fick oftast inte någon karaktärsskildring plats. 

Händelserna kom i första hand, människorna som utförde dem i andra. Men vi måste förstå att 

det var filmens tekniska begränsningar som stoppade detta, inte filmmakarna. De hade redan 

blivit tvungna att koncentrera sig på handlingen. Eftersom publiken kände till karaktärerna, så 

fick berättandet stå i fokus. I alla fall till att börja med. I ett medium som grundade sig på bilden 

blev berättandet centralt. Denna litterarisering av filmmediet tvingades alltså fram av de tekniska 

förutsättningarna. Teatern och litteraturen remedierades dessa år genom kameralinsen. Det har i 

denna text också påpekats att filmen givetvis använde sina egna inneboende filmiska egenskaper 

för att skapa en kontrast mot litteraturen och teatern: som till exempel genom transformation av 

dialog till handling och iscensättningar av exteriörer. Det borde alltså stå klart att intermedialitet 

är ett stående inslag i de första svenska spelfilmerna.  

   Den moderna teaterns genombrott var en komplicerad process som handlade om att bryta med 

det idealiserade, snävt nationalistiska historiedramat eller med en verklighetsfrämmande 

melodramteater med föga eller ingen förankring i det svenska vardagslivet. Att närma sig en 

naturlig framställning skulle premieras, och man ville komma ifrån stjärnspelet till förmån för 

ensemblespel.96  

   Svenska Bios produktioner under 1910-11 kan svåra att få ett grepp om; å ena sidan ville de 

göra historiska filmer (som Regina von Emmeritz och Konung Gustaf II Adolf, Fänrik Ståls Sägner och 

Bröllopet på Ulfåsa); å andra sidan mer sociala reportage (som i Emigranten och Amuletten). Det är 

troligt att de otaliga valmöjligheter som filmmakarna stod inför gav de utrymme för att inspireras 

av litteraturen, teatern och ’verkligheten’. Det första kapitlet av Svenska Bios spelfilmsproduktion 

verkar alltså ha varit en experimentperiod, där olika sorters berättelser fick utrymme. Dessa 

                                                
96 Bertil Nolin, s. 263. 
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första, trevande försök till spelfilm gav upphov till en produktion som snart närmar sig de 

hundra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

Litteratur 

Aghed, Jan, ’Skåne i början’, ur Ragnar Gustafsson (red), Skånska Kinematografen: En bok om film i 

Skåne och skånska filmare, (Utgivningsort saknas: Sydsvenska Dagbladet, 1977), 9-56. 

Aristotle, Poetics (London, New York, Victoria (Australien), Toronto, Auckland: Penguin Books, 

1996) 

Berger, Henning (1905), 86 Clark Street. Berättelsesamlingen ‘Där Ute’ samt andra noveller (Stockholm: 

A-B. Ljus’ Förlag, 1905) 

Berger, Henning (1903), Ridå (Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 1903) 

Bergman, Gösta M, Den Moderna Teaterns genombrott 1890-1925 (Stockholm: Albert Bonniers 

Förlag, 1966) 

Bennick-Björkmann, Bo, ’Storstadsbovar och vildmarkshjältar: Det tidiga 1900-talets 

Populärlitteratur’, ur Lars Lönnroth och Sven Deblanc (red), Den Svenska Litteraturen 2: 

Genombrottstiden 1830-1920 (Utgivningsort saknas: Bonnier Fakta Bokförlag AB, [1988], [1989], 

1999), s. 547-569. 

Blanche, August, ”Jernbäraren – Händelser ur folklifvet”, ur ’Originalbibliotheket VI och VII’ 

(Norrköping: Östlund och Berling, 1845) 

Blomqvist, Agneta och Lars Erik Blomqvist’ Vem är Vem i Svensk Litteratur: Författarlexikon från A 

till Ö (Stockholm: Prisma, 1999) 

Bolter, Jay David & Richard Grusin, Remediation: Understanding New Media (Cambridge, MA, 

London: MIT Press, 2000) 

Brewster, Ben & Lea Jacobs, Theatre to Cinema (Aten, Auckland, Bangkok, Bogota, Bombay, 

Buenos Aires, Calcutta, Dar es Salaam, Delhi, Florens, Hong Kong, Istanbul, Kapstaden, 

Karachi, Kuala Lumpur, Madras, Madrid, Melbourne, Mexico City, Nairobi, Paris, Singapore, 

Taiwan, Tokyo, Toronto, Warszawa, (av associerade förlag Berlin, Ibadan): Oxford University 

Press, 1997) 

Brydolf, Ernst, Sverige och Runeberg 1849-1863 (Helsingfors: Förlag saknas, 1966) 

Butcher, Samuel Henry, Aristotle’s Theory of Poetry and the fine Arts (London: MacMillan, 1898) 

Castrén. Gunnar, ’Illustrerad Svensk Litteraturhistoria – Sjunde delen: Den nya tiden 1870-1914’, 

ur Henrik Schück och Karl Warberg (red), Illustrerad Svensk Litteraturhistoria (tredje upplagan), 

(Stockholm: Hugo Gerbers Förlag, 1932) 

Cavell; Stanley, The World Viewed (Harvard University Press, Cambridge & London, 1979) 

Clüver, Clive, ’Interartiella studier: En inledning’, ur Ulla-Britta Lagerroth, Hans Lund, Peter 

Lutherson & Anders Mortensen (red), I musernas tjänst, (Stockholm, Stehag: Bruno Östlings 

Bokförlag Symposion, 1993), s. 17-47. 



 38 

Falck, August, Fem år med Strindberg (Andra upplagan), (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 

1935) 

Fullerton, John, ‘Seeing the World with Different Eyes, or Seeing Differently: Cinematographic 

Vision and Turn-of-the-Century Popular Entertainment’, ur John Fullerton & Jan Olsson (red), 

Nordic Explorations: Film Before 1930 (Sydney: John Libbey, 1999),  s. 163-186. 

Leif Furhammar, ’Från Pionjärår till Storhetstid. Svensk film 1897-1911’, ur Svensk Filmografi 1 

(Stockholm, Filminstitutet, 1986), s. 9-23. 

Gad, Rune & Anne Jerslev, ‘Introduction’, ur Gad, Rune & Anne Jerslev (red), Performative Realism 

(utgivningsort saknas: Narayana Press, 2005) 

Goffman, Erving, The Presentation of Self in Everyday Life (Penguin Books, London, 1990 [1959]) 

Gunning, Tom (1989), ‘An aesthetic of Astonishment – Early film and the (In)Credulous 

Spectator’, Art + Text, nr 34, Spring, 1989, s. 31-45. 

Gunning, Tom (1992:1), ‘The Cinema of Attractions: Early Film, its Spectator and the Avant- 

Garde’ (Först publicerad i Wide-Angle, vol. 8, nr ¾, Fall 1986) ur Thomas Elsaesser och Adam 

Barker (red), Early Cinema: Space, Frame, Narrative, (Utgivningsort saknas: BFI Publishing, [1990], 

1992) s. 56-62. 

Gunning, Tom (1992:2), ‘Non-Continuity, Continuity, Discontinuity: A Theory of Genres in 

Early Films (först publicerad i Iris, vol. 2, nr. 1, 1984), ur Thomas Elsaesser och Adam Barker 

(red), Early Cinema: Space, Frame, Narrative (utgivningsort saknas: BFI Publishing, [1990], 1992), s. 

86-94. 

Gunning, Tom (1992:3), ”’Primitive’ Cinema: A Frame-up? Or The Tricks on Us”, ur Thomas 

Elsaesser och Adam Barker (red), Early Cinema: Space, Frame, Narrative (utgivningsort saknas: BFI 

Publishing, [1990], 1992), s. 95-103. 

Hedling, Erik, ’Roman blir film’, ur Hans Lund (red), Intermedialitet (Studentlitteratur, Lund, 

2002), s. 229-233. 

Vreni Hockenjos, ‘The sciopticon in Sweden: history and literary imagination’, ur John  

Fullerton (red), Screen Culture: History and Textuality (Stockholm: John Libbey, 2004), s. 181-197. 

Holmqvist, Bengt, ’Runeberg och Romantiken’, ur Lars Lönnroth och Sven Deblanc (red), Den 

Svenska Litteraturen 2: Genombrottstiden 1830-1920 (Utgivningsort saknas: Bonnier Fakta Bokförlag 

AB, [1988], [1989], 1999), s. 113-139. 

Idestam-Almquist, Bengt, Svensk film före Gösta Berling (Bokförlaget PAN/Norstedts, Stockholm, 

1974) 

Idestam-Almquist, Bengt, När filmen kom till Sverige: Charles Magnusson och Svenska Bio (P.A. 

Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1959) 



 39 

Jerslev, Anne, ‘Performativity and documentary: Sami Saif’s and Phie Ambo’s ”Family” and 

performativity’, ur Jens Gad & Anne Jerslev (red), Performative Realism (utgivningsort saknas: 

Narayana Press, 2005), s. 85-115. 

Jungstedt, Torsten, ’Vår världsberömda fornlämning – Kristianstad’, ur ”SBF – Sverige 

Biografägareförbund 50 år” (Förlag och tryckort saknas, 1965), s. 37-39, 47. 

Keil, Charlie, ‘Steel Engines and Cardboard Rockets: The Status of Fiction and Nonfiction in 

Early Cinema’, ur Persistence of Vision, nr 9, 1991. 

Lagerroth, Ulla-Britta, Hans Lund, Peter Lutherson & Anders Mortensson, ’Förord’, ur 

Lagerroth, Ulla-Britta, Hans Lund, Peter Lutherson & Anders Mortensson (red), I musernas tjänst 

(Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1993), 9-14. 

Lagerstedt, Sven, Drömmaren från Norrlandsgatan – En studie i Henning Bergers liv och författarskap 

(Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1963) 

Linden, Erik Hjalmar, Ny Illustrerad Svensk Litteraturhistoria: Fem decennier av Nittonhundratalet (Band 

1, fjärde upplagan) (Stockholm: Natur och Kultur, 1965) 

Lindström, Lars, ’Svenska Bio från Kristianstad till Lidingön’, ur Svensk Filmografi 1 (Stockholm: 

Filminstitutet, 1986), s. 42-51. 

Lund, Hans, ’Medier i samspel’, ur Hans Lund (red), Intermedialitet (Lund: Studentlitteratur, 2002), 

9-22. 

Marker, Fredrick J. & Lise-Lott Marker, A History of Scandinavian Theatre (Cambridge, New York, 

Melbourne: Cambridge University Press, 1996) 

Metz, Christian, Psychoanalysis and Cinema: The Imaginary Signifier (London, Macmillan, 1982) 

Nolin, Bertil, ’Artonhundratalets teater’, ur Lars Lönnroth & Sven Delblanc (red), Den Svenska 

Litteraturen 2: Genombrottstiden 1830-1920 (Utgivningsort saknas: Bonnier Fakta Bokförlag AB, 

[1988], [1989], 1999), s. 249-268. 

Ohlsson, Anders, ’Den filmiserade romanen’, ur Hans Lund (red), Intermedialitet (Lund: 

Studentlitteratur, 2002), s. 235-241. 

Olsson, Bernt och Ingemar Algulin, Litteraturhistoria i Sverige (Fjärde upplagan),  

(Stockholm: Norstedt, [1987], [1991], 1995) 

Olsson, Bernt, Jan Olsson & Hans Lund, I musernas Sällskap (Utgivningsort saknas: Förlags AB 

Wiken,  

1992) 

Olsson, Jan, Sensationer från en bakgård: Frans Lundberg som biografägare och filmproducent i Malmö och 

Köpenhamn (Stockholm, Lund: Symposion Bokförlag och Tryckeri AB, 1988) 



 40 

Jan Olsson, ‘Exchange and Exhibition Practices: Notes on the Swedish Market in the 

Transitional Era’, ur John Fullerton & Jan Olsson (red), Nordic Explorations: Film Before 1930 

(Sydney: John Libbey, 1999), s. 139-151. 

Reinholds, Jan, Filmindustri 1900-1975 (Utgivningsort saknas: Reinholds Text & Förlag, år saknas) 

Sahlberg, Gardar, Levande bilder från ett svunnet Sverige: 1897-1913 (Stockholm: Albert Bonniers 

boktryckeri, 1966) 

Senelick, Laurence (red), National Theatre in Northern and Eastern Europe 1746-1900 (Cambridge, 

New York, Port Chester, Melbourne, Sydney: Cambridge University Press, 1991)  

Anna Simberg, ’Topelius och Teatern – Den nationella scenkonstens födelse’, ur En nyckel till 

Zacharias Topelius (Helsingfors: Svenska Folkskolans vänner, Svenska Teatern, Hufvudstadsbladet, 

1998), s. 24-27. 

Snickars, Pelle, Svensk Film och Visuell Masskultur 1900 (Stockholm: Aura Förlag, 2001) 

Staiger, Janet, ’Om filmkanonbildningens praxis’, ur Lars Gustaf Andersson & Erik Hedling 

(red), Modern Filmteori 1 (Lund: Studentlitteratur, 1995), 202-227. 

Stolpe, Sven, Den Svenska Romantiken: Från Atterbom till Runeberg, (Utgivningsort saknas: Askild & 

Kärnekull, 1917) 

Stribolt, Barbro, Stockholms 1800-talsteatrar (Stockholm: Stockholms Kommun, 1982) 

Topelius, Zacharias, Fältskärns berättelser - Första cykeln: Företalet. Konungens Ring. Svärdet och Plogen. 

Eld och Vatten (Stockholm: Albert Bonniers Boktryckeri, 1908) 

A. Nicholas Vardac, Stage to Screen: Theatrical Method from Garrick to Griffith (New York, London: 

Benjamin Bloom, [1949], 1968) 

Waldekrantz, Rune, Filmens Historia - De första hundra åren, från Zoopraxiscope till Video: Del 1: 

Pionjäråren (Stockholm: P.A. Norstedt & Söners Förlag, 1985)  

Wallengren, Ann-Kristin, En afton på Röda Kvarn: Svensk stumfilm som musikdrama (Malmö: Lund 

University Press, 1998) 

 

Pjäser 

Blanche, August, Jernbäraren: Skådespel i tre akter och sex tablåer (Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 

1847) 

Dahlgren, F.A., Värmlänningarna (Språklig bearbetning, ordlista och efterskrift av Knut 

Warmland, baserad på fjärde upplagan av Wermlänningarne 1879 [1845]) (Filipstad: Bronells 

tryckeri, 1975) 

Hedberg, Frans, Bröllopet på Ulfåsa (tredje upplagan), (Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 1902) 

 



 41 

Referenslitteratur 

Nationalencyklopedin (1995) – ’Artonde bandet’  (Bra Böcker, Höganäs, 1995) 

Nationalencyklopedin (1996) – ’Nittonde bandet’ (Bra Böcker: Höganäs, 1996) 

Svensk Filmografi 1(Stockholm: Filminstitutet, 1986) 

 

Filmer: 

Värmlänningarna (Svenska Bio, premiär 9 januari 1910) 

Fänrik Ståls Sägner (Svenska Bio, premiär 7 februari 1910) 

Bröllopet på Ulfåsa (Svenska Bio, premiär 14 mars 1910) 

Regina von Emmeritz och Gustav II Adolf (Svenska Bio, premiär 14 november 1910) 

Amuletten (Svenska Bio, 1910) 

Emigranten (Svenska Bio, 1910) 

Järnbäraren (Svenska Bio, premiär 16 januari 1911) 

 

Kristianstad: Filmstaden (Svensk Filmindustri, 1964) 

Sveriges Hollywood (Sänd första gången i Svensk TV2, 1983-09-10) 

 

Otryckta Källor: 

Henning Bergers brev till Karl Otto Bonnier, 11 augusti, 1910. 

 

 


