
Decennierna kring sekelskiftet 1900 hörde varieté till en av de 
allra främsta underhållningsformerna i de västerländska städerna. I 
krogmiljöer presenterades genreöverskridande blandningar av så-
väl hög som låg underhållning och framgångsreceptet byggde på 
lika delar sensation och social samvaro.

Molin Rouge på svenska undersöker hur varietéunderhållning-
en kom att utvecklas till form och innehåll i Stockholm under åren 
1875-1920. Den svenska huvudstaden var en senkomling avseende 
industrialisering och urbanisering och i boken diskuteras förhål-
landet mellan transnationella, nationella och lokala faktorers in-
verkan på varietéunderhållningens specifika uttryck i den svenska 
kontexten. Avhandlingen belyser även hur varietéunderhållningen 
kan ses som ett resultat av det sena 1800-talets kapitalistiskt drivna 
marknadsekonomi.

Varieté visade sig vara en kontroversiell underhållningsform 
som utmanade flera av samtidens normer och värderingar och av-
handlingen behandlar även frågan om hur den kom att diskuteras 
och värderas i den offentliga debatten. 
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