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Del 1: Inledning 

 

Varieténs variationer 
 

arietéunderhållning hörde under decennierna före och efter sekelskiftet 
1900 till en av de allra främsta urbana underhållningsformerna i Europa och 

USA. I ett drivet tempo levererades blandad underhållning i salonger med kapa-
citet att kunna ta emot hundratals och till och med i vissa fall tusentals besökare 
kväll efter kväll. Konceptet var eklektiskt och på varietétribunerna varvades 
sång, musik, trolleri, komik, akrobatik med nya tekniska uppfinningar, allt i syfte 
att roa en i huvudsak urban publik i ständig jakt på spektakulära upplevelser. En 
viktig ingrediens i varietéernas säljande koncept var att underhållningen kombi-
nerades med spritutskänkning, vilket bidrog i skapandet av varietésalongernas 
stimmiga och festliga miljöer. 

V 

Varietéunderhållningen fick snart fotfäste även i de svenska städerna och i 
Stockholm återfanns under 1880- och 1890-talen varietésalonger som Victoria 
Teatern, Kristallsalongen, Svea Salen/Svea Teatern, Novilla, Alhambra, Berns 
och Mosebacke etablissement. Varietéunderhållning var inte isolerad till den 
svenska huvudstaden utan hade i likhet med utvecklingen i andra europeiska och 
amerikanska storstäder börjat inta en alltmer central plats i det svenska stads-
livet. I Göteborg fanns varietésalongen Lorensbergs Alhambra och inne i stadens 
centrala delar Varieté du Boulevard. Malmöborna kunde gå på varieté i Hippo-
dromen och i mindre landsortsstäder som Sundsvall och Linköping kunde den 
varietélystna publiken styra kosan mot etablissemang som Rullans Varieté re-
spektive Wernerska trädgården. 1890-talet kan utan överdrift beskrivas som den 
svenska varietéunderhållningens gyllene ålder då den utvecklades till en av de 
mest populära underhållningsformerna i Stockholm. Men framgångarna hade en 
baksida och särskilt från teaterkretsar riktades snart en kritik mot varietéerna, 
vilken menade att genrens segertåg skett på bekostnad av de ädlare konstarterna. 
Andra menade att varietéernas stundtals lättsinniga och erotiskt anspelande un-
derhållning till och med kunde utgöra ett hot mot de normer och värderingar som 
höll samman nationen. 

Innan vi går vidare kan det vara på sin plats med en definition av föremålet 
för den här avhandlingen. National encyklopedin definierar varieté som en:  
 

…föreställning med ett program bestående av ett flertal scen- eller estrad-
framträdanden av olika slag; även benämning på själva nöjeslokalen, där 
det ofta förekommer servering. I en varieté kan medverka artister av samma 
slag som brukar uppträda på cirkus, t.ex. akrobater, jonglörer och dressera- 
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de djur, men de kompletteras ofta med sångare, dansare, komiker och  
musiker.1  
 

Definitionen behöver dock utvecklas något för att passa in på de former under-
hållningsformen antog i Sverige under det sena 1800-talet. Här ger nöjes-
konnässören Uno Myggan Ericsson en god hjälp på vägen att fånga begreppets 
innebörd i både all sin bredd och specifika konsumtionskontext, då han beskrivit 
underhållningsformen som ”…blandad underhållning som gavs i lokaler med 
utskänkningsrättigheter”.2 Definitionen är träffsäker och viktig för förståelsen av 
de svenska varietésalongerna och dessas sociala funktioner decennierna före 
sekelskiftet 1900, där brännvinsutskänkningen utgjorde ett lika centralt inslag 
som den sceniska underhållningen. Varieté var därmed ett begrepp som kunde 
avse både underhållningsformen och/eller själva platsen eller lokalen där under-
hållningen gavs. Det bör också betonas att förhållandena, i jämförelse med Na-
tional encyklopedins definition av varietéunderhållningens sceniska innehåll, i 
själva verket var de omvända, det vill säga det var snarare inslagen från cirkus-
underhållningen som utgjorde ett komplement till den dominerande sång-, dans-, 
komik- och musikunderhållningen. Min huvudsakliga utgångspunkt i arbetet 
med att identifiera varietésalongerna i Stockholm under den här perioden har 
varit att de av sig själva och/eller andra definierades som just varietésalonger. 
Detta synliggörs i varietésalongernas annonsering, recensioner i dagspressen, 
pamfletter, riksdagstryck, Överståthållareämbetets tillstånd och inte minst i de i 
avhandlingen använda berättande källorna.  
 

Framväxten av en ny urbanitet 
 
Varietéunderhållningen uppstod inte i något vakuum utan bör ses mot bakgrund 
av den nya stadskultur som började bli synlig i de västerländska städerna under 
1800-talets senare hälft. I takt med att industrins massproduktion skapade ett allt 
större utbud av varor och tjänster, samtidigt som städernas befolkningar ökade 
kraftigt, utvecklades många stadskärnor till ekonomiska centra för handel och 
kommers. Då de europeiska och nordamerikanska metropolerna tog klivet in i 
moderniteten kom gatan att få en förändrad och allt mer central funktion. Runt 
boulevardernas utbud av caféer, passager, teatrar, varietéer och varuhus kom en 
ny urbanitet, det vill säga en livsstil och ideologi bunden till städerna, att forme-
ras.3 Vanessa R. Schwartz har menat att gatulivet under denna period kom att 
likna teatrar där skådespelet utgjordes av gatulivet och caféerna det auditorium 
                                                 
1 Varieté, 2009-03-11 Nationalencyklopedin • Lång http://www.ne.se/artikel/339379. 
2 Varieté, Uno Ericsson och Klas Engström, Myggans nöjeslexikon: ett uppslagsverk om 
underhållning. band 14, Talm-Över, Höganäs 1993, s. 124. 
3 Vanessa R. Schwartz, Spectacular Realities: Early Mass Culture in Fin-De-Siecle Paris, 
Berkeley 1998, s. 201. 
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där publiken kunde njuta av den urbana visualiteten.4 Samtidigt innebar detta att 
förutsättningarna för befolkningens identitetsskapande förändrades. När gatan 
förvandlades till en ”scen” följde en tillvänjningsprocess där de som befolkade 
de urbana stråken började agera som framför en publik eller kameralins.5 Gatans 
funktion som teater förstärktes ytterligare genom att samtidens modeindustri lät 
sig inspireras av den borgerliga teaterns scenkostymer.6 Detta återspeglar den 
moderna urbana människotyp som Walter Benjamin kallat flanörer. Benjamin 
tänkte sig att det moderna skiftande stadslivet förändrade, eller med hans egna 
ord berusade, människor på ett sätt som gjorde dem beroende av jakten på det 
nya och obeständiga. Flanören var i det anonyma och skiftande stadslivet den 
som på samma gång sågs av alla och ingen.7  

Lars Magnusson har visat hur många västerländska ekonomier, däribland 
den svenska, med inledning under 1890-talet, började kunna dra fördelar av det 
samspel som uppstått mellan den massproducerande och prispressande industrin 
samt de stigande reallönerna, vilket utmynnat i den framväxande konsumtions-
marknaden.8 Enligt Christer Ahlberger började reallönerna stiga redan under 
1850-talet, vilket skapade förutsättningar för en massmarknad där även under-
klassen kom att involveras.9 Det var dock först mot 1800-talets slut som dessa 
förändringar nått nivåer av det slag som krävdes för en mer omfattande konsum-
tion. Utbudet av varor blev nu tillgängligt för allt fler och perioden 1890 till 
1917 har av Lars Magnusson beskrivits som den massproducerande kapitalis-
mens guldålder.10 Enligt Susan Strasser, Charles McGovern och Matthias Judt 
kom övergången till konsumtionssamhället att förändra det mänskliga livet på 
ett genomgripande sätt. Äldre produkter blev som genom ett trollslag värdelösa 
och ersattes av nyproducerade moderna och folkkulturella uttryck som dans och 
populärmusik förvandlades till varor. Detta medförde inte bara en förändring i 
konsumtionsmönstren utan också av människors medvetande.11 

I den här ekonomiska kontexten utvecklades samspelet mellan handeln och 
tillverkningsindustrin till den motor som drev det moderna stadslivet framåt och 
                                                 
4 Schwartz, s. 23. 
5 Martin Bergström, Anders Ekström och Frans Lundgren, ” Publika kulturer: Utgångspunkter 
för kulturhistoriska analyser av den medierade kommunikationens teknik och pedagogik” ur 
Publika kulturer: Att tilltala allmänheten 1700-1900, red. Martin Bergström, Anders Ekström 
och Frans Lundgren, Uppsala 2000, s. 5. 
6 Richard Butsch, The Making of American Audiences: From Stage to Television 1750-1990, 
New York 2000, s. 67. 
7 Walter Benjamin, The Arcades Project, Cambridge 1999, s. 417 ff. 
8 Lars Magnusson, Sveriges ekonomiska historia, Stockholm 1999, s. 349 f. 
9 Christer Ahlberger, ”Det moderna konsumtionssamhället”, Kultur och konsumtion i Norden, 
red. Johan Söderberg och Lars Magnusson, Helsingfors 1997, s. 115. 
10 Magnusson, s. 350. 
11 Susan Strasser, Charles McGovern och Matthias Judt, ”Introduction”, Getting and Spend-
ing, European and American Consumer Societies in the Twentieth Century, red, Susan 
Strasser, Charles McGovern och Matthias Judt, Cambridge 1998, s. 3. 
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här fick butiker och varuhus en central roll. Kommersialiseringen innebar samti-
digt att marknadsföring och annonsering ökade dramatiskt och ekonomisk kom-
petens blev allt viktigare för att nå framgångar på den nya marknaden.12  
 

Kommersialiseringen av de svenska städerna 
 
När moderniteten på allvar började göra sitt intåg i Stockholm under 1880 och 
1890-talen, var detta en utveckling som då redan pågått under flera decennier i 
de västeuropeiska och amerikanska världsstäderna.13 I den svenska huvudstaden 
kom Stureplan och Birger Jarlsgatan att utvecklas till kommersiella stråk där 
stadens bättre bemedlade kunde få sina konsumtionsbehov tillgodosedda.14  

Paris kom att bli en viktig förebild för det stockholmska gatulivets utveck-
ling och här hade de första varuhusen dykt upp under 1870 och 1880-talen. 
Stockholm skulle få vänta ytterligare några decennier innan firmorna Joseph 
Leja och K.M. Lundberg slog upp sina portar under 1890-talet.15 Varuhusens 
koncept byggde på lika delar rationalism som hedonism och med hjälp av olika 
utsmyckningar och tekniska lösningar strävade man efter att åstadkomma miljö-
er byggda för att skapa en känsla av alternativa verkligheter och upplevelser av 
det fantastiska hos besökaren, allt utfört i syfte att skapa konsumtionsbegär.16 

Att den nya stadskulturen kom först till Stockholm och Göteborg berodde 
på att dessa städers internationella kontaktytor var betydligt större än landsorts-
städernas. Det skulle inte dröja länge innan även de övriga svenska städerna 
inlemmades enligt samma konsumtionsdrivna mönster.17 Alla såg inte med blida 
ögon på den hedonistiska konsumtionskulturen, och den kom snart att mötas av 
kritik. Från vissa håll menade man att särskilt kvinnor, vilka ansågs mer känslo-
styrda än män, hade en större fallenhet att hänge sig åt en ohämmad konsumtion 
vilket kunde utmynna i att hon glömde bort sin roll som mor och maka. En 
överdriven konsumtion ansågs därmed kunna utgöra ett betydande hot mot det 
för nationen så viktiga familjelivet.18 

                                                 
12 Ahlberger, s. 149. 
13 Anders Ekström, Den utställda världen: Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets 
världsutställningar, Stockholm 1994, s. 71. 
14 Ekström (1994), s. 75 f. 
15 Orsi Husz, Drömmars värde: Varuhus och lotteri i svensk konsumtionskultur 1897-1939, 
Hedemora 2004, s. 45 och 48 och Ekström, s. 76. 
16 Orsi Husz, ”Ett nytt sätt att handla. Konsumtionskultur i det tidiga 1900-talets varuhus”, 
Förbjudna njutningar – spår från konsumtionskulturens historia i Sverige, red. Peder Aléx 
och Johan Söderberg, Stockholm 2001, s. 59 ff. 
17 Åsa Jernudd, Filmkultur och nöjesliv i Örebro 1897-1908, (Stockholm 2007) s. 118. 
18 Husz (2001), s. 91 f. 
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Pressen och den urbana ideologin 
 
Det är svårt att föreställa sig hur framväxten av det sena 1800-talets urbanitet 
skulle ha varit möjlig utan den massproducerade pressens inverkan. I takt med 
att dagstidningar under 1860-talet blev billigare gjordes nyhetsflödet tillgängligt 
för allt fler.19 Den publika breddningen förändrade dagstidningarna även inne-
hållsmässigt och under 1880-talet uppstod en ny form av journalistik, vilken i en 
anglosaxisk forskningstradition kommit att gå under benämningen New Journa-
lism. Den tidigare borgerliga pressens folkbildande ideologi tonades ned och 
dagstidningarna började nu istället rikta in sig på att presentera det man uppfat-
tade att läsarna ville ha. Genom att skildra skvaller och känslostämningar börja-
de man distansera sig från äldre tiders refererande stil. Journalistyrket genom-
gick samtidigt en professionaliseringsprocess där den enskilde författaren blev 
allt viktigare. Det här synliggjordes bland annat genom att den framväxande 
journalistkåren i ökad utsträckning började signera sina artiklar. Som ett ytterli-
gare steg i riktning mot en tydligare professionalisering blev intervjuer och utre-
dande journalistik vanligare som underlag till dagstidningarnas artiklar.20 I pres-
sen började nu en specifikt urban ideologi skymta fram, vilken betonade och 
gjorde anspråk på att skildra det autentiska, realistiska, spektakulära och nya. Att 
förmedla vardagslivet och det moderna till läsarna blev därmed en av journalis-
tikens viktigaste uppgifter.21 Med urbanitetens värderingar och normer följde en 
rad kriterier, uttalade och outtalade, vilka en stad förväntades att leva upp till för 
att kunna räknas som en storstad. I detta sammanhang kom inte sällan kulturlivet 
i de västerländska metropolerna, till exempel Berlin, London och Paris, att fun-
gera som den måttstock andra städer hade att förhålla sig till. Ett exempel på hur 
detta kunde gestalta sig var hur det inom dagspressen framkom en uppfattning 
att det var först när Nordiska kompaniet slog upp sina portar 1915 som Stock-
holm verkligen kom att göra skäl för namnet storstad.22 

Med det ökade tidningsläsandet uppstod en föreställd gemenskap och soli-
daritet som inte längre byggde på en direkt och fysisk kontakt mellan männi-
skor.23 Genom att legitimera och värdera civilsamhällets och stadslivets spekta-
kulära sidor kom dagspressen att spela en avgörande roll som katalysator och 
normgivare i formandet av det sena 1800-talets urbanitet. Där någonting av 
allmänintresse hände fanns pressen ofta där som en ställföreträdande uttolkare åt 

                                                 
19 Eric Johannesson, ” Med det nya på väg (1858-1880)”, ur Den svenska pressens historia: 
Åren då allting hände, band 2, red. Dag Nordmark, Eric Johannesson och Birgit Petersson, 
Stockholm 2001, s. 149. 
20 Schwartz, s. 19. 
21 John Stokes, In the Nineties, Hemel Hempstead 1989, s. 93 och Schwartz, s. 33. 
22 Husz (2001), s. 52 och 70. 
23 Håkan Thörn, Rörelser i det moderna. Politik, modernitet och kollektiv identitet i Europa 
1789-1989, Stockholm 1997, s. 141 och 143. 
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sina läsare. Hur pressen både kunde reproducera och skapa värden har behand-
lats av Magdalena Hillström i hennes studier av hur pressen skildrade Skandina-
visk-etnografiska samlingen 1874, samt i Anders Ekströms, Solveig Jülichs och 
Pelle Snickars undersökning av pressens roll och agerande i samband med 
Stockholmsutställningen 1897.24 Även Magnus Rodell har visat hur pressen 
under 1860-talet tog på sig rollen som uttolkare av det nationella innehållet vid 
resandet av nationalistiska monument.25 Som Benedict Anderson uttryckt saken, 
kom de populärt inriktade dagstidningarna i allt högre utsträckning att fungera 
som en föreställd gemenskap, genom vilken läsarna gavs möjligheten att bli en 
del av den moderna urbana socialisationsprocessen. Pressen utvecklades därmed 
till att bli en förmedlare av det moderna urbana livet och en domare över hur det 
skulle värderas och uppfattas.26 Pressen speglade därmed inte bara gatans liv 
utan satte även upp tydliga mått för hur mode, konst, litteratur och musik skulle 
bedömas och tolkas. Genom tidningsläsandet gavs den urbane invånaren en 
ständigt föränderlig vägledning kring vad som var inne respektive ute på ett sätt 
som känns igen från vår egen samtid. Det bör samtidigt inte glömmas bort att 
offentligheten inte på något sätt, då liksom nu, kan betraktas som uniform. Vid 
sidan av pressens blickfång fanns delar av offentligheten som belystes i högst 
varierande utsträckning och i vissa fall inte alls beroende på hur de harmoniera-
de med urbanitetens dominerande normer. 

Det här visar hur det sena 1800-talets urbanitet på många sätt kan beskrivas 
som ett uttryck för såväl den industriella, ekonomiska och kulturella delen av 
moderniteten, så som dessa definierats av Martin Kylhammar, om vi utgår från 
att dessa kännetecknades av en progressiv tilltro till teknik och naturvetenskap, 
en vinstdriven kapitalism och slutligen en strävan mot ett vidgat individuellt 
handlingsutrymme. Det här är en samhällsutveckling som bland annat synlig-
gjorts genom de demokratiska principernas spridning, yttrandefrihet och allmän 
rösträtt men också i konstens och litteraturens strävan att med estetiken som 
redskap spegla, ifrågasätta och utmana samtidens normer, värden och livssti-
lar.27 Detta var även populärkulturen en del av. 

                                                

Modernitetens starka emfas för teknikens möjligheter att reproducera verk-
ligheten var långt ifrån isolerad till dagspressen. När ny teknik introducerades 
gjordes detta inte alltid utifrån nyttobetonade motiv utan istället utifrån de nya 

 
24 Magdalena Hillström, Ansvaret för kulturarvet: Studier i det kulturhistoriska museiväsen-
dets formering med särskild inriktning på Nordiska museets etablering 1872-1919, Linköping 
2006, s. 180 f, och Anders Ekström, Solveig Jülich och Pelle Snickars, ” I mediearkivet”, 
1897 Mediehistorier kring Stockholmsutställningen, red. Anders Ekström, Solveig Jülich och 
Pelle Snickars, Stockholm 2006, s. 27. 
25 Magnus Rodell, Att gjuta en nation. Statyinvigningar och nationsformering i Sverige vid 
1800-talets mitt, Stockholm 2001, s. 223. 
26 Schwartz, s. 26 och 30. 
27 Martin Kylhammar, ”Bryt upp, bryt upp!” Frigörare? Moderna svenska samhällsdrömmar, 
red. Martin Kylhammar och Michael Godhe, Stockholm 2005, s. 20, 22 och 24 ff.  
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uppfinningarnas illusoriska och förtrollande inverkan.28 På vaxmuseer och vari-
erande former av diorama och panoramor gjordes det artificiella återskapandet 
av verkligheten till en egen konstart. Det urbana livet med dess stadigt växande 
celebritetskultur kom här att bli populära inslag inom den visuella masskulturen 
och här gavs besökaren, med teknikens hjälp, en illusion av att komma berömd-
heter och sällsamma platser nära. När filmen gjorde sitt intåg under 1890-talets 
andra hälft var detta fram till 1900-talets inledning en teknik som i huvudsak var 
inriktad på att återskapa verkligheten på ett så naturtroget sätt som möjligt.29 

Tämligen snart skulle filmen visa sig överlägsen i sin förmåga att återskapa 
verkligheten och under 1900-talets inledande decennier slog biograferna succes-
sivt ut äldre visuella underhållningsformer.30 

 

Konsten att skapa sin publik 
 
Den nya stadskulturen medförde även förändringar i det publika beteendet. En-
ligt Vanessa R. Schwartz kunde en utveckling märkas under perioden 1800 till 
1900 där klassöverskridande kulturyttringar gick från att uppfattas som något 
subversivt och hotfullt till att runt sekelskiftet ha normaliserats till den grad att 
de av många betraktades som en naturlig del av den moderna stadens nöjen.31  

Den kapitalistiska ekonomins mekanismer byggde på att skapa en omfat-
tande kundbas och då kunde en allt för driven klassåtskillnad vara ett hinder. För 
de kommersiellt drivna nöjesföretagen återfanns lösningen på detta problem i en 
breddning av publikens sammansättning avseende genus, klass och ålder. Den 
ursprungliga urbana populärkulturen förknippades ofta med bråkiga och hög-
ljudda salonger med en publik som till stora delar utgjordes av ogifta unga män. 
Underhållningen på dessa nöjesinrättningar grundades på en interaktion mellan 
publik och artister men umgänget spelade också en betydelsefull roll. Publiken 
var i första hand där för att träffas och ha roligt och uppmärksamheten skiftade 
därför mellan det som försiggick på scenerna och den sociala samvaron. 32 

Den bråkiga kulturen stod i skarp kontrast till borgerlighetens uppförande-
koder. För att avskilja sig från de lägre klasserna började man skapa en egen 
nöjeskultur, där opera och borgerlig teater ingick, byggd på värden som hade 
med bildning och skötsamhet att göra. Utvecklingen mot det mer välpolerade 
och artiga skapade nu möjligheter för kvinnor att i ökad utsträckning ta del av 

                                                 
28 Sven-Eric Liedman, I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria, Stockholm 1999,  
s. 454. 
29 Schwartz, s. 135, 140 och 190. 
30 Butsch, s. 147-148, Schwartz, s. 194, och Pelle Snickars, Svensk film och visuell masskultur 
1900, Stockholm 2001, s. 17. 
31 Schwartz, s. 19. 
32 Butsch, s. 10 och 115. 
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det urbana nöjeslivet utan att samtidigt riskera det egna anseendet.33 För nöjes-
salongerna innebar detta ett vägval vilket var avhängigt vilken publik man avsåg 
att attrahera. 

För att disciplinera publiken kom de amerikanska nöjesentreprenörerna att 
använda flera ytterst medvetna strategier. Ett sätt var att förbjuda allt störande 
beteende i salongerna. Den som bröt mot dessa regler varnades eller, där så 
krävdes, kastades ut av personalen. Det var också vanligt att ledningen blev mer 
uppmärksam på oönskade element i publiken. Till denna grupp hörde städernas 
många prostituerade som nu förvisades från flera av de exklusivare salongerna. 
Det omfattande supandet var ytterligare ett problem. Alkoholen bidrog inte 
oväntat till att skapa oroligare miljöer och genom att ta bort utskänkningen blev 
salongerna lugnare samtidigt som entreprenörerna, vilket inte var minst viktigt, 
bättrade på sitt anseende. I detta sammanhang bör inte heller pressens roll som 
disciplinerande smakdomare glömmas bort. För den som ville locka publik var 
det definitivt viktigt att leva upp till de normer och värderingar som ställdes upp 
av dagspressens recensenter. För att stärka kontrollen ytterligare över publiken 
började entreprenörerna även förändra salongernas fysiska utformning. Införan-
det av fasta bänkrader fixerade publiken vid sina platser samtidigt som blicken 
nu tvingades från det sociala samspelet till det sceniska. Introduktionen av den 
elektriska belysningen gav ytterligare näring åt denna utveckling eftersom det nu 
blev möjligt att släcka ned salongen samtidigt som strålkastarljuset bidrog till att 
ytterligare styra publikens uppmärksamhet mot scenen. Det här var förändringar 
som innebar att auditoriet på många håll gick från att vara aktiva deltagare till att 
bli passiva nöjeskonsumenter. Behoven av social interaktion och en mer burleskt 
orienterad underhållning var långt ifrån eliminerade med detta och de stökiga 
och av ungkarlar dominerade miljöerna levde därför kvar parallellt med de mer 
väl ansedda salongerna. Exempel på detta var de amerikanska s.k. free-and-
easys vars inriktning låg på alkoholutskänkning och ett sexuellt sceniskt inne-
håll.34  

 

Det farliga nöjeslivet 
 
Det var långt ifrån alla som uppskattade det moderna livets nöjesyttringar och 
fascinationen för det nya var inte odelad. I det sena 1800-talets brittiska kultur-
debatt florerade det uppfattningar om att utvecklingen drivits för långt. Enligt 
vissa kritiker hade moderniseringen med sitt snabba och ständigt föränderliga 
nyhetsflöde bidragit till en degenerering inom nöjes- och kulturlivet. Den urbana 
människans flyktiga och hedonistiska livsstil ansågs luckra upp det kitt av vär-
den och normer som höll samman samhället. I USA kom vaudeville på ett lik-
nande sätt få utstå mycket kritik i pressen där moralföreträdare under 1890-talet 
                                                 
33 Butsch, s. 64 och 66. 
34 Ibid., 15, 73 och 95. 
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varnade för att genren bidrog till att skapa social instabilitet i samhället. Från 
myndighetshåll svarade man med att skärpa de lagar och regler vilka kring-
gärdade den framväxande nöjesindustrin.35 De amerikanska entreprenörerna 
visade sig lyhörda för kritiken och började, som vi kunnat se ovan, städa ut ele-
ment ur såväl underhållningen som salongernas sociala praktik vilka kunde upp-
fattas som stötande ur ett moraliskt perspektiv.36 

Modernitetskritiken fanns även i Sverige där vissa av samtidens betraktare 
beskrev samtidsmänniskan som jagad och rotlös och i stort behov av att fly un-
dan den urbana stressen. Långt ifrån alla var kritiska och motsatta uppfattningar 
återfanns hos dem som istället såg utvecklingen som positiv och tecken på fram-
steg och en tilltagande demokratisering.37 Kritiken mot det farliga nöjeslivet dog 
definitivt inte ut även om publiken till vissa delar disciplinerades. När filmen 
inledde sitt segertåg ärvde genren stora delar av de ”farliga sidor” den äldre 
visuella kulturen varit behäftad med.38 På ett liknande sätt ansågs den moderna 
nöjesdansen av vissa moralföreträdare appellera till människans lägre drifter. 
Med utgångspunkt i en rasistiskt färgad retorik menade man att dansens afri-
kanska ursprung medförde en risk att den svenska ungdomen degenererades. 
Dans var därmed inte någon oskyldig förströelse utan ett direkt hot mot den 
svenska samhällskroppen.39 Några av den svenska populärkulturens främsta 
kritiker under den här perioden var folkbildarna Ellen Key och Hinke Berggren 
som båda förenades i uppfattningen, om än med utgångspunkt i skilda politiska 
dagordningar, att lättare underhållning som varieté, cirkus, farser och biografer 
appellerade till människans låga drifter och man betonade istället kulturens 
(folk)bildande egenskaper.40 Samma tankar återfanns även inom den under 
1890-talet framväxande folkparksrörelsen som ville skapa ett nyttigt och för 
arbetarna disciplinerande alternativ, samt en motvikt till den fördärvliga stads-
kulturens negativa verkningar.41 

Det är tydligt hur populärkulturen decennierna runt sekelskiftet 1900 kom 
att utmana de hegemoniska normer och regler som den samtida kulturen hade att 
orientera sig efter. Nöjeskulturen hade börjat utgöra ett centralt inslag i det sena 
1800-talets offentlighet och Anders Ekström har menat att utvecklingen bidrog 
till att populärkulturen kom att fungera som en ”plats” för hegemonisk kamp: 

                                                 
35 Stokes, s. 13 och Butsch s. 55. 
36 Butsch, s. 105. 
37 Ekström (1994), s. 84 och 86. 
38 Jernudd, s. 79. 
39 Johan Söderberg, ”Kampen om ytan. Konsumtion och hedonism i Sverige 1914-1945”, 
Förbjudna njutningar – spår från konsumtionskulturens historia i Sverige, red. Peder Aléx 
och Johan Söderberg, Stockholm 2001, s. 163 f.  
40 Elisabeth Liljedahl, Stumfilmen i Sverige – kritik och debatt, Stockholm 1975, s. 128 och 
135. 
41 Stefan Andersson, Det organiserade folknöjet: En studie kring de svenska folkparkerna 
1890-1930-talet, Lund 1987, s. 99. 
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”Det gäller att vinna maktspelet om det offentliga rummet, att behärska det, att 
t.o.m. skapa och utvidga det i syfte att befästa en särskild ordning.”42 

Det västerländska 1890-talet var fyllt av rädslor och uppbrottsstämningar 
men också känslor av optimism och framtidstro, och det är i brytpunkten mellan 
dessa ambivalenta samhällsstämningar som varietéernas framväxt och utveck-
ling i Stockholm bör betraktas och förstås. Varietéunderhållningen var genom 
sin inriktning på det spektakulära, nya, föränderliga och snabba ett förkropps-
ligande av det sena 1800-talets urbanitet. 
 
 

                                                 
42 Ekström (1994), s. 214. 

18 



Internationell varietéforskning 
 
Varietéunderhållningen var transnationell till sin natur, det vill säga till stora 
delar obunden av de nationella gränserna. 1800-talets förbättrade transporter och 
kommunikationer hade utmynnat i att såväl människor som tankar och idéer 
kunde färdas geografiskt betydligt snabbare, enklare och säkrare än tidigare och 
det här kom att förändra nöjesbranschen på ett märkbart sätt. Detta var inled-
ningen på en utveckling där artister och artistagenturer började operera med 
stora delar av Europa och USA som arbetsfält. Med det ökande resandet och 
billighetspressens genomslag under 1860-talet hade världen kommit närmare 
Sverige och Stockholm. I den huvudstadsbaserade dagspressen kunde läsarna ta 
del inte bara av vad som hände i den egna staden utan också vad som hände ute i 
de stora västerländska metropolerna. På detta sätt blev därmed pressen en av-
görande förmedlare i spridandet av tankar och idéer om städernas innehåll och 
dess kvalitéer. För den som följde med i den internationella pressen var därför 
varietéunderhållning inte något helt obekant då den först dök upp i Stockholm 
vid 1870-talets slut. 
 

Varietéunderhållningens generella utveckling och marknadsanpassning 
 
Rötterna till varietéunderhållningens kombination av tämligen storskaliga ut-
skänkningssalonger och eklektisk underhållning kan spåras tillbaka till den 
stadskultur som uppstod i och med den brittiska urbaniseringen under 1800-
talets inledande decennier. I Storbritannien liksom på många andra platser i 
Västeuropa och USA hade krogar och caféer, vilka vid sidan av alkohol-
serveringen även bjöd på enklare underhållning, varit vanliga inslag i stads-
bilden. Peter Bailey har menat att det under 1830- och 1840-talen inleddes en 
utveckling i Storbritannien där nöjesinslagen började betonas allt mer. Som ett 
resultat av detta växte salongerna i storlek samtidigt som de anpassades för un-
derhållning. Den tidiga brittiska underhållningen har beskrivits som urbant folk-
ligt orienterad, inriktad på en i huvudsak manlig publik, och i hög utsträckning 
byggd på igenkänning. Det performativa innehållet var inte sällan frispråkigt 
och hämtade sin inspiration direkt ur stadslivets skiftande trender.43 

Populariseringen bidrog till att underhållningsformen snart spreds till både 
Frankrike och USA där den gick under benämningen café concerts respektive 
vaudeville. Något senare fick även Tyskland ta del av varietéunderhållningen 
men då under namnet Specialitäten-Theater.44 
                                                 
43 Peter Bailey, Popular Culture and Performance in the Victorian City, Cambridge 2003, s. 
128 och 142. 
44 Robert M. Lewis, From Travelling Show to Vaudeville: Theatrical Spectacle in, America 
1830-1910, Baltimore and London 2003, s. 316 f., Kelley Conway, Chanteuse in the City: 
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I takt med att varietéunderhållningen växte i popularitet under perioden 1850 till 
1870, väckte den allt fler nya entreprenörers intresse som nu började ana en 
möjlighet att tjäna pengar i underhållningsformen. De ursprungligen enkla varie-
téerna hade utvecklats till att bli ”big business”. Om branschens pionjärer ur-
sprungligen i huvudsak utgjorts av småskaliga krogägare började nu en ny typ 
av ägare bli synliga som hade sina rötter i den nya tidens mer marknadsoriente-
rade företagande. Peter Bailey har i detta sammanhang menat att i likhet med 
den övriga urbana nöjesindustrin började varietéunderhållningen gå mot en 
marknadsanpassning som lånade drag av den kapitalistiska omvandlingen inom 
industrin där man gick från en småskalig, diversifierad och lokal produktion till 
en centraliserad, storskalig och specialiserad tillverkning.45  

Storskaligheten möjliggjordes bland annat genom ett breddat publikunder-
lag. De tidiga salongerna hade främst varit inriktade på en manlig publik och 
den sociala samvaron hade varit minst lika central som den sceniska underhåll-
ningen. För att publiken skulle kunna utvidgas avseende kön, ålder och social 
tillhörighet krävdes en rad åtgärder där de manligt högljudda, sexuellt orien-
terade, rök- och alkoholstinna inslagen städades ut. Flera internationella forska-
re, som Paul Maloney, Ray Beth Gordon, Robert M. Lewis och Peter Jelavich 
har visat att utvecklingen mot mer familjevänliga och borgerligt anpassade sa-
longer inte var isolerad till den engelska kontexten utan hade sin motsvarighet 
även i den amerikanska, franska och tyska varietéunderhållningen vars utveck-
ling kom att följa ett näst intill identiskt mönster.46 Här fanns olika strategier. 
Chris Waters har visat hur entreprenörer i Manchester använde priset som ett 
sätt att styra vilken publik man ville ha. Med en hög prisnivå exkluderades de 
lägre klasserna i syfte att skapa lugnare och mer borgerligt välpolerade miljö-
er.47 Paul Maloney m.fl. har pekat på hur detta inte var synonymt med att de 
mindre och mer burleska salongerna dog ut. Behovet av en mer alkoholvänlig 
och grovkornig varieté gjorde därför att de mer traditionella lågprisvarietéerna 
kunde leva kvar parallellt med de mer exklusiva nöjesinrättningar 48na.   

                                                                                                                                                        

Åren runt sekelskiftet 1900 stod varietéunderhållningen på toppen av sin 
popularitet men detta innebar inte att genren undgick förändringens stundtals 
skoningslösa vindar. Dragningen mot att presentera det nya och spektakulära 
gjorde varietésalongerna till platser där ny teknik ofta kom att introduceras till 

 
The Realist Singer in French Film, Ewing, NJ, USA 2004, s. 58, Peter Jelavich, Berlin Caba-
ret, Cambridge, Massachusetts, London 1996, s. 20 f. 
45 Peter Bailey, ”Introduction: Making Sense of the Music Hall”, Music Hall: The Business of 
Pleasure, red, Peter Bailey, Philadelphia 1986, s. xv och Robert W. Snyder, The Voice of the 
City: Vaudeville and Popular Culture in New York, Oxford 2000, s. 131. 
46 Paul Maloney, Scotland and the Music Hall 1850-1914, Manchester 2003, s. 57 f. 
 Lewis, s. 315, Ray Beth Gordon, Why the French Love Jerry Lewis: From Cabaret to Mod-
ern Cinema, Stanford, California 2001, s. 61 och 94 och Jelavich s. 20 f. 
47 Chris Waters, ”Manchester Morality and London Capital”,  Music Hall - The Business of 
Pleasure, red. Peter Bailey, Philadelphia 1986, s. 143 och 153. 
48 Maloney, s. 71, Lewis, s. 316 och Gordon, s. 93. 
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en bredare publik. Det är därför inte förvånansvärt att då filmen gjorde sin entré 
i de västerländska metropolerna 1896, så skedde detta ofta just på varietésalong-
er där filmvisning kom att ingå som ett inslag bland den övriga underhållningen. 
Den tidiga filmen var inte berättande till sin karaktär utan framstod istället som 
spännande främst för sina egenskaper att återge det autentiska vilket i Glasgow 
synliggjordes i att det var filmade varieténummer som visades då det nya mediet 
för första gången mötte publiken här. 

Det skulle snart visa sig att man tagit in en gökunge i boet. Under 1900-
talets första decennium började filmen frigöra sig från sina tidigare miljöer för 
att istället flytta in i biografer där det unga mediet nu började konkurrera med 
sina före detta värdar. I sin barndom var stumfilmen behäftad med flera tekniska 
brister. En sådan brist var att man ännu bara kunde producera kortare film-
sekvenser, vilket gjorde att det uppstod ovälkomna pauser då biografteknikern 
bytte film i kameran. Dessa förhållanden skapade i ett övergångsskede en form 
av hybrider där varietéartister underhöll publiken mellan filmbytena. I Stor-
britannien kom den här genreblandningen att benämnas cine-variety.49 

Om filmens framväxt därmed hade en direkt koppling till varietéunderhåll-
ningens stora genomslag decennierna före sekelskiftet, kan underhållnings-
formens tillbakagång på samma sätt kopplas till det nya visuella mediets enorma 
popularisering vid 1900-talets inledning. När filmens genombrott väl inletts 
skulle detta tillsammans med andra nya populärkulturella genrers framväxt snart 
bidra till ett gradvist minskat intresse för varietéunderhållningen. Varietéunder-
hållningen var inte längre i samklang med de samtida trenderna, vilket innebar 
att vid 1920-talets inledning hade underhållningsformen börjat betraktas som ett 
uttryck för det gamla.50 Varieté var inte längre inne. 

 
 

                                                 
49 Gordon, s. 168 och Maloney, s. 79. 
50 Snyder, s. 156 f., Bailey (1986), s. xiii och Jelavich s. 168. 
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Smakdomare och regleringens vedermödor 
 
Populariseringen hade inte bara positiva effekter. Enligt Chris Waters var nöjes-
livet i de brittiska städerna svagt reglerat fram till 1880-talet men vid denna 
tidpunkt kunde en ökad inskränkning i de juridiska ramarna för detta område 
märkas.51 Den ökade bevakningen i pressen bidrog till att varietéunderhåll-
ningen även fick uppmärksamhet från ett mer icke önskat håll. Med sitt i varie-
rande grad explicita sexuella sceniska innehåll och sin alkoholservering blev 
varietésalongerna på många håll tacksamma måltavlor för nykterhets- och sed-
lighetsrörelsen. Kritiken som kom att riktas från dessa intressen skulle få direkta 
konsekvenser för den juridiska lagstiftning som dessa salonger hade att orientera 
sig efter. I förlängningen bidrog utvecklingen till att varietéunderhållningen blev 
mer mainstream.52 Att komma åt det man betraktade som omoraliskt skulle visa 
sig vara tämligen problematiskt då sådana gränsdragningar vilade på en subjek-
tiv bedömning. Detta resulterade i att varietéunderhållningens ofta tvetydiga 
sceniska uttryck inte sällan visade sig svåra att nagla fast inom ramarna för det 
juridiska systemet. Sedlighetsrörelsen skulle visa sig lika enveten som snillrik 
och i de fall sedligheten inte visade sig vara en framkomlig väg att bekämpa 
varietéunderhållningen, fann man ofta andra sätt att komma åt det man ansåg 
omoraliskt. 

Här fanns olika vägar att gå. Susan Pennybacker och Chris Waters har visat 
hur de lokala myndigheterna i London och Manchester under 1880 och 1890-
talen kom att försöka bekämpa varietéunderhållning genom skärpningar i alko-
hol- och byggnadslagstiftningen i de fall där sedligheten inte visade sig vara en 
framkomlig väg. Kritikerna lade helt sonika om sin strategi. Genom att frånta 
vissa music hall-salonger utskänkningsrättigheterna omöjliggjordes på sikt deras 
ekonomiska överlevnad.53 Chris Waters menar att sedlighetsrörelsens starka 
kritik av music hall, det vill säga brittisk varieté, kan förklaras utifrån att under-
hållningsformens stundtals frispråkiga och sexuellt anspelande underhållning 
kom att uppfattas som ett hot mot de samhällsmål dessa ofta borgerligt orien-
terade organisationer ville uppnå. Med det sena 1800-talets samhällsföränd-
ringar hade borgerlighetens normer kommit att utmanas, vilket fick medlemmar 
ur denna samhällsklass att stundtals reagera på ett aggressivt sätt då man uppfat-
tade att den egna maktställningen var hotad.54 Tolkat ur detta perspektiv var 
därmed kampen mot varietéunderhållningen på samma gång en kamp för att 
bevara den egna samhällsgruppens hegemoniska dominans.  

                                                 
51 Waters, s. 143. 
52 Bailey (1986), s. xii,  
53 Susan Pennybacker, ”It was not what she said, but in the way in which she said it: The 
London County Council and the Music Halls”, Music Hall: The Business of Pleasure, red, 
Peter Bailey, Philadelphia 1986, s. 126 och 132 och Waters, s. 149. 
54 Waters, s. 151. 
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Peter Jelavich har visat hur även den tyska varietéunderhållningen möttes av 
kritik och av vissa samtida kulturskribenter kom att beskrivas som en antites till 
den klassiska kulturen.55 Robert W. Ryder har kunnat se ett liknande ameri-
kanskt mönster där kritiken drev fram en mer välpolerad form av varietéunder-
hållning. Författaren betonar att vaudeville-underhållningen aldrig förlorade sin 
frispråkighet. Snarare handlade det om att entreprenörerna och artisterna blev 
skickligare i att balansera på gränsen för det socialt och juridiskt accepterade.56  

Att varietéunderhållningen ofta stämplades som omoralisk i det offentliga 
samtalet utmynnade i att pressen inte sällan hade ett ambivalent förhållningssätt 
till genren. Men i takt med att varietéunderhållningen familjeanpassades be-
möttes den successivt av en ökad acceptans. Barry J. Faulk ser i Storbritannien, 
under perioden 1850 till 1890, en utveckling där varietéunderhållningen och när-
besläktade kulturformer gick från att betraktas som låg kultur till att gradvis 
komma att nå en allt högre acceptans, där somliga kulturkritiker till och med 
hyllade underhållningsformen genom att framhålla den som ett uttryck för det 
genuint brittiska.57 Varietéunderhållningen erbjöd på detta sätt vissa individer ur 
den intellektuella smakeliten en oppositionell plattform varifrån man kunde 
kritisera vad man ansåg vara en i övrigt urvattnad medelklasskultur.58 Liknande 
åsikter återfanns även i Storbritannien där vissa journalister framhöll music hall-
underhållningens urbana estetik som en förebild för de mer etablerade och, en-
ligt deras uppfattning, stagnerade konstarterna. John Stokes har i detta samman-
hang pekat på slående likheter mellan varietéunderhållningen och billighetspres-
sen, där bådas koncept byggdes på ständigt föränderliga inslag inom en avgrän-
sad tid och rumslighet vilka riktades mot en heterogen kundgrupp.59 Hyllnings-
kören var långt ifrån unison och enligt Barry J. Faulk fanns här fortfarande 
smakdomare som utifrån bildningsidealistiska perspektiv fortsatte att betrakta 
varietéunderhållningen och dess huvudsakliga inriktning på att roa som ett ut-
tryck för det kulturellt undermåliga och ett bevis på en stagnerad civilisation.60  

Peter Jelavich har visat på vilka effekter varietéernas segertåg under 1890-
talet hade på det övriga urbana kulturutbudet. Författaren menar att åren runt 
sekelskiftet hade de tyska varietésalongerna nått en så stor popularitet att andra 
nöjesinstitutioner fick kämpa hårt för att överleva. Förhållandena utmynnade i 
en kraftig kritik från finkulturens företrädare som nu såg sitt inmutade revir som 
hotat. Detta skulle visa sig bli inledningen på en debatt kring hur nöjes-
fenomenet varieté skulle tolkas och förstås. Vissa kritiker menade att den lätt-

                                                 
55 Jelavich, s. 22. 
56 Snyder, s. 18. 
57 Barry J. Faulk, Music Hall and Modernity: The Late-Victorian Discovery of Popular Cul-
ture, Athens, Ohio 2004, s. 24, J. S. Bratton, “Jenny Hill: Sex and Sexism in Victorian Music 
Hall”, Music Hall: Performance and style, red. J. S. Bratton, Philadelphia 1986, s. 94. 
58 Faulk, s. 190. 
59 Stokes, s. 93. 
60 Faulk, s. 25. 
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samma varietéunderhållningen var ett resultat av det hektiska och anonyma 
stadslivet. Andra hävdade att tidsandan skapat en fixering vid det kroppsliga och 
att varietéerna var ett svar på just detta behov. En mer positiv linje ville, i likhet 
med de brittiska förespråkarna, se varietéunderhållningen som en helt ny konst-
form och ett uttryck för det urbana livets skiftande former och uttryck.61 

 

Varietéer som underhållningsfenomen 
 
En viktig utgångspunkt i min förståelse av varietéunderhållningens natur är att 
dess popularitet i lika hög utsträckning hade med dess funktion som social mö-
tesplats som med själva underhållningen att göra. Under det sena 1800-talet 
spreds varietéunderhållningen till stora delar av Västeuropa och USA, men oav-
sett under vilken beteckning underhållningen kom att gå så var detta en genre 
som avseende sitt sociala och performativa koncept uppvisade förvånansvärt 
uniforma drag. Robert M. Lewis har beskrivit vaudeville som en stadsorienterad 
eklektisk underhållningsform där man presenterade allt som publiken kunde 
tänkas vilja se: magi, tekniska uppfinningar, små pjäser, ballerinor, boxare, 
clowner och komiker.62 Författaren har här utgått från en amerikansk kontext 
men beskrivningen skulle, med endast smärre lokala variationer, kunna gälla för 
vilken varietéform som helst oavsett den geografiska placeringen. 

Robert M. Lewis menar vidare att en viktig ingrediens i varietéunderhåll-
ningens framgång var att underhållningen byggde på identifikation och interak-
tion.63 Paul Maloney har i detta sammanhang ansett att varietéunderhållningen 
förkroppsligade de samtida sociala villkoren och förhållandena.64 På de tidiga 
varietéerna var publiken i allra högsta grad en del av underhållningen och grän-
serna mellan det som försiggick på scenen och bland publiken var ofta otydlig. 
Ray Beth Gordon har med utgångspunkt i fransk café concerts-underhållningen 
visat hur artisterna använde ”gatans språk” för att skapa kommunikation med sin 
publik och det var inte ovanligt att de med glimten i ögat använde provokationer 
och förolämpningar för att väcka åskådarnas uppmärksamhet.65 Peter Bailey har 
dragit liknande slutsatser och menar i linje med detta att den komiska realismen 
var ett viktigt inslag i varietéunderhållningens performativa estetik. Med hu-
morns hjälp och ett underförstått samtycke mellan publik och artister kunde man 
behandla motsättningar och aktuella frågor i samhället, vilka annars var lagda 
under juridisk och/eller moralisk censur.66 Med utgångspunkt i den brittiska 
music hall-stjärnan Jenny Hill, har J. S. Bratton visat hur detta kunde gå till i 

                                                 
61 Jelavich, s. 22 f. 
62 Lewis, s. 316 f. 
63 Butsch, s. 115. 
64 Maloney, s. 33. 
65 Gordon, s. 95 f. 
66 Bailey (2003), s. 142. 
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praktiken. Författaren menar att Hill till stor del lät de egna erfarenheterna från 
sin uppväxt i Londons arbetarkvarter fungera som en inspirationskälla till de 
komiska karaktärer hon gestaltade. Med humorn och tvetydigheten som red-
skap/vapen byggde sångerskan sina framträdanden på lika delar karikatyr av den 
egna klasstillhörigheten som en social kritik riktad mot borgarklassens normer 
och värderingar. Tvetydigheten blev på detta sätt ett verktyg vilket möjliggjorde 
att hon kunde bli en favorit inte bara bland den brittiska arbetarklassens kvinnors 
utan också utvecklades till att bli en medelklassens och pressens gunstling.67 
Med bland annat detta exempel som utgångspunkt har Bratton menat att music 
hall kunde fungera som en plats för hegemoniska förhandlingar.68 

Peter Bailey har betonat att varietéunderhållningens uttrycksformer bäst 
kan förstås om de studeras med utgångspunkt i de miljöer som genren växte 
fram ur. För att nå fram till en stor och högljudd publik i rökiga och svagt belys-
ta miljöer krävdes kraftfulla uttryckssätt. De fysiska miljöerna skapade därför ett 
särpräglat artisteri där man omväxlande sjöng, ropade och till och med skrek. De 
akustiska och visuella miljöerna lämnade ofta övrigt att önska och för att kom-
pensera dessa brister använde sig artisterna också av ett överdrivet kroppsspråk 
och en spektakulär klädstil.69 Peter Jelavich har med utgångspunkt i tysk varieté 
dragit liknande slutsatser, då han menat att varietévisornas formspråk kan för-
klaras utifrån att de behövde vara ”catchy” för att väcka uppmärksamhet i det 
snabba och föränderliga stadslivets skiftningar. Samma mönster kunde återfin-
nas i annonseringen och varieténumrens presentationer där man lyfte fram det 
spektakulära.70 

Ray Beth Gordon har menat att den franska massunderhållningen och då i 
synnerhet varietéunderhållningen, s.k. café concerts, kom att hämta influenser 
från det sena 1800-talets starka intresse det kroppsliga vilket populariserats ge-
nom pressens frekventa rapportering från medicinens fält. Tydligast synlig-
gjordes detta intresse hos de kvinnliga artister som byggde sina framträdanden 
på lika delar spelat epileptiskt vansinne och avkläddhet, en genre som kom att gå 
under benämningen gomneuse. Vansinnet och hysterin utvecklades på detta sätt 
till att bli ett specifikt konstnärligt uttryck, vilket även kom att användas i pres-
sens bedömningar.71 Intresset för vansinnet kan måhända ha varit särskilt ut-
präglat i den franska kontexten men kroppen och det kroppsliga var generellt 
betraktad ett viktigt inslag i varietéernas underhållning. 

                                                

Enligt författarinnan följde varietéunderhållningen samma utvecklingslinje 
som flera andra visuella underhållningsformer vid den här tiden, där utveck-

 
67 J. S. Bratton, “Jenny Hill: Sex and Sexism in Victorian Music Hall”, Music Hall: Perform-
ance and style, red. J. S. Bratton , Philadelphia 1986, s. 109. 
68 J. S. Bratton, “Introduction”, Music Hall: Performance and style, red., J. S. Bratton, Phila-
delphia 1986, s. xi-xii. 
69 Bailey (2003), s. 143.  
70 Jelavich, s. 24. 
71 Gordon, s. 60, 63 och 70. 
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lingen på många håll gick från en manligt inriktad larmande underhållning, där 
alkohol och rökning utgjorde en given del av konceptet, till ett allt mer familje-
vänligt format.72 Det här är dock en uppfattning som kritiserats av Dagmar Hö-
her som genom att undersöka förhörsprotokoll hämtade från olyckor i samband 
med brittisk music hall-underhållning kunnat visa att den tidiga publiken var 
betydligt mer blandad avseende genus och social sammansättning än vad tidiga-
re forskning inom det här området gjort gällande.73 

Enligt Peter Bailey utmynnade medelklassanpassningen med tiden i att tve-
tydigheten formaliserades som konstgrepp, samt att disciplineringen av publi-
kens beteende i salongerna kraftigt minskade det som tidigare hört till varieté-
underhållningens signum, nämligen den täta interaktionen mellan publik och 
artister.74 Den brittiska saneringsprocessen kan inte beskrivas som annat än 
lyckad och här kom genren att nå en allt högre acceptans. Fräckheten och det 
sexuella försvann inte utan det som tidigare uttryckts öppet fick nu istället fram-
föras på ett tvetydigt sätt som placerade det eventuellt oanständiga i betraktarens 
ögon. Enligt Paul Maloney var den skotska varietéunderhållningen runt sekel-
skiftet 1900 på ett liknande sätt inte längre kontroversiell utan hade blivit en del 
av populärkulturens kanon.75 Robert M. Lewis har noterat ett liknande mönster i 
USA.76 Ray Beth Gordon menar att de uttryck som uppstod på Paris varietéer 
senare kom att ligga till grund för modernitetens uttryck inom futurismen, dada-
ismen och den tyska expressionismen.77 

Paul Maloney har betonat att utvecklingen inte enbart kan förklaras utifrån 
en disciplineringsprocess och marknadsanpassningen utan att även tekniken 
spelade en avgörande roll i varietéunderhållningens förvandling. Att ny teknik 
uppfattades som dyrt och exklusivt erbjöd de större och exklusiva varietésalong-
erna en möjlighet att distansera sig från de äldre och mindre påkostade etablis-
semangen. Ventilation och belysning bidrog även till att göra salongerna mer 
komfortabla och familjeanpassade. Telefonen fick stor betydelse eftersom artist-
bokningar nu kunde ske på ett både enklare och snabbare sätt än tidigare. Un-
derhållningen påverkades även av att man nu kunde använda elektricitet för att 
förbättra och vidareutveckla de visuella underhållningsinslagen.78  

Som vi kunnat se följde den internationella varietéunderhållningen ett lik-
artat mönster men forskningen visar även på viktiga skillnader. Frågan kring 
varietépublikernas sammansättning måste ännu anses outredd och på ett lik-

                                                 
72 Butsch, s. 107. 
73 Dagmar Höher, “The Composition of Music Hall Audiences 1850-1920”, Music Hall: The 
Business of Pleasure, red, Peter Bailey, Philadelphia 1986, s. 73 f. 
74 Bailey (2003), s. 156 f. 
75 Maloney, s. 83. 
76 Lewis, s. 323. 
77 Gordon, s. 63. 
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nande sätt finns här olika åsikter kring i vilken grad den här formen av under-
hållning i själva verket disciplinerades. 
 
 
 

Svensk varietéforskning 
 

Den svenska varietéunderhållningens framväxt och utveckling 
 
Enligt Åke Abrahamsson kan en utvecklingslinje dras från 1860-talets café-
kultur till de under 1870-talet framväxande varietélokalerna i Stockholm. För-
fattaren betonar även det parisiska inflytandet vilket hade en stark påverkan på 
Stockholms kultur- och nöjesliv under den här perioden.79 Sina ultrakommer-
siella former lånade varietésalongerna i första hand från närliggande populär-
kulturella och konkurrerande genrer, som till exempel teater, opera, marknads-
gyckel och cirkus.80 

Birgitta Conradsson har menat att varietéunderhållningen i Stockholm var 
utpräglat internationell under de tidiga åren. Under denna inledande fas fylldes 
programmen med en betydande andel utländska artister för att locka publiken. 
Då nationalismen accentuerades under det sena 1800-talet påverkade detta även 
varietéunderhållningen som nu kom att få allt fler inslag med av nationell karak-
tär, till exempel inhemska sångartister och körer klädda i svenska folkdräkter. I 
detta sammanhang utgjorde även bondkomiker som exempelvis Skånska Lasse 
viktiga ingredienser i den nationalistisk färgade underhållningen.81 

Martin Tegen har in sin studie av ”Musiklivet i Stockholm 1890-1910” 
framhållit varietéunderhållningen som ett exempel på populärmusikens tidiga 
kommersialisering, där författaren pekat på hur genrens visor och kupletter kom 
att utgöra viktiga bidrag i den tidiga kommersiella musikens framväxt.82 

 

                                                 
79 Abrahamsson, “Blandat nöje i Nordens Paris: Om varietén som kultur- och samhällsfeno-
men i det sena 1800-talets Stockholm” ur, Känner du Fia Jansson? En utställning om aktri-
sen, direktrisen och filmaren Anna Hofmann-Uddgren på Stockholms stadsmuseum 8 mars-30 
augusti 1998, red. Marika V Lagercrantz och Lotte Wellton, Stockholm 1998, s. 1. 
80 Ibid., s. 3. 
81 Birgitta Conradsson, ”Varietéerna - 1890-talets okultur” ur 90-tal- Visioner och vägval. 
Nordiska museet och Skansens årsbok Fataburen 1991, red. Hans Medelius och Sten Rentz-
hog, Stockholm 1991, s. 164 
82 Martin Tegen, Musiklivet i Stockholm 1890-1910, Stockholm 1955, s. 135 ff. 
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Kampen mot varietéerna 
 
Det internationella forskningsläget visar att varietéunderhållningen utvecklades 
till att bli ett fenomen som utifrån olika normativa ståndpunkter diskuterades i 
dagspressen. Den svenska formen av dessa nöjen kom inte att utgöra något un-
dantag i detta sammanhang. 

Åke Abrahamsson har menat att 1896 års spritförbud, där underhållning i 
samband med spritutskänkning förbjöds, utmynnade i en långsam död för varie-
téerna. För vissa salonger blev resultatet nedläggning medan andra provade 
olika strategier att komma runt lagstiftningen. Författaren har i detta samman-
hang pekat på entreprenörernas uppfinningsrika förmåga då det gällde att kring-
gå lagen. En strategi var att servera spriten i pauserna och/eller i en angränsande 
lokal. På andra håll försökte man istället hitta nya former för varietégenren då 
det gällde det sceniska innehållet. Abrahamsson menar att ”varietédöden” inne-
bar ett uppsving för Stockholms övriga nöjesindustri.83 

Birgitta Conradsson ansluter sig till samma linje som Åke Abrahamsson 
avseende spritförbudets förödande effekter för den svenska varietéunder-
hållningen. Hon menar att varietéunderhållningens uttrycksformer kom att leva 
vidare i 1910-talets anti-teaterkretsar, i form av absurd teater och att influenser 
har bevarats ända in i våra dagar, vilket synliggörs i vissa fria teatergruppers 
sceniska uttryck.84 Om vi går till den äldre svenska forskningen om varietéun-
derhållningen har Bengt Idestam-Almquist hävdat att brännvinsförbudet 1896 
innebar slutet för varietéunderhållning.85 Här är den svenska ståndpunkten mer 
entydig än den internationella och därför väl värd att ge en empirisk genomlys-
ning. 

 

Umgänge och skådespel 
 
De internationella varietéerna byggde sin popularitet på lika delar underhållning 
som socialt umgänge och de svenska salongerna var inget undantag i detta sam-
manhang. 

Enligt Åke Abrahamsson kan varietéernas stora publika framgångar under 
det sena 1800-talet förklaras utifrån ett förändrat och utökat behov av samhörig-
het, verklighetsflykt och känslomässig utlevelse, vilket orsakats av urban pro-
blematik. Författaren pekar också på att varietéerna kom att fungera som en 
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säkerhetsventil för en borgerlighet belagd med strikta regler och normer för ett 
återhållsamt känsloliv. Författaren menar vidare att varietéunderhållningen även 
kan ses som en avspegling av en ökad demokratisering av det svenska samhället. 
Han framhåller här hur varietéerna fungerade som en mötesplats för människor 
från olika samhällsklasser. 86  

Birgitta Conradsson anlägger ett liknande perspektiv på den stockholmska 
varietéunderhållningens utveckling. Författaren lägger en särskild tonvikt på 
varietéernas samhällsutmanande och kritiska drag. Conradsson ser framväxten 
av Stockholms nöjesindustri under 1800-talet i ljuset av den urbana utvecklingen 
där framförallt trångboddheten och ett större utrymme för fritid var avgörande. 
Varietéerna lockade, enligt författaren, besökare från alla samhällsklasser men 
”… främst den välbeställda, men inte alltför bildade medelklassen.”87  

Marika W. Lagercrantz ansluter sig till Conradssons tankar om att varieté-
erna kan ha fungerat som platser för social kritik. Även Lagercrantz har här 
betonat varietéunderhållningens funktion i det offentliga samtalet: 
 

I utspelet från scenen och gensvaret från salongen kommer rådande värde-
ringar och normer till uttryck. Varje föreställning är därför ett sorts inlägg i 
den pågående debatten om vad som är rätt och fel, sant och osant, viktigt  
eller likgiltigt.88 

 
Lagercrantz menar här i likhet med den internationella forskningen att varieté-
underhållningen var ett uttryck för det sena 1800-talets framväxande urbanitet 
och hon har i detta sammanhang beskrivit genren som ett ”gatans skådespel”. 
Enligt författaren var varietéunderhållningen generellt sett lågt värderad av den 
samtida kultureliten, vilket utmynnade i att kvinnliga varietéartister och under-
hållningsformen som helhet, trots sina publika framgångar, sällan fick något 
omnämnande i dagspressen. 89 

Författaren har vidare intresserat sig för de sceniska uttryck som kvinnliga 
artister kunde använda sig av för att lösa ekvationen: att på samma gång bevara 
sitt rykte och dessutom bli populär, samtidigt som hon de facto bröt mot de sam-
tida genusnormer vilka uteslöt kvinnor från offentligheten. Lagercrantz har även 
intresserat sig för hur varietéernas fysiska miljöer formade de kvinnliga artister-
nas uttryck. När varietéstjärnan Anna Hofmann fick sitt genombrott 1894 var 
hon redan en luttrad artist som tillbringat flera år i Paris. Här hade hon studerat 
de franska varietéstjärnornas knep att fånga stora och inte alltid uppmärksamma 

                                                 
86 Abrahamsson (1998), s. 6 och 7. 
87 Conradsson, s. 158 och 160. 
88 Marika W. Lagercrantz, ”Anna Hofmann - en sedesam förförerska på varietéscenen”, Kvin-
novetenskaplig tidskrift, 2:1997, s. 28. 
89 Marika W. Lagercrantz, ” Anna Hofmann Uddgren – Varietéaktris, cirkusdirektris och 
Strindbergs första regissör på vita duken” ur Strindbergiana 1997, red. Birgitta Steene, 
Stockholm 1997, s. 28 f. 
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publiker genom att kombinera elegans med olika förförelseknep. Vid sidan av 
självklara ingredienser som beslutsamhet och skicklighet menar författaren, i 
likhet med den internationella forskningen, att Hofmann använde tvetydigheten 
som ett redskap att ta kontroll över sin i huvudsak manliga publik genom att på 
samma gång vara både utmanande och sedesam:90 ” …Anna är en äkta varieté-
artist, en balanskonstnär som synliggör tidens alla gränser mellan klasser, kön 
och nationer, utan att överskrida dem”.91 

Lagercrantz menar att Anna Hofmann lyckades på ett utmärkt sätt med 
denna sociala balansakt, men hennes framgångar begränsades inte bara till sce-
nen. Författaren pekar även på hur den nya nöjesindustrin möjliggjorde det för 
kvinnor att klättra i de sociala och ekonomiska samhällshierarkierna då den 
populära teatern och varietéunderhållningen erbjöd framförallt driftiga kvinnor 
unika karriärmöjligheter och hon framhåller här Anna Hofmann som ett talade 
exempel på detta. Vid sidan av sin roll som artist drev hon även flera framgångs-
rika nöjessalonger i Stockholm åren runt sekelskiftet 1900.92 Anna Hofmann 
utgör också ett utmärkt exempel på varietéunderhållningens kopplingar till den 
framväxande filmindustrin genom att som direktris presentera film från varieté-
scenerna, samt uppträda på de svenska varianterna av cine-varieties. Hon var 
även först ut att regissera August Strindbergs romaner på vita duken.93 
  

Ett forskningsbehov 
 
Varietéunderhållningens stora popularitet under sin samtid, samt viktiga bety-
delse för populärkulturens fortsatta utveckling, utmynnar i ett starkt behov av en 
fortsatt svensk forskning som både kan fördjupa och bredda bilden av detta kul-
turfenomen. Här saknas även ett syntetiserande synsätt som kan lägga grunden 
för den fortsatta forskningen kring detta tidigare så sorgligt negligerade och 
undervärderade område. Det skrala svenska forskningsläget kring svenska varie-
téer och andra lättare underhållningsformer har av Marika W. Lagercrantz be-
skrivits på följande sätt: 
 

Det är som om det förakt som samtidens finsmakare öste över branschen 
ännu idag vidhäftar minnet av dessa artister. Och ändå är just den hetta med 
vilken den lätta underhållningen bekämpades som gör den till ett så 
spännande forskningsfält.94 

 

                                                 
90 Lagercrantz (1997:b), s. 25 och 35. 
91 Ibid., s. 36. 
92 Lagercrantz (1997:a), s. 25 f. 
93 Ibid., s. 34 och 37. 
94 Lagercrantz (1997:b), s. 27. 
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Jag kommer i avhandlingen att visa att det kanske inte var riktigt så natt-
svart som Lagercrantz gjort gällande men det går samtidigt inte att bortse från att 
den svenska varietéunderhållningen aldrig uppnått samma erkännande som sina 
brittiska och amerikanska motsvarigheter. Författaren har en poäng i att varieté-
underhållningen gavs betydligt mycket mindre utrymme i dagspressens recen-
sioner men det bör samtidigt hållas i minnet att där vissa bedömare var negativa 
var andra mer positiva. Möjligen kan det hittills låga svenska forskningsintresset 
för den salongsbundna varietéunderhållningen förklaras utifrån att detta var ett 
fenomen som varade under en förhållandevis kort period samt att genrens eklek-
tiska natur bidragit till att den inte framstått som självklar inom ramarna för 
någon specifik akademisk disciplin.  

Bortsett från Lagercrantz studier kring Anna Hofmann, har den moderna 
svenska varietéforskningen främst varit av översiktlig natur, vilket kan förklara 
att det ofta som läsare är svårt att veta hur författaren kommit fram till sina slut-
satser. I vissa fall finns det också tydliga indicier på att man på ett tämligen 
okritiskt sätt utgått från samtida berättande källor. 

Det saknas även studier kring vilken betydelse den svenska huvudstadens 
geografiskt perifera läge i Västeuropa, samt Sveriges sena industrialisering och 
urbanisering hade för underhållningsformens specifika lokala utveckling. Till 
stor del har den internationella forskningen kring varietéunderhållningen haft de 
västerländska storstäderna som studieobjekt och här rådde specifika förhållan-
den som inte med självklarhet kan appliceras på en svensk kontext. Vilken bety-
delse hade nationella och lokala demografiska, marknadsmässiga, juridiska och 
värdemässiga faktorer för den stockholmska varietéunderhållningens olika for-
mer och uttryck? Trots att den tidigare svenska forskningen i flera fall betonat 
genrens samhällsutmanande drag, saknas egentligen empiriska studier som kan 
ge stöd åt en sådan tolkning. Också effekterna av brännvinsförbudet 1896 för 
varietésalongernas fortsatta utveckling i Stockholm är i behov av en empirisk 
genomlysning, för att kunna svara på frågan om deras eventuella ömsesidiga 
beroende. 

Följaktligen finns här ett forskningsbehov av en såväl rumslig som tids-
mässig kartläggning av varietéunderhållningens utveckling under åren 1875 till 
1920. Varietéunderhållningen i Stockholm är ett gott fall för att utveckla studier 
av såväl djupare som bredare karaktär där underhållningsformen placeras in i sin 
samtid utifrån faktorer som marknad, urbanitet, sociala platser samt offentliga 
normer och värderingar. 
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Avhandlingens utgångspunkter 
 
Syftet med den här avhandlingen är att empiriskt kartlägga framväxten och ut-
vecklingen av varietéunderhållningen i Stockholm 1870 till 1920, för att kunna 
förklara både förhållandet till dess transnationella förebilder, beroendet och 
relationen mellan underhållningsformens ekonomiska dynamik och dess kultu-
rella dragningskraft, samt förstå hur genren kom att uppfattas i den offentliga 
debatten. 

För att besvara dessa överordnade frågor har syftet brutits ned i fem fråge-
områden. En hypotes i avhandlingsarbetet har varit att den svenska varieté-
underhållningen hörde hemma inom en transnationell kulturell rörelse. Detta är 
inte att uppfatta som synonymt med att den var opåverkad av nationella och 
lokala faktorer. Ytterligare en hypotes är att varietéunderhållningens framväxt 
och utveckling i Sverige hängde samman med det sena 1800-talets industrialise-
ring och urbanisering. Jag har därför ställt frågan vilken inverkan nationella och 
lokala demografiska och urbana marknadsorienterade faktorer har haft på varie-
téunderhållningens utveckling. Som vi kunnat se ovan följde den transnationella 
urbana utvecklingen ett tämligen likartat mönster, samtidigt som vissa smakför-
ändringar sker synkront i länder med olikartad utveckling. Frågan blir då hur 
den svenska kontexten, med sin i jämförelse sena industrialisering, förhöll sig 
till de samtida internationella förebilderna. På ett liknande sätt vill jag med ut-
gångspunkt i en jämförelse med den internationella forskningen undersöka de 
juridiska ramarnas betydelse för de former som genren kom att anta i den svens-
ka huvudstaden. Hur var de svenska regelverk, vilka reglerade offentliga före-
ställningar och alkoholutskänkning, konstruerade? Hur kom dessa regler att 
påverka varietéunderhållningen i Stockholm, och hur förhöll sig varieté-
branschens företrädare till dem?  

Varietéerna var också en del av det sena 1800-talets offentliga (hegemonis-
ka) förhandlingar kring kulturens funktion i samhället. Avhandlingsarbetet har 
därför riktats mot frågor som berör hur varietéunderhållningen kom att uppfattas 
och beskrivas i press, periodika, pamfletter och riksdagens diskussioner. Hur 
formerades dessa meningsutbyten och vilka betydelse hade de för varietéunder-
hållningens fortsatta utveckling? 

De två avslutande frågorna syftar till att besvara varför människor valde att 
gå på varieté. Den första frågan avser varietéunderhållningens performativa 
drag, det vill säga hur kan varietéunderhållningens innehåll beskrivas, vilka 
behov svarade detta mot och hur utvecklades detta under den undersökta perio-
den? På ett liknande sätt har avhandlingens avslutade fråga behandlat hur varie-
tésalongerna kan förstås som sociala rum. Vilka förväntningar var varietéerna 
laddade med och hur förändrades dessa? 
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Material och metod 
 
Ett grundläggande förhållningssätt under avhandlingsarbetet har varit det Mats 
Alvesson och Kaj Sköldberg kallat en abduktiv forskningsmetod, det vill säga 
ett arbetssätt där det enskilda fallet tolkas mot ett övergripande hypotetiskt 
mönster.95 Alvesson och Sköldberg anger R.G. Collingwoods metodik som ett 
exempel på detta vilken utmärks av att: 
 

…forskaren pendlar mellan å ena sidan de ”fakta” som resulterat ur källkri-
tiken och å andra sidan den av honom närmast abduktivt beskrivna teori 
som framgår som mönster ur dessa fakta.96 

 
I praktiken har detta inneburit att jag försökt finna likheter och skillnader mellan 
mina resultat och den svenska och internationella forskningen kring urban popu-
lärkultur och då i synnerhet varietéunderhållning.  

För att tolka aktörernas handlanden och strategier har jag använt mig av ett 
förhållningssätt som Göran B. Nilsson kallat ett historiskt framlängesperspektiv. 
Detta innebär i praktiken att forskaren försöker sätta sig in den kunskapshorisont 
och de framtidsperspektiv de historiska aktörerna hade som utgångspunkt för 
sina val och handlingssätt. Målet är här en strävan att undvika historisk efter-
klokhet så långt detta är möjligt, eller med andra ord; ett dömande av de histo-
riska aktörernas handlande gjort med facit i hand.97  

Avhandlingens struktur är till stora delar kronologisk, vilket är ett resultat 
av att jag velat studera varietéunderhållningens uppkomst och utveckling i 
Stockholm som resultatet av en dynamisk historisk evolution, där demografiska, 
ekonomiska och sociala men också urbana idémässiga faktorer varit bidragande. 
Det blygsamma svenska forskningsläget kring 1800-talets populärkultur, och då 
inte minst varietéunderhållning, har inneburit att jag till stora delar haft mycket 
lite svenskt forskning att förankra mina resultat i. Arbetet med den här avhand-
lingen kan därför till stora delar beskrivas som ett pusselläggande där de olika 
bitarna hämtats från ett brett och stundtals disparat källmaterial bestående av till 
exempel annonser och artiklar i dagspressen, nöjestidningar, fullbordade och 
ofullbordade memoarer, brev, minnesskrifter, s.k. stockholmiana, riksdagstryck, 
rättsmaterial, bolagsmaterial, pamfletter, lokal tillståndsgivning, texthäften, samt 
ekonomisk och demografisk statistik. 

För att för att skapa en såväl rumslig som tidsmässig karta över varieté-
underhållningens utveckling och spridning i Stockholm under den undersökta 
perioden, har jag i huvudsak utgått från nöjesannonseringen i två Stockholms-
tidningar: Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Valet av just dessa dags-
                                                 
95 Mats Alvesson och Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion – Vetenskapsfilosofi och kvalita-
tiv metod, Lund 1994, s. 42. 
96 Ibid., s. 130. 
97 Göran B. Nilsson, ”Historia som humaniora”, Historisk tidskrift 1989:1, s. 3. 
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tidningar har motiverats utifrån deras omfattande upplagor, samt att de gått att 
följa över hela den undersökta perioden. Ur dagspressens annonsering har jag 
hämtat information om vilka varietéer som fanns vid en viss tidpunkt, prisbilder, 
information om nöjesinnehållet, föreställningarnas längd samt i viss mån vilka 
aktörer som var knutna till de olika varietéerna.  

 Dagspressen har även kommit till användning för att undersöka bilden av 
varietéerna i det offentliga samtalet. I fallet med de undersökta recensionerna 
har det varit en strävan att jämföra en liberal och en konservativ tidning för att 
om möjligt kunna upptäcka ideologiska skillnader i synen på varietéunderhåll-
ningen. Här har jag vidgat källmaterialet och även använt mig av Nya Dagligt 
Allehanda. Att jag valt just denna dagstidning beror på att det var i den konser-
vativa delen av pressen som kritiken mot varietéerna under 1890-talet var som 
starkast medan den gavs ett blygsammare utrymme inom den liberala. Det har 
här handlat om recensioner men också debattartiklar där synen på varietéunder-
hållningen tydliggjorts på olika sätt. Till stor del har dessa artiklar använts för att 
undersöka vilka värden och sociala funktioner varietésalongerna tillskrevs men 
också hur föreställningarna varit utformade. Här har jag närmat mig materialet 
med en viss försiktighet eftersom beskrivningen av varietéunderhållningen inte 
sällan är starkt färgad av de borgerliga och konservativa skribenternas ideolo-
giska grundhållning. Detta är positivt när den ideologiska koppling ska under-
sökas men möjligen mer problematiskt då jag försökt skapa en bild av hur nöjes-
innehållet de facto såg ut. För att lösa detta problem har jag, där källäget tillåtit 
detta, jämfört recensionernas utsagor med andra artiklar eller berättande källor. 
Jag vill dock klargöra att jag inte haft som ambition att ge någon allomfattande 
bild av hur pressen såg på varietéerna. Istället ska studien ses som några exem-
pel på hur varietéunderhållningen kunde beskrivas och värderas under den un-
dersökta perioden.  

Om annonsmaterialet till stora delar gett en grund översikt, har framförallt 
memoarer och minneskrifter kunnat bidra med en fördjupad bild av varieté-
underhållningens framväxt och spridning i Stockholm under den undersökta 
perioden. Jag har här strävat efter att använda mig av källmaterial författat av 
personer som själva var verksamma inom varietébranschen under den undersök-
ta perioden. Samtidigt som dessa källor ger en mer sammanhållen bild av det 
studerade fenomenet innehåller de en rad källkritiska fällor, vilka bör beaktas. 
Avståndet till det återgivna skeendet kan i vissa fall vara över 50 år, vilket natur-
ligtvis medför en risk att minnet hos författaren börjat omformas och därmed 
skapat avvikelser från de ursprungliga historiska händelseförloppen. I flera av 
fallen, till exempel då det gäller varietémusikern Fredrik Andersson, text- och 
revyförfattaren Emil Norlander, samt varietéartistens Fritiof Malmstens åter-
berättande av sina år inom varietéunderhållningen, handlar det ofta om minnen 
av nostalgisk och därmed, kan man misstänka, tendensiös karaktär. Jag har löst 
detta genom att, där så varit möjligt, ställa olika källor mot varandra. Ofta har 
uppgifterna i den här typen av källmaterial visat sig vara korrekta men i de fall 
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jag kunnat misstänka att en utsaga haft ett subjektivt färgat eller felaktigt inne-
håll har jag behandlat detta fortlöpande i texten. Det bör nämnas att särskilt Emil 
Norlanders minnen varit av högsta betydelse. Till stor del har hans minnen oftast 
visat sig stämma i de fall han beskriver Victoria Teatern och Kristallsalongen, 
där han själv var verksam under flera år, medan hans utsagor är något mindre 
trovärdiga i de fall där han beskriver andra varietésalonger.  

Samtliga av de ovan nämnda memoarförfattarna var på olika sätt aktiva 
inom varietébranschen under den studerade tidsperioden men Emil Norlander 
intar som källa ändå en särställning i sammanhanget. Utöver sina egna erfaren-
heter av branschen kunde han även basera sina uppgifter på intervjuer med en av 
avhandlingens mest centrala aktörer, nämligen varietéentreprenören Anshelm 
Berg. Även Fritiof Malmsten har varit av yttersta vikt för den här avhandlingens 
undersökningar, men då kanske inte främst genom memoaren Varieté!, där fö-
remålet för den här avhandlingen trots titeln avhandlas tämligen sporadiskt, utan 
snarare genom det rika nöjesarkiv han lämnat efter sig och som i dag förvaras på 
Stockholms stadsmuseums arkiv. Det går inte att ta miste på hur nöjeslivet i 
Sverige men också övriga världen låg Malmsten mycket varmt om hjärtat och i 
hans samlingar återspeglas ett helt liv av hängivet intresse för, och samlande av, 
material kring inte bara varieté, utan även revy, teater, cabaret och cirkus med 
mera. Då det gäller varietéunderhållning innehåller hans samling framförallt 
programblad från olika salonger, en mängd promotionbilder på artister samt 
nöjestidskriften Varieté.  

En bit in i avhandlingsarbetet hade jag på Nordiska museets arkiv förmånen 
att finna ett bolagsmaterial från Nya Aktiebolaget Tivoli, vilket var ett stock-
holmsföretag som huserade varietéer som Victoria Teatern och Kristallsalongen. 
Det handlar om ett tämligen fylligt källmaterial där bolagsprotokoll, styrelse-
protokoll, revisionsberättelser, kassaböcker, programblad med menyer, artist- 
och hyreskontrakt, tillstånd från Överståthållarämbetet och Stockholms utskänk-
ningsaktiebolag, biljetter m.m. ingår. Att hitta det här materialet var mycket 
viktigt eftersom detta har gett mig den unika möjligheten att skapa en bild av hur 
driften av ett varietéföretag kunde organiseras och hur dess aktörer tänkte och 
förhöll sig till den övriga nöjesmarknaden.  

Om avhandling kan sägas ha någon ”huvudperson” så är detta Nya Aktie-
bolaget Tivoli, som i avhandlingsarbetet fall fått utgöra en mikrohistorisk bas 
varifrån utblickar mot Stockholms övriga varieté- och nöjesliv gjorts. Tillgången 
till det här stoffet har gett mig möjligheten att från aktiebolagets bildande 1880 
följa driften av och utvecklingen på varietéer som Victoria Teatern och 1891 
även ”systervarietén” Kristallsalongen som därefter kan följas fram till 1893. 
Nya Aktiebolaget Tivoli fortsatte sin verksamhet ytterligare några decennier, 
men efter denna tid saknas bolagsmaterial av okänd anledning. Det här har re-
sulterat i att beskrivningarna och analyserna har kunnat göras fylligare under 
åren 1880 till 1893. 
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Jag har inte kunnat finna något liknande material från Stockholms andra 
varietéer, och det kan naturligtvis diskuteras hur representativt Nya Aktiebolaget 
Tivoli i själva verket var för branschen som helhet. Svaret på frågan är att här 
fanns både viktiga likheter och skillnader. De viktigaste olikheterna återfinns i 
att varietéerna på Nya Aktiebolaget Tivoli tycks ha varit de enda av Stockholms 
salonger som var del av ett aktiebolag, vilket gav dem en ekonomisk särställ-
ning. De särskilde sig även genom att de utgjorde en del av ett större tivoliom-
råde. Där det har funnits avgörande avvikelser från det övriga mönstret har jag 
hanterat detta genom en strävan att lyfta fram och tydliggöra detta i texten. Det 
är ändå min förvissning att även det atypiska (där så varit fallet) kan fungera 
som en viktig ledtråd i jakten på och förståelsen av det typiska.  

För att få en inblick i hur en varietéartists liv kunde gestalta sig under den 
här tiden har jag använt mig av en brevkorrespondens mellan 1890-talets stora 
varietéstjärna Sigge Wulff och hans mor Hanna. Tyvärr finns bara Sigge Wulffs 
brev bevarade medan moderns svar gått förlorade. Det är därför i allra högsta 
grad den unge Wulffs egna subjektiva betraktelser som kommer läsaren till mö-
tes. Det är rimligt att tänka sig att Wulff inte berättade allting för sin mor och att 
breven därför inte alltid ger hela bilden av sanningen. Där det har funnits miss-
tanke om eventuella skevheter har även detta diskuterats källkritiskt i texten. 
Wulffs korrespondens ger framförallt en värdefull insikt i hur ett artistliv kunde 
gestalta sig vid den här tiden och då inte minst hur Wulff såg på och tänkte kring 
sin tillvaro som varietéartist. 
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Teorier och begreppsdefinitioner 
 
En ledande tanke i avhandlingsarbetet har varit att varietéerna var ett kulturellt 
fenomen som svarade mot ett specifikt tidsbundet och kontextuellt behov. För 
att undersöka och analysera förhållandet mellan varietéernas funktioner och det 
dominerande regelsystemet har jag, i likhet med J. S. Bratton, valt att använda 
mig av Antonio Gramscis hegemonibegrepp.98 Kulturforskaren Graeme Turner 
har utifrån en tolkning av dessa teorier menat att populärkultur är ett redskap i 
den ständigt pågående förhandlingen kring hegemonisk dominans och att den på 
samma gång kan ha en dominerande och oppositionell funktion. Populärkulturen 
är därmed ett område under ständig förhandling.99 Varietéerna var inget undan-
tag och vilket jag kommer att visa i den här avhandlingen så utgjorde de en tyd-
lig del i en pågående hegemonisk förhandling.  

Antonio Gramsci menar att hegemoni skall uppfattas som ett maktförhål-
lande, vilket uppnås då de dominerande grupperna i samhället i förhandling med 
de underordnade samhällsskikten skapar en frivillig underkastelse byggd på en 
känsla av tradition, universalitet och konsensus. I de fall samtycke inte kan upp-
nås kan de dominerande samhällsgrupperna ändå försöka driva igenom sin vilja 
med hjälp av det statliga juridiska systemet.100 Hegemoni kan därmed aldrig 
uppnås med våld eller tvång. De sociala strukturerna skapas istället genom en 
ständigt pågående förhandling och/eller kamp för att uppnå den dominerande 
positionen.101 Skapandet och upprätthållandet av hegemonier är därmed en för-
handlingsprocess som präglas av både motstånd och inkorporering.102  

Björn Horgby har i sin tolkning av Gramsci har menat att den dominerande 
partens tolkningsföreträde är villkorat och byggt på en ideologisk grund vilket 
den underordnade parten upplever att den kan ställa sig bakom. Detta innebär att 
aktörerna på såväl grupp- som individnivå har vissa möjligheter att agera fritt 
även om de hegemoniska strukturerna, beroende på hur starkt kontrollerade de 
är, försvårar detta. Det här innebär att individers handlande kan spela en avgö-
rande betydelse i formandet av historien. Horgby menar vidare att parternas 
respektive identitet spelar en avgörande roll i det hegemoniska förhandlings-
spelet och att villkor som hotar den egna identiteten har svårare att accepteras 
och ofta uppfattas som ett hot. Nya utmaningar har också en tendens att upp-
fattas som farligare då de betraktas som okända och följaktligen något vilket den 
dominerande parten inte vet hur den ska hantera. Detta skapar ofta känslor av 

                                                 
98 Bratton, s. xi-xii. 
99Graeme Turner, British Cultural Studies – an Introduction, New York & London 1996,  
s. 196. 
100 Antonio Gramsci, Selections From the Prison Notebooks, New York 2005, s. 12. 
101 Turner, s. 61 och Anders Frenander, Kulturen som kulturpolitikens stora problem,  
Hedemora 2005, s. 22. 
102 Turner, s. 29. 
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osäkerhet, vilket kan övergå i moralpanik. När den dominerande parten har skaf-
fat sig kunskap kring det nya fenomenet och därmed lärt sig att hantera detta, 
upphör det slutligen att uppfattas som ett hot. Ett utdraget förhandlingsspel där 
samma utmaning återkommer vid flera tillfällen kan i förlängningen leda fram 
till att de hegemoniska strukturerna blir mer accepterande. De överreaktioner 
som ett uppfattat hot mot identiteten kan sätta igång leder ofta till en ökande 
traditionalism. 103 

Björn Horgby har föreslagit fem olika strategier som den underordnade 
parten kan välja att tillämpa i det hegemoniska förhandlingsspelet: 
 

1. Att underkasta sig och anpassa sig till den dominerande hegemonin. 
2. Att använda sig av undvikande strategier. 
3. Att försöka höja acceptansen inom det hegemoniska systemet. 
4. Att försöka förändra det hegemoniska innehållet. 
5. Att bryta med det dominerande hegemoniska systemet. 

 
För den överordnade parten handlar det om att bevara och helst förstärka den 
hegemoniska dominansen vilket på ett motsvarande sätt kan uppnås genom: 
 

1. Att bibehålla kontrollen utan förändringar. 
2. Att förstärka kontrollen. 
3. Att försvaga kontrollen genom en ökad acceptans. 
4. Att öppna för omförhandling. 
5. Att bryta med den underordnade parten.104 

 
Modeller som dessa bygger naturligtvis på en förenkling av verkligheten och 
kan därmed innehålla fallgropar. Jag kan här se ett problem i den dominerande 
partens tredje strategi och jag menar att en förhöjd acceptans bör betraktas med 
viss misstänksamhet eftersom den ökade friheten i själva verket kan vara imagi-
när. Det ska inte glömmas bort att en till synes förhöjd acceptans inom ett visst 
område i själva verket kan vara ett resultat av att makten och dess medel i själva 
verket förflyttats från en sfär till en annan. En ökad frihet kan därmed ha kom-
penserats av den dominerande parten med en eller flera mer svårupptäckta och 
betydligt mer starka kontrollmedel. På ett liknande sätt kan en förstärkt formell 
kontroll, till exempel via det statliga juridiska systemet, i själva verket vara ett 
tecken på att det hegemoniska systemet i praktiken förlorat delar av sin makt. 

Vilka samhällsgrupper innehade då den hegemoniska dominansen under 
perioden 1880-1900? Frågan har debatterats av Anders Ekström och Nils Ed-
ling. Enligt Anders Ekström präglades det sena svenska 1800-talet av en oscari-
ansk enhetskultur vars ideologiska ursprung kan spåras till en marknadsoriente-
                                                 
103 Björn Horgby, Rock och uppror. Amerikansk, Brittisk och Svensk rockkultur 1955-1969, 
Stockholm 2007, s. 15 ff. och 19. 
104 Ibid., s. 18.  
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rad borgerlighet med starka samhällsbevarande ideal. Anders Ekström menar att 
det var denna samhällsgrupp som innehade den hegemoniska dominansen under 
den här perioden. Nils Edling är kritisk till detta synsätt och menar att Ekström 
tagit för lite hänsyn till det rikspolitiska läget och den samtida modernitets-
kritiken. Även om industrialiseringen förändrade särskilt de större svenska stä-
derna så bör det inte glömmas bort att på det rikspolitiska planet så var Sverige 
fortfarande till en dominerande del en jordbruksnation.105 Jag är här benägen att 
ansluta mig till Edlings linje. 

På en strukturell ekonomisk nivå är det inte svårt att ge Ekström rätt. Sedan 
den klassiska industrikapitalismens era hade staten under perioden 1860 till 
1890 gått från en roll där den, åtminstone ideologiskt betraktat om än inte i prak-
tiken, skulle hålla sig borta från det privata näringslivet, till att under den så 
kallade organiserade kapitalismens era allt mer ses som en garant för det in-
hemska näringslivet.106 Detta är däremot långt ifrån synonymt med att det skulle 
ha existerat en kulturell kapitalisk borgerlig enhetssyn i Sverige vid den här 
tiden. Även om den i avhandlingen diskuterade varietékritiken stundtals bar drag 
av en puritansk och familjeorienterad ideologi vore det en förenkling att utgå 
från att denna alltid tog avstamp utifrån en sådan ideologi som Ekström menat. 
Att familjen och hemmet sågs som ett fundament i samhällsbygget var som 
bekant även en viktig ideologisk utgångspunkt inom konservatismen. 

Inte heller den svenska riksdagens politiska sammansättning under 1890-
talet talar för någon enhetlig oscariansk kultur, utan visar istället på en mångfald 
av ideologiska uppfattningar. Som ett exempel på detta utgjordes Första kamma-
ren 1894 av 114 högerorienterade och protektionistiskt inriktade ledamöter, 34 
moderat orienterade frihandelsförespråkande högeranhängare och ett fåtal mode-
rata liberaler.107 Andra kammaren dominerades i sin tur av en ekonomisk övre 
medelklass där den största gruppen utgjordes av ledamöter med rötter i jord-
bruksnäringen. De övriga ledamöterna utgjordes till stor del av personer syssel-
satta inom industri, handel, statsadministration och transportsektorn.108 Till-
sammans med personer ur jordbruksnäringen bildade dessa 90 % av alla mandat. 
Liksom i Första kammaren var högerfalangen störst och utgjordes av 86 protek-
tionister och 66 frihandelsförespråkare medan liberalerna representerades av 76 
                                                 
105 Nils Edling, Det forsterländska hemmet. Egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring 
sekelskiftet 1900, Stockholm 1996, s. 32. 
106 Svenbjörn Kilander, Den nya staten och den gamla. En studie i ideologisk förändring, 
Uppsala 1991, s. 119. För en diskussion kring graden av dessa förändringar se även Rolf 
Torstendahl, ”Staten, samhället och den organiserade kapitalismen”, Historisk tidskrift, 
1986:4, Stockholm 1986, s. 505 och Torbjörn Nilsson, Elitens svängrum. Första kammaren 
staten och moderniseringen 1867-1887, Stockholm 1994, s. 268 f. och 273. 
107 Sten Carlsson, ”Partiväsendet i den svenska tvåkammarriksdagen 1867-1970”, ur Två-
kammarriksdagen 1867-1970. Ledamöter och valkretsar, red. Anders Norberg, Andreas 
Tjerneld, Björn Asker, Stockholm 1992, s. 16. 
108 Arthur Thompson red., Samhälle och riksdag. Historisk och statsvetenskaplig framställ-
ning utgiven i anledning av tvåkammarriksdagens 100-åriga tillvaro, Stockholm 1966, s. 407. 
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ledamöter.109 En samlad bild av riksdagen vid den undersökta perioden visar på 
en högerdominans och en svagare liberal falang.  

Nils Edling menar att det som ideologiskt kännetecknade Sverige vid den 
här tiden inte var den industriella borgerliga kulturen utan istället ”Sveriges 
övervägande lantliga samhällsstruktur, lantbruksintressenas styrka i riksdagen 
och de agrara värderingarnas starka ställning”.110 Detta innebär att även om en 
stor del av riksdagens ledamöter hörde hemma inom det ekonomiska skikt som 
brukar inordnas under medelklassen, så var en betydande del av dessa syssel-
satta inom jordbruket och här återfanns stora kulturella skillnader. 

Riksdagens ideologiska splittring under det sena 1800-talet har även belysts 
av Gunnar Richardsson i dennes studier av den statliga kulturpolitikens fram-
växt, där han har menat att de kulturella skillnaderna mellan de bägge kamrarna 
ofta var så stora att detta skapade låsningar inom kulturpolitikens område. Den 
tydligaste kulturella skiljelinjen gick mellan Första kammarens ofta högut-
bildade och inom staten högt uppsatta ämbetsmän och Andra kammarens bonde-
dominans. Den förra visade, utifrån en idealistisk värdegrund, ofta en mer gene-
rös hållning avseende beviljandet av statsanslag till kulturändamål, medan den 
senare oftare betonade nyttoprincipen och därmed förhöll sig mer restriktivt.111  

Det vore fel att helt bortse från relevansen i Anders Ekströms tankar om 
den industrikapitalistiska borgarklassens oproportionerliga politiska styrka i 
riksdagen vid 1890-talets mitt. Samtidigt ger inte detta en korrekt bild av den 
samtida politiska topografin. Att skydda familjen var en angelägenhet som skul-
le komma att engagera långt fler än de riksdagsmän som hade sina rötter inom 
den industrikapitalistiska borgarklassen. När jag i avhandlingen talar om hege-
monisk dominans utgår jag därför istället utifrån den ideologi som kom att samla 
en dominerande del av Sveriges ledande politiker oavsett hur dessa orienterade 
sig på den politiska skalan, nämligen nationalismen. För det sena svenska 1800-
talets tvärideologiska nationalism utgjorde ofta den patriarkala familjen grunden 
för det nationella bygget och dessa ideologiska inslag kom att ingå i såväl kon-
servatismen, liberalismen som arbetarrörelsen, dock utifrån delvis skilda motiv. 
Nils Edling har i detta sammanhang menat att det var nationalismen som under 
perioden 1880 till 1910 ”…satte ramarna för det politiska samtalet”.112 

All makt utgick naturligtvis inte från riksdagen och som vi ska se senare i 
avhandlingen formgavs riksdagsarbetet till en betydande del av den opinions-
bildning som bedrevs i dagspressen, samt via olika intresseorganisationers pam-
fletter, men även här var den nationalistiska retoriken framträdande.  

I den här avhandlingen handlar de hegemoniska förhandlingarna till stor 
del om hur man tänkte sig att den skötsamme medborgaren borde vara beskaf-
                                                 
109 Carlsson, s. 16. 
110 Edling, s. 32. 
111 Gunnar Richardsson, Kulturkamp och klasskamp. Ideologiska och sociala motsättningar i 
svensk skol- och kulturpolitik under 1880-talet, Göteborg 1963, s. 408, 411 och 416. 
112 Edling, s. 26 f. 
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fad. I dessa diskussioner används ofta det för avhandlingen centrala begreppet 
sedlighet. Som många andra ord har dess betydelse skiftat och förändrats med de 
hegemoniska förhandlingarna. Nordisk familjebok förklarade 1917 begreppets 
betydelse på följande sätt: 
 

Den sedliga förpligtelsen utgår från menniskans eget sanna väsende; sedlig-
heten kräfver, att människan af aktning för sig sjelf underordnar sin lägre, 
sinliga sida under det högre, som finnes hos henne.113  

 
Sedlighet är betraktat ur detta perspektiv, mer eller mindre, den egenskap som 
skiljer människan från djuren och det redskap varmed hon kan kontrollera sina 
primitiva drifter. Förklaringen ger egentligen ingen entydig definition av hur ett 
sedligt liv kunde tänkas vara inrättat utan tycks snarare vara byggt på ett själv-
klart försanthållande av begreppets innebörd. Den juridiska definitionen av sed-
lighet är mer exemplifierande och brott mot sedligheten kom här att omfatta 
disparata företeelser som otukt, spridande av osedliga skrifter, sårande av sed-
ligheten, spel och dobbel samt djurplågeri.114  

Under 1800-talet försköts innebörden gradvis från att haft en allmän mora-
lisk betydelse till att vid sekelskiftet i allt större utsträckning komma att använ-
das i samband med sexualmoralen och framförallt en disciplinerad sexualitet.115 
Osedlighet kan därmed betraktas som en negation till det sedliga, det vill säga 
ett brott mot de dominerande köns och sexualnormerna. Avhandlingen bygger 
delvis på en studie av hur varietéerna uppfattades och beskrevs i det offentliga 
samtalet och här omfattar sedlighetsbegreppet allt från prostitution, pornografisk 
litteratur, sexuellt anspelande sångtexter, danser och rörelsemönster, till en ut-
manande klädsel. I vissa fall tycks kvinnors närvaro i det offentliga rummet 
räcka för att detta ska uppfattas som en provokation av den sedliga ordningen. 
Det är utifrån denna sexuellt kopplade definition sedlighetsbegreppets mångty-
dighet används och diskuteras i den här avhandlingen. 

Sedligheten kan i sig betraktas som en underavdelning till det mer allom-
fattande och i 1800-talsdebatten ofta förekommande skötsamhets- och redlig-
hetsbegreppet. Roger Qvarsell har pekat på hur detta begrepp under 1800-talet 
ofta kopplades samman med borgerlighetens skötsamhetsideal och att dess inne-
börd kom att styras i en sådan riktning att det kunde användas som ett redskap 
för moralisk och social kontroll.116 Ronny Ambjörnsson har även visat att sköt-
samhetsidealet var starkt förankrat inom arbetarklassen där det framförallt, ut-
ifrån nykterhetsförespråkande och religiösa värderingar, gavs en emanciperande 

                                                 
113 Nordisk familjebok, 1800-talsutgåvan, band 4, Stockholm 1881, s. 765 f. 
114 Nordisk familjebok, 1800-talsutgåvan, band 14, Stockholm 1890, s. 810 f. 
115 Sedlighet, 2009-02-17 Nationalencyklopedin • Ordbok, http://www.ne.se/artikel/O309978. 
116 Roger Qvarsell, Kulturmiljö och idéspridning: Idédebatt, bokspridning och sällskapsliv 
kring 1800-talets mitt, Helsingborg 1988, s. 21. 
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innebörd.117 Skötsamhet och sedlighet var även ett framträdande drag inom 
kulturkonservatismen, vilken utifrån en kristet färgad ideologi tog avstånd från 
materiella och utsvävande njutningar.118 Det här visar att tanken om den sköt-
samme och sedlige medborgaren var ett område som stora delar av den politiska 
eliten kunde samlas kring. 

För att undersöka hur varietéunderhållningen kom att uppfattas och värde-
ras i de offentliga diskussionerna har jag använt mig av Pierre Bourdieus teorier 
kring kapital och habitus. Dessa har även fått ligga till grund för min analys av 
vad som var avgörande då vissa aktörer, på och bredvid varietéscenerna, kom att 
vinna framgångar medan andra inte gjorde det. Vad det gäller de grundläggande 
begreppen som kapital och habitus har jag här till stor del utgått från Donald 
Broadys läsning av Bourdieu. 

En viktig utgångspunkt i Bourdieus teorier är begreppet kapital, vilket av 
Donald Broady givits den ungefärliga innebörden av värden, tillgångar eller 
resurser vilka kan vara av antingen ekonomisk, social eller symbolisk karaktär. 
Det symboliska kapitalet är socialt konstruerat och betingas av den sociala kon-
text det framträder i. Ett symboliskt kapital som är av högsta värde i en grupp 
kan därmed anses värdelöst i en annan. Det kulturella kapitalet är en under-
avdelning till det symboliska och avser bland annat sådant som att vara väl insatt 
i ”rätt” former av musik, litteratur och konst samt att föra sig, tala och skriva på 
ett sätt som förväntas av den aktuella kontexten. Även rätt examina, titlar, be-
fattningar och utmärkelser stärker det kulturella kapitalet. Enligt Broady så utgör 
även utbildnings- och vetenskapligt kapital underavdelningar till det symboliska 
kapitalet. Det sociala kapitalet utgör en egen kategori och avser personliga rela-
tioner och släktskap, det vill säga släkt- och vänskapsförbindelser som förhopp-
ningsvis ger individen positiva fördelar. Kapitalen är ständigt föremål för strider 
om vad som ska betraktas som resurser: vad som har ett värde och hur stort vär-
det bör vara. Samhällets olika grupper strävar hela tiden efter att öka värdet på 
sina egna kapital samtidigt som man strävar efter att begränsa andra gruppers, 
vilket jag tolkar som ett släktskap med Gramscis hegemoniska förhandlingar.119 

Ett annat för Bourdieu centralt begrepp är habitus. Enligt Donald Broady 
kan habitus förstås som människans förmåga att utifrån sina olika kapital, för-
värvade som ärvda, orientera sig i olika sociala verkligheter. Bourdieu använder 
här begreppen dispositioner, det vill säga olika tillgångar av kapital, och positio-
ner vilket avser vilken ställning individen har inom en specifik social kontext.120 
Habitus är därför avgörande för hur väl en individ lyckas navigera i en specifik 

                                                 
117 Ronny Ambjörnsson, Den skötsamma arbetaren. Idéer och ideal i ett norrländskt såg-
verkssamhålle 1880-1930, Stockholm 1988, s. 72 ff. 
118 Richardsson (1963), s. 84 f. 
119 Donald Broady, Sociologi och epistemologi: om Pierre Bourdieus författarskap och den 
historiska epistemologin, Stockholm 1991, s. 169 f och 179. 
120 Donald Broady, “Förord” ur Pierre Bourdieu, Konstens regler. Det litterära fältets upp-
komst och struktur, Stockholm 2000, s. 12. 
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social kontext. Habitus styr föreställningar, praktiker och återskapandet eller 
förändrandet av den sociala verkligheten. Habitus är kapital omsatt i föreställ-
ningar och handling.121  

                                                 
121 Broady (1991), s. 226. 
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Del 2: Tingeltangel och fröjder, varietéunder-
hållningens framväxt och etablering i Stockholm 

1877-1888 
 

Transnationella förebilder och influenser 
 

ppkomsten av varietéunderhållningen och dess internationella motsvarig-
heter, brittisk music hall, amerikansk vaudeville, fransk café concerts och 

tysk Specialitäten-Theater har ett nära samband med det urbaniserade samhället 
under 1800-talet. Det är därför inte förvånande att det är i länder med en tidig 
industrialisering som Storbritannien och Frankrike som det släktträd där de 
svenska varietéerna senare kom att utgöra en gren först slår rot. För att förstå hur 
dessa underhållningsformer uppstod behöver vi bege oss ut på en resa några 
decennier tillbaka i tiden. 

U 

Under 1830- och 1840-talet genomgick de brittiska industristäderna en 
stark urbaniseringsprocess. Som ett resultat av detta började en massinriktad 
nöjesmarknad ta form. Utvecklingen synliggjordes i att en rad diversifierade 
underhållningsformer blev allt vanligare i stadsbilderna. Det handlade här om 
olika former av enklare krogunderhållning, nöjesträdgårdar och gatuteater. Ofta 
kombinerades underhållningen med olika former av utskänkning och mat-
servering. Det här var nöjen som senare skulle komma att bli viktiga influenser 
för den brittiska motsvarigheten till varieté: music hall. Till skillnad från finare 
teatrar och konsertsalonger, där publiken förväntades avnjuta underhållningen 
sittande, var publiken på dessa nöjesinrättningar betydligt mer i rörelse. Um-
gänget och det som serverades i glasen var minst lika centrala som det som på-
gick på scenen. Under 1850-talet skedde en utveckling där man på privata initia-
tiv började avskilja de olika underhållningsformerna från sina tidigare gatu- och 
krogmiljöer. Varierad underhållning i kombination med utskänkning kom i och 
med denna process att utvecklas till en specifik genre med en egen hemvist i för 
ändamålet specialbyggda salonger, så kallade music halls.122  

I Frankrike hade det redan i 1789 års revolutions efterdyningar uppstått en 
form av enklare sångkaféer där artisterna underhöll sin publik i utbyte mot ett 
mål mat – vilka gick under benämningen café-chantants. Under 1800-talets 
avslutande decennier skulle begreppets betydelse komma att vidgas och allt mer 
användas som ett samlingsnamn för allt från ruffiga sångkaféer, så kallade beug-

                                                 
122 Peter Bailey, ”Introduction: Making Sense of Music Hall”, Music Hall - The Business of 
Pleasure, ed. Peter Bailey Philadelphia 1986, s. ix och Chris Waters, ”Manchester Morality 
and London Capital” Music Hall - The Business of Pleasure, red. Peter Bailey, Philadelphia 
1986, s. 142. 
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lants till storskaliga lyxvarietéer.123 På de förstnämnda inrättningarna var det 
sociala samspelet centralt och publiken förväntades interagera med artisterna 
genom tillrop och allsång.124 En stram fransk statlig censur, vilken tenderade att 
fluktuera i takt med de många politiska omvälvningarna, fick de franska sångka-
féerna att följa en mindre jämn utvecklingslinje i jämförelse med de brittiska 
motsvarigheterna. I takt med att restriktionerna lättade, växte en fransk varieté 
fram där stora variationer i underhållningen avseende högt och lågt kom att 
skilja de olika etablissemangen från varandra. Underhållningsformen vann 
snabbt en enorm popularitet och under åren 1848-1914 skulle Paris invånare 
komma att få se omkring 200 café chantants komma och gå. Lägger man till 
detta att det under samma period fanns runt 40 teatrar i den franska huvudstaden 
blir genrens enorma popularitet, men också instabilitet och flyktighet, iögonfal-
lande.125 

Tyskland industrialiserades senare än Frankrike och Storbritannien, vilket 
möjligen kan förklara att det dröjde ytterligare några decennier innan varieté-
underhållningen fick fotfäste här. Efter det tyska industriella genombrottet och 
bildandet av den tyska förbundsstaten 1871, inleddes en utveckling inom nöjes-
livet vilken senare skulle komma att utmynna i de stora tyska varietésalongerna, 
s.k. Specialitäten-Theater. Även i Tyskland rådde stora skillnader avseende 
salongernas och föreställningarnas exklusivitet.126 Om Specialitäten-Theater 
hörde till det exklusivaste återfanns i den andra delen av det kvalitativa spektret 
enklare pubar med små scener och de illa beryktade Tingel tangel-salongerna. 
På de senare underhöll s.k. subrettsångerskor127 en uteslutande manlig publik 
med stundtals frispråkiga och sexuellt vågade sånger. Tingel tangel-salongerna 
hade förutom de kvinnliga artisterna även en kvinnlig betjäning, vilket kom att 
leda till att man betraktades med misstänksamhet från omvärlden. Att underhåll-
ningsformen till stor del handlade om ett visuellt exploaterande av den kvinnliga 
kroppen tydliggjordes genom att aktriserna satt uppradade på scenen i väntan på 
att få framträda. Strategiskt placerade på podiet kom de kvinnliga artisterna på 
detta att utgöra ögongodis för en publik med högt ställda visuella förväntningar. 
När aktriserna inte sjöng förekom det att de gick runt bland publiken och salu-
förde vykort med erotiska motiv samtidigt som man uppmuntrade besökarna att 
beställa in mer starkvaror 128 

                                                 
123 Conway, s. 31. 
124 Gordon, s. 61. 
125 Conway, s. 31 ff. 
126 Jelavich, s. 20. 
127 Subrett är ett begrepp hämtat från franskans soubrette vilket ursprungligen avsåg en sär-
skild karaktär i den franska komiska operan och operetten: Subretten var här den beräknande 
kammarjungfrun, ofta gestaltad av en sopran. www.saob.se 2007-10-15. När tidningen Varie-
té definierade subrettefackets specifika uttryck menade skribenten att denna byggde på ung-
domlig oskuld. Varieté nr. 15 1895. 
128 Jelavich, s. 20 ff. 

45 



Tingel tangel-begreppets ursprung har diskuterats och det har hävdats att 
det kan härledas till det klingande ljud som uppstod när kundernas dricks trillade 
ned i de skrin de kvinnliga aktriserna använde för att samla in pengar från publi-
ken. Underhållningsformen väckte kritik från tyska moralförespråkare som me-
nade att detta var en underhållningsform som på ett otillbörligt sätt anspelade på 
det sexuella.129  

En blick över Atlanten visar att även USA hade sina motsvarigheter till 
dessa nöjen. Parallellt med Broadways mer respektabla nöjesutbud växte det 
under 1830-talet fram en mer folklig underhållningsgenre där en rad diversifie-
rade underhållningsformer som exempelvis melodramatisk teater, black face 
minstrel shows, rasistiskt orienterade föreställningar där vita imiterade och paro-
dierade svarta, och kuriosamuseer utvecklades till att bli naturliga delar av det 
expansiva urbana nöjeslivet.130 Ur denna myriad av genrer uppstod i New York 
s.k. concert saloons där man med inledning under 1850-talet bjöd en i huvudsak 
manlig publik på blandad musikalisk underhållning i kombination med alkohol-
utskänkning.131 

Nästa steg i varietéunderhållningens utveckling kom att tas under 1870- 
och 1880-talen då den tillsammans med andra liknande underhållningsfenomen 
började koppla greppet om publiken i de västerländska storstäderna. I ett inter-
nationellt perspektiv ledde detta till att nöjesindustrin genomgick flera intressan-
ta förändringar. I Storbritannien började en ny form av varietéunderhållning att 
ta form som kännetecknades av allt större och exklusivare salonger. För att mar-
kera sin särart gentemot den äldre music hall-underhållningen skedde ett be-
greppsskifte där de nya salongerna nu gick under benämningen variety theatres. 
Music hall försvann inte utan kom parallellt att leva kvar som ett begrepp för 
mindre och anspråkslösare etablissemang.132 En liknande utveckling tycks ha 
ägt rum över hela Storbritannien och i Glasgow kunde man följa en progression 
där den tidigare arbetarorienterade underhållningen blev allt mer medelklassan-
passad i syfte att bredda publikunderlaget. Utöver de rent kommersiella motiven 
så var de brittiska entreprenörernas ambition att förekomma kritik från nykter-
hetsrörelsen en bidragande faktor i utvecklingen. I förlängningen bidrog detta 
till en minskad alkoholkonsumtion på den här typen av nöjesinrättningar. I linje 
med denna självsanerande process började direktörer och andra ansvariga även 
kontrollera och censurera föreställningarnas innehåll i allt högre utsträckning. På 
vissa salonger infördes till och med en särskild klausul i anställningskontrakten 
som fastslog att artisternas framträdanden inte fick ha ett stötande innehåll.133  

Vid sidan av dessa faktorer kan också publikens sociala mobilitet ses som 
en bidragande orsak till entreprenörernas strävan att förbättra salongernas anse-
                                                 
129 Jelavich, s. 21. 
130 Snyder (Oxford 2000), s. 4 f. 
131 Ibid., s. 8. 
132 Bailey (1986), s. ix. 
133 Maloney, s. 57 och 59 ff. 
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enden under den här perioden. Arbetarklassen hade traditionellt hört till music 
hall-genrens största publik. Under 1800-talets andra hälft hade delar av denna 
samhällsgrupp fått det allt bättre och börjat klättra i de sociala hierarkierna. På 
ett liknande sätt hade många entreprenörer inom music hall förbättrat sin sociala 
och ekonomiska status och kommit att orientera sig mot de högre klassernas 
norm- och värdesystem. De här förändringarna kom att spegla av sig i en ökad 
strävan att upprätthålla och förbättra det egna anseendet, eller med andra ord det 
sociala och symboliska kapitalet.134 

Under 1880-talet förändrades ägarstrukturerna inom music hall-branschen. 
Där många salonger tidigare drivits som familjeföretag, började en ny form av 
kapitalistiskt orienterat entreprenörskap att ta form. De nya aktörerna utgjordes 
av moderna affärsmän med goda kunskaper om den nya ekonomins möjligheter 
och fällor.135 I takt med att etablissemangen blev dyrare att finansiera och driva 
ökade behovet av att sprida de ekonomiska riskerna, vilket utmynnade i att bo-
lagisering blev allt vanligare även inom nöjesindustrin. Omvandlingen till aktie-
bolag reducerade inte bara de ekonomiska riskerna utan hade även en gynnsam 
inverkan på kapitalflödet, vilket var en bidragande faktor i utvecklingen mot de 
exklusivare salongerna. Med en inledning under 1880-talet började stora varieté-
syndikat136 växa fram i Storbritannien som ofta drevs inom ramen för flera sam-
arbetande aktiebolag.137 

I Paris hade utvecklingen mot storskalighet inletts redan under 1860-talet 
och vid stadens boulevarder etablerades under de följande decennierna flera 
storskaliga och exklusiva café concerts-salonger, där Ambassadeurs, Alcazar, 
och Pavillon de l´Horloge hörde till de mest berömda. Där de enklare beuglants i 
huvudsak attraherat personer ur de lägre klasserna hämtade dessa nöjesinrätt-
ningar sin publik från både arbetar- och medelklassen. Till skillnad från de 
svenska varietéerna var inträdet fritt men för att få vistas i lokalen måste besöka-
ren beställa in något att dricka. 138 

Fram till 1867 var de franska salongerna underställda ett strikt regelverk, 
vilket ursprungligen hade tillkommit som ett konkurrensskydd för teaterbran-
schen. Följaktligen hade inslag vilka associerades till teaterns värld, till exempel 
kostymer, dans, recitation och pantomim förbjudits i samband med varietéun-
derhållning. Efter påtryckningar från salongernas entreprenörer, publiken och 
inte minst pressen lättade restriktionerna och det stod nu artisterna fritt att låna 
ur alla genrer. Med dessa förändringar började den franska café concerts-

                                                 
134 Peter Bailey, Leisure and Class in Victorian England: Rational Recreation and the Contest 
for Control, 1830-1885, London 1978, s. 164 ff. 
135 Maloney, s. 64. 
136 Syndikat: ” …sammanslutning mellan självständiga företag med gemensam försäljningsor-
ganisation som fördelar inkommande order mellan medlemmarna” 2009-02-13 Nationalen-
cyklopedin • Kort http://www.ne.se/artikel/1518495 
137 Maloney, s. 62 ff. 
138 Conway, s. 30. 
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underhållningen låna inslag och former från brittisk variety theatre.139 Att blanda 
sig med det enkla och obildade folket tycks inte ha lockat alla, och parallellt 
med café concerts uppstod på 1880-talet cabaret-underhållningen i Paris som ett 
intellektuellt alternativ till den lättsinniga varietéunderhållningen. En av de mest 
kända franska cabaret-salongerna var Chat Noir i Paris, som öppnats 1881, där 
författare, intellektuella, artister och konstnärer underhöll varandra genom reci-
tation, pantomim och sång. Konceptet byggde till stor del på konstnärlighet och 
förfining och genren vann snabbt gehör hos den urbana borgerligheten som i 
cabaret fann en underhållningsform som i högre grad än varieté harmonierade 
med de egna bildningsideal.140 Något senare skulle underhållningsformen leta 
sig fram till Berlin där den under Weimar-republikens dagar kom att fyllas med 
politisk sprängkraft.141 

Också i USA kunde en liknande utveckling märkas där de stundtals bur-
leska och arbetarorienterade concert saloons ömsade skinn för att istället ikläda 
sig en mer väl ansedd ”vaudevilledräkt”. Fram till 1860-talet hade begreppet 
vaudeville varit synonymt med en underhållningsform med ett innehåll bestå-
ende av komiska sånger och korta farser. I USA kom vaudeville allt mer att 
användas som en beteckning för en mer familjeanpassad varietéunderhållning. 
Liksom i Storbritannien förbjöds rökning och spritutskänkning i salongerna av 
ägarna samtidigt som man uteslöt fräcka inslag, en trend som marknadsfördes 
under parollen ”Fun Without Vulgarity”. I USA tycks det enskilda ägandet ha 
varit vanligare och entreprenörer som Tony Pastor och efterföljaren Marcus 
Loew dominerade till stor del New Yorks vaudevillebransch decennierna runt 
sekelskiftet 1900.142 

Även den tyska utvecklingen gick mot storskalighet. Vissa salonger var 
fortfarande inriktade på en manlig publik medan större nöjesinrättningar, som 
det familjeanpassade och exklusiva Wintergarten i Berlin, som öppnat 1887, 
hade fler gemensamma drag med de brittiska varietéteatrarna och den ameri-
kanska vaudevilleunderhållningen än de äldre tingel tangel-salongerna. Vid det 
här laget hade en internationell arbetsmarknad för artister etablerats, och inter-
nationella stjärnor turnerade runt på Europas största scener mot gager som ofta 
var mycket höga för sin samtid.143 Vid slutet av 1870-talet var den inter-
nationella varietéunderhållningens etableringsfas avslutad. Varietéunderhåll-
ning, music hall och vaudeville hörde nu till en av underhållningsbranschens 
främsta genrer och hade på flera håll börjat dominera nöjeslivet i de väster-
ländska städerna. 

                                                 
139 Conway, s. 33. 
140 Jelavinch, s. 26. 
141 Lisa Appignanesi, The Cabaret, New Haven and London 2004, s. 164. 
142 Lewis, s. 315, 318 och 331. 
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Stad i förvandling 
 
Under perioden 1840 till 1870 hade Stockholms stads befolkning nästan för-
dubblats, från 84 161 till 152 582 invånare.144 Den demografiska expansionen 
under 1870-talets senare hälft motsvarades inte av den ekonomiska. Efter det 
tyskfranska kriget 1870-1871 hade efterfrågan på svenska exportvaror varit hög 
och stora mängder utländsk valuta strömmade in i landet. Den goda ekonomin 
gjorde att affärsbankerna ökade sin utlåning till privatpersoner. Detta bidrog i 
förlängningen till prisstegringar och inflation. För Sveriges del började kurvorna 
försiktigt peka nedåt 1874 och fyra år senare blev läget kritiskt då många bolag 
fick svårt att betala de skulder man tagit med högkonjunkturen som förutsätt-
ning. Störst hade överhettningen varit i Stockholm, och här blev effekterna 
kännbara. Åren 1878 till 1879 föll konsumentprisindex med cirka 7 % under 
nollstrecket, medan det fem år tidigare placerat sig 8 % över.145  

Trots den skakiga ekonomin ökade inte bara huvudstadsbefolkningen som 
helhet utan även den yrkesverksamma delen från 42 % till 46 % av populatio-
nen.146 Det ekonomiska läget påverkade alltså inte inflyttningen till Stockholm 
nämnvärt men i takt med att fler människor skulle rymmas på samma yta mins-
kade livsrummet för stadens invånare. 1868 bodde det 1,55 person per rum i 
Stockholms stad. 1880 hade denna siffra ökat till 1,81 person per rum vilket är 
en ansenlig ökning av trångboddheten med 17 procent.147 

Stockholms population fortsatte att växa, och 1880-1890 ökade den yrkes-
aktiva delen av befolkningen med hela 46 %.148 Tillväxten kan till stor del kopp-
las samman med stadens industrialisering då det främst var den industrianställda 
delen av befolkningen som stod för ökningen. Bostadsfrågan utgjorde fortfaran-
de en bromsklots i utvecklingen och pådriven av 1874 års byggnadsstadga ut-
mynnade detta i en ”byggboom” under 1880-talet. Den tidigare trähusbebyggel-
sen i områden som Södermalm och Kungsholmen ersattes successivt av ny-
byggda hyreshus. Att byggnationen kom att bli mest omfattande i dessa stadsde-
lar berodde inte enbart på stadsdelarnas slitna bebyggelse, utan också att det var 
hit en stor del av industrierna var lokaliserade.149  

Fram till 1860-talet hade Stockholms befolkning varit tämligen socialt he-
terogen. I takt med att allt flera industrier etablerades i stadens ytterområden 
                                                 
144 Lars Nilsson, Historisk tätortsstatistik, del 3. Stockholm i siffror 1850-2000, Stockholm 
2002, s. 18 
145 Håkan Lindgren, ”Finanssektorn och dess aktörer 1860-19”, Äventyret Sverige, red. Birgit-
ta Furuhagen, Stockholm 1993, s. 246, 248 och 250 ff. 
146 De här siffrorna bygger på egna beräkningar gjorda utifrån Nilsson s. 18 och 67. 
147 Enligt egna beräkningar gjorda utifrån Bidrag till Sveriges officiella statistik. Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser 1876-1880, Stockholm 1884, Delen Stock-
holmsstad s. 64. 
148 Den procentuella beräkningen är gjord utifrån Nilsson, s. 18. 
149 Mats Franzén, Den folkliga staden, Lund 1992, s. 58 och 74. 
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flyttade stora delar av den arbetande befolkning efter, vilket utmynnade i att 
huvudstaden segregeras socialt. Byggnationen under 1880- och 1890-talen elda-
de på utvecklingen ytterligare och de ovan nämnda stadsdelarna kom att få en 
allt mer utpräglat proletär prägel.150 Stockholms sociala skiktning var för samti-
den tämligen typisk vid en jämförelse med andra europeiska storstäder. Under 
perioden 1880 till 1890 utgjordes överklassbefolkningen av omkring 3 %, me-
delklassen av ca 10 % medan de lägre klasserna dominerade med ca 87 %.151  

De nybyggda hyreshusområdena kan till stora delar ses som ett svar på in-
dustrins behov av arbetskraft men här fanns också sociala motiv där man från 
politikerhåll kom att betrakta byggandet som ett vapen i kampen mot fattig-
domens avigsidor. Den förbättrade bostadsstandarden stärkte många arbetar-
familjers livssituation men många led fortfarande under de svaga ekonomiska 
konjunkturerna. Ett annat problem var spriten. Även om nykterhets- och arbetar-
rörelsen hade inlett kampen mot brännvinet så var alkoholmissbruket fortfarande 
utbrett. Krogen var en central mötesplats där många arbetare tillbringade en stor 
del av sin fritid. Med det omfattande fylleriet ökade våldsbrotten och det offent-
liga Stockholm, särskilt arbetarstadsdelarna, var under 1870- och 1880-talet 
osäkra miljöer att vistas i under dygnets mörkare delar.152  

Befolkningsökningen kunde naturligtvis ha skapat glada dagar inom den 
stockholmska nöjesbranschen, men andra faktorer kom att bidra till att så inte 
blev fallet. Efter 1870-talets svaga ekonomiska utveckling i huvudstaden hade 
konjunkturen sakta börjat vända uppåt, men tillväxten i ekonomin kom under 
hela 1880-talet att bli instabil med ständiga fluktuationer som en följd. Påverkad 
av den sviktande internationella konjunkturen drabbades den svenska ekonomin 
av deflation och de allmänna prisnivåerna föll.153 Från och med 1882 till inled-
ningen av 1890-talet drabbades Stockholm av att konjunkturen inom bygg-
branschen åter börjat vika, vilket speglade av sig i en generell sjunkande efter-
frågan. I förlängningen ledde detta till ökad arbetslöshet bland de som direkt 
eller indirekt varit sysselsatta inom byggindustrin. Särskilt kraftig blev den eko-
nomiska nedgången i huvudstaden 1885, då den av byggbranschen flitigt anlita-
de Handtverkarbanken tvingades ställa in alla sina betalningar.154 

Stockholms svaga ekonomiska utveckling synliggjordes inte minst i den 
allmänna löneutvecklingen vars kurvor under perioden kom att peka nedåt. Från 
1877 då den genomsnittliga dagslönen i huvudstaden låg på 1,53 kronor skulle 
den successivt komma att minska, för att tio år senare nå en bottennivå på en 
krona. Detta innebär att lönerna under perioden minskade med en tredjedel.155 

                                                 
150 Franzén, s.60 och 75. 
151 Uno Gustafsson, Industrialismens storstad: Studier rörande Stockholms sociala, ekono-
miska och demografiska struktur, Stockholm 1976, s. 116 och 123. 
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153 Magnusson (1999), s. 350. 
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Sammanfattningsvis var den industriella utvecklingen något svagare i hu-
vudstaden än i övriga riket.156 Möjligen är det mot denna bakgrund som över-
etableringen i Stockholms nöjesliv åren runt 1890 bör förstås.157 Att huvud-
stadsbefolkningen ökade hjälpte föga då de ekonomiska tiderna gjorde att många 
hade svårt att få ihop till det mest livsnödvändiga. För den som inte visste hur 
man skulle få mat för dagen framstod varietéunderhållning med all sannolikhet 
som något mycket avlägset.  

                                                

 
 

De juridiska ramarna 1877-1888 
 
Vid sidan av marknaden och dess svängningar reglerades varietésalongernas 
förutsättningar även av den rådande lagstiftningen. I Ordningsstadgan för rikets 
städer från 1868 fastslogs att den som ville ge kommersiellt inriktade offentliga 
föreställningar var skyldig att anmäla detta i förväg till polismyndigheten. För 
arrangörer i Stockholm innebar detta att man riktade sin ansökan till Överståt-
hållareämbetet. Enligt samma lag kunde polismakten sätta upp särskilda restrik-
tioner vilka arrangören ålades att följa. Om föreställningen var tänkt att hållas 
utomhus i en offentlig miljö var den ansvarige dessutom skyldig att i förväg 
ansöka om ett särskilt tillstånd hos samma myndighet. Ansvaret ålades inte bara 
arrangören utan även lokalinnehavaren som var skyldig att kontrollera att alla 
tillstånd var i sin ordning innan denna/denne upplät sina lokaler till det aktuella 
arrangemanget. Lagstiftningen gav också ordningsmakten rätten att förbjuda och 
avbryta alla offentliga föreställningar som genomförts utan tillstånd eller som i 
övrigt kunde anses osedliga och/eller bröt mot allmän lag.158 Detta åsyftade 
bland annat de censurinriktade delarna i 1864 års Strafflagstiftning. Här åter-
fanns lagar riktade mot religionsbrott som förbjöd hädelse mot gud och/eller de 
heliga sakramenten. 

På ett liknande sätt reglerades majestätsbrott och brott mot offentlig tjänste-
man, vilket innebar att det var förbjudet att förolämpa och/eller kritisera myn-
dighetspersoner. Andra delar av lagen var inriktade på att komma till rätta med 
osedligheten i samhället:  
 

 
156 Gustafson, s. 38. 
157 Gunnar Richardsson, Oscarisk teaterpolitik. De kungliga teatrarnas omvandling från 
hovinstitution till statliga aktiebolag, Göteborg 1966, s. 64. 
158 SFS; 1868, Ordningsstadga för rikets städer, no. 22, § 13. 
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Sprider någon ut skrift, målning, teckning eller bild, som tukt och sedlighet 
sårar; straffes med böter eller fängelse i högst sex månader. Lag samme 
ware, om man genom annan gerning sårar tukt och sedlighet så att allmän 
förargelse eller fara för andras förförelse deraf följer. 159  
 

Att presentera varietéunderhållning med ett sexuellt explicit innehåll kunde 
därmed, åtminstone i teorin, leda till att man dömdes till sex månaders fängelse. 
Ordningsstadgan gav även polismakten rätten att upplösa offentliga föreställ-
ningar med hänvisning till oordning eller annan lagöverträdelse.160 

1868 års Ordningsstadga skulle visa sig livskraftig och när en reviderad 
upplaga presenterades 1886 återfanns bara smärre ändringar vilka berörde varie-
téerna i låg utsträckning. Den största förändringen gällde ansvaret för offentliga 
föreställningar som nu helt förlades till arrangören. Den som ville ordna offent-
liga föreställningar blev nu skyldig att inför polismyndigheterna styrka att fas-
tighetsägaren givit sitt samtycke till att lokalen skulle användas i sådant syfte. 
Lagförändringen innehöll även en precisering avseende ansökningsförfarandet 
vilket medförde att tillstånd skulle sökas minst 24 timmar i förväg.161 Det här 
var förändringar som främst verkade vara inriktade på tillfälliga arrangemang 
och berörde i låg grad de fasta varietéetablissemangen som sökte sina tillstånd 
för hela säsonger. Lagändringen kan möjligen ha begränsat entreprenörernas 
möjligheter att flytta en föreställning utom- eller inomhus med kort varsel, allt 
efter väderlekens skiftningar.  

Vid sidan av ordningsstadgan reglerades offentliga föreställningar även på 
lokal nivå av Överståthållarämbetets särskilda föreskrifter för huvudstaden. 
Några tillstånd från Överståthållarämbetet från varietéernas första tio år har inte 
gått att spåra, då de första bevarade tillstånden är från Nya Aktiebolaget Tivoli 
1888. Här framgår att ansökan skulle göras av den juridiskt ansvarige inom före-
taget. Tillståndet började inte gälla förrän man fått det granskat och försett med 
giltigt sigill av polismyndigheten.162 

I tillståndet fastslogs under vilka perioder av året salongen hade tillstånd att 
hålla öppet, samt under vilka delar av dygnet föreställningarna fick hållas. I Nya 
Aktiebolaget Tivolis fall tilläts inga ”förlustelser” efter kl. 23.00, vilket möjligen 
förklarar varför de flesta varietéer som regel höll öppet fram till just denna tid-
punkt. Utöver de ovan redogjorda bestämmelserna kring föreställningarnas ut-
formning, fick dessa inte innehålla tävlingsbrottning, och i de fall luftakrobatik 
förekom var de ansvariga skyldiga att övervaka att artisterna använde sig av ett 
kontrollerat skyddsnät i de fall skaderisker förelåg.163 

                                                 
159 SFS, 1864, Strafflagen no. 11, kap, 7, 8, 9,10 och 18. 
160 SFS, 1868, Ordningsstadga för rikets städer, no. 22, § 13. 
161 SFS, 1886, Ordningsstadga för rikets städer, Nr 88, § 13. 
162 Nordiska museet, Nya aktiebolaget tivoli, F2D 1, Handlingar för kontrakt. 
163 Ibid. 
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Utöver en omsorg om artisternas väl och ve reglerade tillstånden även publiksä-
kerheten. För att säkra brandskyddet ålåg det arrangören att ordna med en pålit-
lig vattentillförsel med tillhörande brandposter, om belysningen slocknade skul-
le nödbelysning finnas och samtliga gasledningar skulle vara besiktigade innan 
säsongsstarten av berörd myndighet. Utöver dessa åtaganden var arrangören 
även skyldig att följa de särskilda brandbestämmelserna för huvudstadens teatrar 
från 1882. Polismyndigheten gavs även befogenhet att ingripa mot musikunder-
hållning som man på något sätt kunde anse störande. Arrangören var också 
skyldig att hålla alla utrymningsvägar och passager fria i syfte att förebygga 
olyckor vid brand eller liknande incidenter. Utöver dessa regler förbands arran-
gören även att följa och åtgärda alla påpekanden som gjordes av polis- och/eller 
brandmyndigheten.164 

Lagstiftningen visar hur nöjeslivet i städerna reglerades av myndigheterna, 
och även om motiven till stor del handlade om säkerhetsaspekter, så fanns här på 
samma gång en kontroll av såväl det sociala som politiska slaget. Enligt kapell-
mästaren Fredrik Andersson höll polisen hårt på censurlagstiftningen, i synner-
het avseende förbudet mot kritik av ”överhets- eller myndighetspersoner”, och 
man tvekade inte att ingripa vid minsta överträdelse. Även de kvinnliga artister-
nas klädsel bevakades och reglerades av ordningsmakten.165 Att ha myndighe-
ternas förtroende var viktigt. Det låg i varje entreprenörs intresse att följa de 
bestämmelser som utfärdats på såväl nationell som lokal nivå om man ville vara 
säker på att få de viktiga tillstånden från Överståthållareämbetet beviljade. 

Även de regler vilka angavs i Överståthållareämbetets tillstånd stärker bil-
den av myndigheternas fysiska närvaro under föreställningarna. Arrangören var 
skyldig att bekosta polisbevakningen och dessutom upplåta platser till polis och 
personal från brandmyndigheten.166 Revisionsberättelsen från 1888-1889 visar 
att polisbevakningen under året hade kostat Nya Aktiebolaget Tivoli 414 kr. 
Liknande handlingar från ordinariebolagsstämman 1892 visar på hur detta ar-
rangerades rent praktiskt. I samband med byggnationen av Kristallsalongen hade 
det gamla polisvakthuset rivits och ersatts med ett nytt, vilket tydliggör polisbe-
vakningens permanens.167 Detta torde undanröja alla tvivel på att juridiken och 
myndighetskontrollen hade en betydande inverkan på den stockholmska varieté-
underhållningen vid den här tiden. Sannolikt var det polisövervakningen den 
berömda chansonetten Gerda Wiberg åsyftade, då hon sjöng den under samtiden 
populära visan ”All isen smälter, all isen smälter, men polisen smälter ej.”168 

En för varietéerna minst lika viktig del av lagstiftningen var de delar som 
reglerade handeln med brännvin, det vill säga Brännvinsförsäljningsförordning-
en. Den första genomgripande brännvinslagstiftningen hade tillkommit redan 
                                                 
164 Nordiska museet, Nya aktiebolaget tivoli, F2D 1, Handlingar för kontrakt. 
165 Andersson, s. 88 f. och 92. 
166 Nordiska museet, Nya aktiebolaget tivoli, F2D 1, Handlingar för kontrakt. 
167 Nordiska museet, Nya aktiebolaget tivoli, A1:1, Bolagsstämmoprotokoll 1880-1893. 
168 Hjalmar Meissner, Gamla glada Stockholm, Stockholm 1939, s. 113. 
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1855 och kom sedan med vissa modifikationer att leva vidare en bit in på 1890-
talet. Med denna bestämmelse förbjöds den omdebatterade husbehovsbränning 
och sprittillverkningen övergick nu helt till fabriksproduktion.169 Ett viktigt 
inslag var att man i den nya lagstiftningen började göra en uppdelning av sprit-
försäljningen i partihandel, minuthandel och utskänkning. Partihandel avsåg 
handel med större kvantiteter starksprit, till exempel mellan tillverkare och gros-
sister eller grossister och restaurangägare. Minuthandel åsyftade den handel som 
vi idag främst sammankopplar med systembolagshandeln, det vill säga där kon-
sumenten köper sin sprit och sedan tar den med sig. Utskänkning i sin tur var 
benämningen för den brännvinshandel som förekom på restauranger och krogar, 
men till skillnad från vår tids praxis kunde man även ta med sig spriten från 
krogen och dricka upp den på någon annan plats.170 Det var framförallt de delar 
av lagstiftningen som reglerade utskänkningen som på ett mer direkt sätt kom att 
beröra varietésalongerna.  

Ett annat inslag var det så kallade måltidstvånget, vilket krävde att mat 
skulle finnas att tillgå i samband med brännvinsutskänkning. Några regelrätta 
måltider handlade det inte om. Istället krävdes bara att utskänkningsstället kunde 
tillhandahålla något ätligt om detta efterfrågades.171  

Lagen erbjöd även möjligheten att bilda privata bolag som skulle kunna 
överta rättigheterna för utminutering och utskänkning från städerna. Bolagen 
kunde i sin tur överlåta sina rättigheter till olika utskänkningsställen. I huvud-
staden skedde detta 1877 då Stockholms utskänkningsbolag bildades. Bolagen 
skulle ha som sitt främsta mål att begränsa alkoholutskänkningen, och i Stock-
holm minskade krogarna från 193 till 106 genom utskänkningsbolagets restrik-
tiva tillståndsgivning. Utskänkningsrättigheterna kunde även gå på auktion men 
då skulle utöver de ekonomiska aspekterna även köparens personliga skötsamhet 
och renommé beaktas.172  

Redan i den tidiga lagstiftningen var det lokala inflytande markant. Beslut 
om tillståndsgivning fattades gemensamt av landshövdingen, i Stockholms fall 
Överståthållarämbetet, i samråd med stadsfullmäktige.173 1877 hade även magi-
straten blandats in i processen. När varietéentreprenörerna sökte tillstånd att 
servera starkvaror nådde ansökan först magistraten som gav sitt utlåtande innan 
handlingarna skickades vidare till stadsfullmäktige. Om ansökan bifölls hos 
bägge dessa instanser sändes ansökan vidare till Överståthållareämbetet som 
därefter fattade det avgörande beslutet i frågan.174 Öl- och vinutskänkningen var 
oreglerad fram till 1866 då regler infördes vilka krävde att man fortsättningsvis 

                                                 
169 Lennart Johansson, Staten, supen och systemet. Svensk alkoholpolitik och alkoholkultur 
1855-2005, Stockholm 2008, s. 20. 
170 Johansson (2008), s. 23 f. 
171 Ibid., s. 24. 
172 Ibid., s. 25, 91 och 96. 
173 Ibid., s. 26 och 49. 
174 SFS, 1877, Brännvinsförsäljningsförordningen, no. 30, § 7, 1877. 
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ansökte om tillstånd även för dessa drycker. För den som redan hade brännvins-
tillstånd behövdes inget tillstånd, eftersom detta omfattade alla alkoholhaltiga 
drycker.175 Den som fått sitt tillstånd tillstyrkt var därefter skyldig att varje år i 
förväg uppskatta nästkommande års mängd utskänkning av brännvin. Denna 
beräkning låg sedan till grund för den beskattning man ålades att betala till 
brännvinsbolaget. För utskänkningsställen motsvarades 1877 denna avgift av 40 
öre per beräknad utskänkt kanna, ett mått som motsvarade 2,6  
liter.176 I Stockholms fall tillföll hela försäljningsavgiften staden.177 

Under de här åren var brännvinslagstiftningen till stora delar inriktad på att 
hitta vägar att beskatta sprithandeln men här fanns även en tydlig social och 
disciplinerande dimension. I 1877 års förordning framgår att utskänkningen inte 
fick ske på ett sådant sätt att den riskerade att störa den allmänna ordningen. Om 
så skedde var det fritt för myndigheterna att inskränka i eller helt dra in utskänk-
ningstillståndet. Lagen föreskrev även att utskänkningen bara fick pågå fram till 
kl. 22.00 men att myndigheterna hade rätten att reglera detta. Utskänkningsstäl-
lena ålades även ansvar för sina gäster som gick betydligt längre än vad vi idag 
är vana vid. Kraftigt berusade gäster fick då liksom nu inte serveras brännvin, 
men utöver detta föreskrevs innehavaren för utskänkningsstället även ansvar för 
att ta hand om personer som försatt sig själva i ett sådant skick att de inte längre 
kunde anses kunna ta hand om sig själva. Detta innebar att en redlöst berusad 
person aldrig fick avvisas från ett utskänkningsställe. Många av städerna krogar 
och salonger höll sig därför med egna ”fylleceller” där den berusade kunde åter-
hämta sig efter en ansträngande kväll.178  

1885 började staten även reglera utskänkningsställenas geografiska placer-
ing och fysiska utformning. Lokaler med brännvinsservering skulle vara väl 
synliga från gator och torg, och utöver detta även luftiga och välstädade. Lennart 
Johansson menar att kravet på insyn och en god hygien inte bara handlade om en 
renlighetsiver från myndigheternas sida utan att den också var ett sätt att minska 
och disciplinera osedligheten. Samma år började man även kräva att lagad mat 
skulle finnas att tillgå.  Tidigare kunde i princip vad som helst som gick att äta 
serveras. Den bakomliggande tanken var att den som åt inte skulle bli lika beru-
sad.179 För tillsynen svarade stadens ”Befallningshavande” vilket i praktiken 
innebar polisen och/eller senare nykterhetskontrollanter.180 

Utskänkningen hade också intressanta genusaspekter. Krogrörelser föll inte 
under skråväsendets regler och hade därför kommit att bli en ekonomisk nisch 

                                                 
175 Johansson (2008), s. 57. 
176 SFS, 1877, Brännvinsförsäljningsförordningen, no. 30, § 12 och 18 och Lars Lagerqvist 
och Ernst Nathorst-Böös, Vad kostade det? Priser och löner från medeltid till våra dagar, 
Stockholm 1997, s. 29. 
177 Johansson (2008), s. 26. 
178 SFS, 1877, Brännvinsförsäljningsförordningen, no. 30, § 26 och 29, 1877. 
179 Johansson (2008), s. 63 f. 
180 SFS, 1877, Brännvinsförsäljningsförordningen, no. 30, § 55 och 56, 1877. 
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där kvinnor hade möjligheten att etablera sig. Som ett exempel på detta var det 
fler kvinnor än män som beviljats utskänkningstillstånd när det s.k. Göteborgs-
systemet bildades 1865.181 Det är därför ett rimligt antagande att den allt restrik-
tivare alkohollagstiftningen kom att drabba kvinnor med krogrörelser i högre 
utsträckning än män, och då särskilt med tanke på att denna grupps möjligheter 
till likvärdiga försörjningar var betydligt mer begränsade än mäns. 

 
 

Svenska föregångare 
 
Sverige kan ur ett nöjessammanhang ses som en senkomling i jämförelse med de 
tidigare diskuterade länderna. Tyskland var en i allmänhet viktig kulturell före-
bild för det svenska nöjeslivet och de s.k. fröjderna, den svenska varianten av 
tingel tangel, nådde under 1840-1860-talen en stor popularitet och attraherade 
besökare från alla samhällsskikt. Även i Sverige kom detta begrepp att använ-
das, dels som synonymt med fröjder men också mer allmänt som ett samlings-
begrepp för underhållningsformer man betraktade som burleska och av låg kul-
turell och moralisk standard.182 Enligt Svensk etymologisk ordbok från 1922 
användes även begreppet tarachim synonymt med fröjder.183 Ett annat mindre 
smickrande namn för underhållningsformen var hundfröjder184, vilket ger en 
bild av omvärldens syn på nöjesfenomenet. Till de mer namnkunniga Stock-
holmsfröjderna hörde Valhalla på Mäster Samuelsgatan, Odeon på Regeringsga-
tan 28 och Rotundan i Humlegården. Fröjderna kan till en betydande del betrak-
tas som ett resultat av transnationella överföringar. Liksom på de tyska tingel 
tangel-etablissemangen handlade det om sångkaféer där kvinnliga aktriser rada-
des upp på scenen för att i tur och ordning göra sina sångframträdanden.185 Då 
Nils och Edvard Selander drog sig till minnes sina ungdomsår under 1850- och 
1860-talen skulle de beskriva en av fröjderna, Kafé Scandinave eller Kafé Skan-
dal som det enligt sagesmännen kallades i folkmun, på ett sätt som känns igen 
från den tyska forskningen:  

                                                

 
…aftonkonserter med oftast underhaltiga prestationer, där de exekverande 
damerna mellan avdelningarna stego ned från sin estrad och gingo kring 
bland gästerna för att på en tallrik upphämta frivilliga penningoffer.186 

 
181 Johansson (2008), s. 105 f. 
182 Fröjder, www.saob.se 2007-09-10. 
183 Gustaf Elof Hellqvist, Svensk etymologisk ordbok, Lund 1922, s. 955. 
184 Nils och Edvard Selander, Två gamla Stockholmares anteckningar, Stockholm 1920,  
s. 187. 
185 Emil Norlander, Tionde Don Basunoboken, Det glada Stockholm: Från Tingel-Tangel till 
den moderna kabareten, Stockholm 1918, s. 11. 
186 Selander, s. 187. 
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På Rotundan utgjordes artiststaben av danska och engelska sångerskor vilket 
även detta ger en fingervisning om fröjdernas transnationella ursprung.187  

Vid sidan av dessa ofta missaktade inrättningar fanns de mer respektabla 
schweizerierna. Sitt namn hade de fått av att de ursprungligen startats av invand-
rade schweiziska sockerbagare. De tidiga schweizerierna attraherade både män 
och kvinnor och var inrättningar där besökarna kunde avnjuta allt från bakverk 
och kaffe till allahanda spritdrycker. Med tiden utvecklades dessa inrättningar 
till att bli tillhåll för framförallt män ur medel- och överklassen. Som en följd av 
detta trängde alkoholdryckerna undan konditorivarorna. Där arbetarklassens 
män hade krogen som social mötesplats hade de högre samhällsklassernas män 
schweizeriet. Som en extra attraktion bjöds besökarna ofta på någon form av 
musikalisk underhållning och i dessa sammanhang var kvinnliga artister vanliga. 
Inte heller dessa nöjen kom att gå fria från kritik eftersom man på vissa håll inte 
bara anlitade kvinnliga artister utan också kvinnlig serveringspersonal, vilket 
stred mot de borgerliga genusnormerna.188 Schweizerierna var tillsammans med 
fröjderna och musikkaféerna, de nöjesinrättningar vilka i högst grad uppvisade 
släktskap med de franska och brittiska sångkaféerna och de bör därför i viss mån 
betraktas som föregångare och förebilder för delar av varietéernas musikaliska 
underhållning.  

Många av varieténs viktigaste inslag hämtades från den äldre cirkusunder-
hållningen. Till dessa lån hörde bland annat akrobatik, clowner, djurdressyr och 
trolleri. De främsta skillnaderna utgjordes av salongernas fysiska utformning, 
där cirkussalongernas åskådarplaster var byggda i en cirkel kring manegen me-
dan varietésalongerna publik satt vid småbord placerade framför en scen. Inne-
hållsmässigt skilde sig de bägge genrerna åt av cirkusunderhållningens ur-
sprungliga tonvikt på djurdressyr, medan sång- och dansnummer markerade 
varietéernas särart. Djurdressyr förekom även inom varietégenren men i betyd-
ligt blygsammare skala. En annan viktig skillnad var att cirkusen var familje-
anpassad, medan varietéernas spritorienterade miljöer i högre grad uppfattades 
som vuxenunderhållning. Förhållandet mellan cirkus- och varietéunderhållning-
en var stundtals symbiotiskt och under perioden 1870 till 1900 skulle genrerna 
komma att låna inslag från varandra i så hög utsträckning att underhållnings-
formerna stundtals blev in till förväxling lika. 

Cirkusunderhållningen nådde Stockholm för första gången 1787 då engels-
mannen Peter Price besökte Stockholm med sitt konstberidarsällskap. Vid denna 
tidpunkt fanns vare sig akrobater eller clowner i ensemblen eftersom den ur-
sprungliga cirkusunderhållningen uteslutande baserades på hästdressyr. Under 
1800-talets inledande decennier kunde en utveckling inom genren märkas där 
man även började presentera akrobatik i föreställningarna och därefter inför-
                                                 
187 Norlander(1918), s. 13. 
188 Björn Hodell, ”Schweizerier, utvärdshus och restauranger”, ur Det glada Sverige - Våra 
fester och högtider genom tiderna band 3, red. Gösta Berg, Stockholm 1948, s. 1882 ff. 
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livades nya inslag som för en nutida betraktare skulle framstå som typiska inslag 
på en cirkus som till exempel clowner och trollkonstnärer. Om de stockholmska 
varietéernas etableringsperiod till stor del kan förläggas till 1870-talets andra 
hälft föregicks dessa av cirkusarnas framväxt som ägde rum omkring 70 år tidi-
gare.189  

Andra delar av varietékonceptet kändes även igen från marknadsunder-
hållningens ambulerande artisteri. Hit hörde akrobater, jonglörer, djurdressörer 
och atleter som utförde sina konster mot betalning. Marknadsgycklet blev även 
en hemvist för s.k. ”freak shows” där personer, barn som vuxna, med olika miss-
bildningar visades upp för publik.190 Att man slog mynt av olika handikapp var 
tämligen ovanligt på de stockholmska varietéerna och i de fall detta förekom var 
funktionshindren eller lytena i sig inte en tillräcklig attraktion utan kombinera-
des då med någon form av artisteri. Det tycks då snarare ha handlat om förmå-
gan att övervinna sitt handikapp. Ett exempel på detta var den populäre småväx-
te Gustaf Andersson som rönte framgångar tillsammans med den minst lika 
folkkäre sångare och komikern Ebbe Thoraldssen under 1890-talet.191  
 

                                                 
189 Per Arne Wåhlberg, Cirkus i Sverige – Bidrag till vårt lands kulturhistoria, Stockholm 
1992, s. 18, 25 f. och 32. 
190 Claes Krantz, ”Marknadsliv”, Det glada Sverige band 3, red. Gösta Berg m.fl., 
Stockholm 1948, s. 2005 f. 
191 Fredrik Andersson, När minnesklockorna ljuda. Återklanger från den gamla goda tiden, 
Stockholm 1931, s. 74. 
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Djurgårdsslätten, en plats för nöjen 
 
 
För att förstå framväxten av den stockholmska varietéscenen kan det vara på sin 
plats att först bekanta sig med de miljöer den växte fram ur. En lämplig start-
punkt i detta sökande är i detta fall Djurgårdsslätten, det vill säga det område 
som idag huserar välbesökta faciliteter och turistfällor som Gröna lund och 
Skansen. Från och med 1880-talet kom området under framförallt sommar-
säsongen att närmast utgöra ett epicentrum kring vilket stora delar av det stock-
holmska nöjes- och varietélivet snurrade. Inom en radie av cirka 100 meter åter-
fanns under 1890-talet varietésalongerna Alhambra, Victoria Teatern, Novilla 
och Kristallsalongen. Vid sidan av varietéerna fanns andra nöjesinrättningar som 
Djurgårdstivoli, Manegen/Cirkus, Djurgårdsteatern, Hasselbacken, Skansen och 
Nordiska museet, samt en mängd kaféer, schweizerier, restauranger och värds-
hus. För den som sökte efter nöjen och avkoppling var detta på många sätt rätt 
plats att befinna sig på. När tidskriften Nornan skildrade hur en sommardag på 
Djurgården under 1890-talet kunde gestalta sig såg det ut på detta sätt: 
 

Matkorgar och barnvagnar har man med sig ut. En fridsam eftermiddagslur 
i gröngräset, en bok att läsa, ballonger åt småttingarna, kaffehurran på el-
den, som sprakar lustigt i backen. I Friesens park svänga sig gardister och 
dalkullor i ”gamla valsen” på ängens gräsmatta, der för hundra år sedan 
Mollberg och Ulla dansade på bal champetre, i Tivoli är trängsel kring ap-
hus och elefantburar, energiska ungdomar profva kraftmätaren och andra 
uthålliga ungherrar pröfva sin förmåga att konsumera punsch på Hassel-
backen.192 

 
Djurgården hade redan innan varietéernas entré i huvudstadens nöjesliv på 1870-
talet gamla anor som en plats dit stockholmsborna sökte sig under sommar-
säsongen för en stunds avkoppling. 193 Under det sena 1700-talet fanns här tivoli 
anlagt vid nuvarande Skansenområdet och platsen huserade redan då en rad 
utvärdshus, kaféer och restauranger. Efter att ha varit begränsat av ett kungligt 
monopol fram till 1842 hade det stockholmska teaterlivet givits friare tyglar och 
många nya privatteatrar började nu etableras. En av dessa var Djurgårdsteatern. 
Belägen vid Lejonslätten bjöd den sin publik på en repertoar som till stora delar 
utgjordes av lättare underhållning som folklustspel och operetter.194  

Själva tivoliområdet, vilket i grova drag motsvarades av den yta som idag 
inrymmer Skansen, var förfallet och kom fram till 1850-talet att genomgå flera 
ägarbyten där ingen tycks ha haft de resurser som krävdes för att rusta upp an-
                                                 
192 Nornan, Svensk kalender 1891, s. 67. 
193 Djurgården införlivades i Stockholm stad 1868, Gustafson, s. 23. 
194 Meissner, s. 97. 
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läggningen. Platsen blev under denna period känt för sina ruffiga miljöer och 
ryktet betonade det tvivelaktiga klientel man menade befolkade området under 
dygnets mörkare delar. Vanligt folk gjorde därför bäst i att hålla borta sig från 
Tivoliområdet efter mörkrets inbrott.195 

Redan i ett tidigt skede gjorde de internationella influenserna avtryck i 
Djurgårdens nöjesliv. 1843 hade Köpenhamns tivoli öppnat med många för sin 
samtid fantastiska attraktioner och miljöer. Föga förvånande gjorde sig den na-
tionalistiskt färgade rivaliteten mellan de bägge huvudstäderna sig snart påmind 
och röster höjdes snart för att även Stockholm borde ha ett tivoli av minst sam-
ma rang. Två år efter att den danska huvudstaden begåvats med sitt tivoli kunde 
stockholmarna roa sig på en liknande anläggning som nu skyndsamt byggts upp 
i Trädgårdsföreningens park vid Drottninggatan. Kort därpå kunde man även 
besöka ett tivoli vid Tullportsgatan på Söder, och 1848 slog Norra tivoli vid 
Norrtullsgatan upp sina portar.196 Anläggningen var rikt utrustad och vid sidan 
av karuseller och gungor återfanns en friluftsteater, schweizeri och besökarna 
bjöds både på dans och underhållning av trollkonstnärer, akrobater och jonglö-
rer.197 

1850-talet skulle komma att kännetecknas av en stark etablering inom 
Djurgårdens nöjesliv. Ett av de första stora etablissemangen att ta området i 
besittning, vid sidan av Djurgårdsteatern, var den nöjesinrättning som idag är 
bekant under namnet Cirkus, men som för sin samtid var mera känt som Mane-
gen. Redan 1827 hade flera provisoriska cirkusanläggningar uppförts strax intill 
det område där Cirkus är beläget i dag. Tillstånden var provisoriska och varade 
bara under sommaren då de Kungliga teatrarna var stängda. När säsongen var 
över revs anläggningarna och de Kungliga teatrarna kunde på detta sätt hållas 
fria från all eventuell konkurrens. Den första fasta inkarnationen av Cirkus 
byggdes 1839 av cirkusfamiljen Tourniaire. Bygganden kom därefter att ge-
nomgå flera ägarbyten innan den 1846 hamnade i maskinmästaren Carl Petter 
Mothanders ägo. Den nye ägaren började renovera anläggningen och försökte 
bredda repertoaren med musikunderhållning, danser och andra underhållnings-
former.198 

Vid premiären första maj 1847 var det inte cirkusunderhållning som gavs 
utan konsertmusik med Anton Schnötzingers orkester. Glädjen visade sig kort-
varig, och redan dagen därpå drabbades Manegen av en stor brand som ödelade 
byggnaden till grunden. En missnöjd hantverkare utpekades som den skyldige 
men den misstänkte fälldes aldrig i brist på bevis. Mothander gav inte upp och 
redan vid midsommar året därpå slog man upp portarna på nytt. Den tänkta ny-
premiären sammanföll dessvärre med de politiska oroligheterna ute i Europa. 
Artisternas rörlighet begränsades och först 1849 kunde verksamheten åter ta fart. 
                                                 
195 Varieté, 22-29 oktober 1895. 
196 Norlander (1936), s. 15 f. och Selander, s. 224. 
197 Selander, s. 225. 
198 Wåhlberg, s. 53 f. och 56. 
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Mothander behöll sin breda repertoar och premiärpubliken kunde avnjuta en 
föreställning som bestod av trolleri, musikalisk underhållning och akrobatik. 
Händelserna visar hur beroende det svenska nöjeslivet var av utländska artister 
vid den här tiden. Mothanders Manege är viktig för förståelsen av de förutsätt-
ningar vilka senare skulle bidra i formandet av den stockholmska varietéunder-
hållningen. Redan under detta inledande skede var Manegen ett resultat av 
transnationella influenser där lokala och nationella initiativ kom att blandas med 
internationella inslag. Etablissemanget kan också ses som ett tidigt exempel på 
hur olika underhållningsformer lyftes in under ett och samma tak. Genre-
gränserna var på intet sätt låsta, och från och med starten 1847 fram till sekel-
skiftet 1900 kombinerades cirkusunderhållningen under perioder med teater, 
revy, varieté och trolleriföreställningar.199 

Strax intill Manegen låg den under sin samtid berömda guldkrogen Hassel-
backen, vilken inrymde både inom- och utomhusrestaurang, musikpaviljong och 
privata salonger. Här fanns även ett schweizeri som i folkmun gick under nam-
net Gubbhyllan. Hasselbacken var framförallt ett tillhåll för societeten och be-
söktes ofta av både svenska och utländska celebriteter.200 Anläggningen anlita-
des flitigt som restaurang i samband med olika kongresser och var berömt för 
sina förstamajfiranden och Bellmansfester.201 Restaurangen hade startats 1853 
av Wilhelm Davidson som efterträtts av sina söner Manne och Ernst Davidson 
vid sin bortgång 1883.202 

För den danslystne låg danssalongen Novilla, som ursprungligen uppförts 
av hovjägare G. L. Carlstedt 1832, strax intill tivoliområdet.203 År 1847 bytte 
byggnaden direktion och därmed även inriktning då danssalongen förvandlades 
till ett schweizeri som även kom att fungera som en samlingsplats för Djur-
gårdens artister.204 Vid 1850-talets inledning försågs fastigheten med en vinter-
trädgård, och Novilla blev nu även ett utflyktsmål där man kunde dricka varm 
punsch och njuta av musik under de kalla vintermånaderna.205 År 1879 köptes 
etablissemanget av konditorn August Scheele som sedan skulle komma att inne-
ha salongen under många år.206 

Den femte augusti 1850 möttes djurgårdsflanörerna av ett nyrenoverat 
Djurgårdstivoli. Tivoliområden var vid den här tiden, liksom i dag, platser där 
besökaren kunde få sig en spännande upplevelse till livs, där bland annat karu-
seller, lotterier, vaxkabinett och prickkastning ingick i nöjesarsenalen. Vad som 
möjligen skulle förvåna en nutida besökare är att ett tivoli vid den här tiden även 

                                                 
199 Wåhlberg, s. 58 och 62. 
200 Claes Lundin, Nya Stockholm, Stockholm 1890, s. 54 ff. 
201 Kay G. Englund, Djurgården i ord och bild, Stockholm 1930, s. 82 och 86. 
202 Lundin, s. 55. 
203 Erik Andrén, ”Vauxhallen Novilla” ur Fataburen 1944, Stockholm 1944, s. 107 f. 
204 Englund, s. 76. 
205 Andrén, s. 114 och Englund, s. 76. 
206 Andrén, s. 116. 
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kunde inrymma menagerier med exotiska djur, teater- och cirkusbyggnader där 
allahanda artister såsom trollkonstnärer, akrobater, buktalare, kraftekvilibrister 
och ormmänniskor roade och fascinerade publiken. Djurgårdstivoli utgjorde 
inget undantag utan var en plats där den som var lysten efter det spektakulära 
kunde få sina behov tillfredställda. Likt en alternativ verklighet erbjöd man sina 
besökare några timmars flykt bort från det vardagliga.207  

Liksom tidigare på Cirkus skulle den nyvunna fräschören dessvärre visa sig 
kortlivad. Om anläggningen tidigare varit utlämnad åt oförmågan i dess varie-
rande former skulle nu istället glömskan visa sig ödesdiger. Anläggningen hade 
knappt varit i bruk en månad då den drabbades av en omfattande brand som 
ödelade stora delar av det man nyss byggt upp. Efteråt utpekades en artist som 
den skyldige, och man menade att branden startat efter att denne glömt släcka ett 
stearinljus i en av husvagnarna. Tivolit byggdes delvis upp igen men de ekono-
miska förlusterna tycks ha varit så betydande att området med tiden åter började 
förfalla.208 Perioden 1850 fram till mitten av 1870-talet kom som en följd av 
detta att utgöra en dyster period i Djurgårdstivolis historia. 
 
 

                                                 
207 Emil Norlander, ”Djurgårdens tivoli”, Fataburen 1936, red. Andreas Lindblom, Gösta 
Berg och Sigfrid Svensson, Stockholm 1936, passim. 
208 Ibid., s. 20. 
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När varietéunderhållningen kom till Stockholm 
 
 
Vid 1870-talets mitt hade varietéunderhållningen lagt flera av de västerländska 
metropolerna för sina fötter. Någon brist på nöjen rådde knappast i Stockholm, 
men den här formen av förströelse lyste ännu med sin frånvaro. Fram till denna 
tidpunkt hade den svenska industrialiseringen legat många decennier efter den 
brittiska, franska och amerikanska. Nu när Sverige var på väg mot sin andra 
industriella fas skulle landet gradvis börja hämta in de stora nationernas eko-
nomiska försprång vilket kom att driva på den svenska urbaniseringen. Mass-
pressen bidrog även till att de svenska städerna började införlivas i den väster-
ländska kultursfären. Huvudstadspressens internationella bevakning lät dess 
läsare bekanta sig med kultur- och nöjeslivet ute i de europeiska storstäderna. 
Detta skapade inte bara kunskap om hur det var utan också förväntningar kring 
hur det kunde bli. Manegen var således krattad, men skulle varietéunderhåll-
ningen hitta även till Stockholm? 
 
 

Varietépionjären Fru Lenoir 
 
Ute på Djurgården var nöjesindustrin alltså under tillväxt. Den neråtgående tren-
den på Djurgårdstivoli bröts först 1875 då ansvaret för anläggningen övertogs av 
fru Lenoir.209 Anläggningen ägdes av fabrikören C. G. Mineur, vilket ger för 
handen att Lenoir i själva verket hyrde Tivoliområdet. 210 Enligt Norlander var 
den nya direktrisen redan vid övertagandet en luttrad och erfaren affärskvinna 
inom den stockholmska krog- och nöjesbranschen. Hon var bland annat direktris 
för restaurang- och caférörelsen Alhambra som var granne och konkurrent till 
det intilliggande Djurgårdstivoli.211 

Att ogifta kvinnor och änkor intog en framskjuten position inom restau-
rang- och underhållningsbranschen var inte ovanligt under 1800-talets andra 
hälft. Eftersom krogrörelser inte inordnades under skråväsendet hade detta blivit 
en bransch som på vissa håll dominerades av kvinnliga ägare.212  
                                                 
209 Emil Norlander placerar ett C. framför Lenoir men det har inte gått finna någon som passar 
in på denna förkortning med kopplingar till restaurang- eller nöjesbranschen i Rotemansarki-
vet för Stockholms stad under den här perioden. Däremot återfinns en Hanna Justina Wilhel-
mina Lenoir mellan åren 1899-1906 som skulle kunna stämma in bra på den Lenoir som 
Norlander beskriver. Det handlar här om en restauratörsänka född den 21 augusti 1832 Schö-
nerwalde i Tyskland. Om det är denna kvinna Norlander avser skulle det betyda att hon vid 
övertagandet av Alhambra var 42 år, vilket låter rimligt i sammanhanget. 
210 Stockholms adresskalender, 1876-1879. 
211 Norlander (1936), s. 21. 
212 Johansson (2008), s. 105. 
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Lenoirs företagande bör även betraktas mot bakgrund av de lättnader som skett i 
det strukturella ekonomiska och juridiska förtrycket av kvinnor i Sverige under 
de föregående decennierna. Från och med 1858 gavs kvinnor rätten att ansöka i 
domstol om att myndigförklaras. Fram till denna tidpunkt var ogifta kvinnors 
möjligheter att bedriva offentliga verksamheter som självständiga individer 
kraftigt beskurna. År 1863 myndigförklarades ogifta vuxna kvinnor. Den per-
sonliga friheten varade bara så länge kvinnan inte ingick äktenskap. I samma 
stund kvinnan gifte sig ställdes hon under sin makes förmyndarskap, vilket se-
dan varade äktenskapet ut. Inom det ekonomiska området kom även det stegvisa 
avskaffandet av skråväsendet 1846 och 1864 att utgöra en betydande förbättring 
för ogifta kvinnors möjligheter till egen försörjning genom entreprenörskap även 
inom andra områden än krogrörelser. I ett första steg infördes en begränsad när-
ingsfrihet, vilket öppnade fältet för ogifta myndiga kvinnor att starta egna före-
tag och rörelser inom textil- och matvaruhandeln. 1864 avskaffades skråväsen-
det definitivt och alla restriktioner togs därmed bort. Det blev nu fritt för alla 
ogifta kvinnor att etablera sig inom alla näringsgrenar.213 Utan dessa föränd-
ringar hade Lenoir och hennes senare medsystrar sannolikt tvingats gå omvägen 
via manliga bulvaner för att kunna etablera sig inom nöjesbranschen på ett lik-
nande sätt. 

För att undvika alla eventuella missförstånd bör det betonas att det under 
1870-talets senare hälft fanns två intill varandra närbelägna salonger som båda 
försetts med namnet Alhambra. Den ena salongen låg utanför tivoliområdet och 
var en krog- och restaurangrörelse medan teatern med samma namn hörde till 
det intilliggande tivoliområdet.  

Enligt nöjestidningen Varieté skulle det vid Anshelm Bergs övertagande av 
Tivoli 1878 ha funnits en icke namngiven varieté i den nedre delen av tivoli-
området.214 Kartor från platsen visar att det inte fanns någon annan teater-
byggnad inom detta område än den som senare skulle komma att gå under nam-
net Victoria Teatern, varför det med största sannolikhet är denna salong som 
avses. Även Norlander är inne på samma linje i sin beskrivning av Tivoli-
områdets framväxt. Enligt denne författare hade Renoir från och med sitt över-
tagande av Tivoliområdet gjort stora försök att förbättra Djurgårdstivolis skam-
filad rykte. När det gällde varietén, som då gick under namnet Alhambra-teatern, 
skulle hon ha lyckats särskilt bra.215 Det här är en uppgift som då det gäller 
stämningarna motsägs av Norlanders senare beskrivning av den unga Alhambra-
varieténs stökiga och bråkiga miljöer. 
 

                                                 
213 Yvonne Svanström, Offentliga kvinnor. Prostitution i Sverige 1812-1918, Stockholm 2006, 
s. 26 ff. 
214 Varieté, 22-29 oktober 1895. 
215 Norlander (1936), s. 21. 
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Bild 1, Djurgårdstivoli med omnejd, del ur Riksmarskalksämbetet karta över området 
1879.  
 

Att det verkligen handlade om två skilda nöjesinrättningar stöds av det fak-
tum att det mellan åren 1873 till 1876 dyker upp två etablissemang som båda bär 
namnet Alhambra i Dagens Nyheters nöjesannonsering. Dels handlar det om 
reklam för restaurang och kaférörelsen Alhambra som, vilket beskrivits ovan, 
låg strax utanför tivoliområdet och dels en teaterlokal som 1873 beskrivs som 
Alhambra-Teatern, ett namn som fyra år senare fick tillägget Alhambra-Varieté-
Teater. Att den sistnämnda salongen verkligen utgjorde en del av tivoliområdet 
stöds ytterligare av det faktum att Harry Adacker, som var tivolis dåvarande 
ägare Anshelm Bergs högra hand, dyker upp som regissör för varietén 1879.216 
Att man nu hade två salonger med näst intill identiska namn hänger sannolikt 
samman med att båda låg under fru Lenoirs direktion och därmed hörde till 
samma rörelse. För att komplicera det hela ytterligare, skulle restaurangen Al-
hambra, fortfarande under samma namn, övergå till varietéunderhållning vid 
slutet av 1880-talet. Då hade Alhambravarietén bytt namn till Victoria Teatern. 

Något exakt datum då varietéunderhållningen slutligen nådde den svenska 
huvudstaden kan inte fastställas. Istället kunde en utveckling märkas under åren 
1876-1877 där flera salonger började dyka upp vilka bar drag av det som senare 
skulle förknippas med varieté, det vill säga kvällslånga program med blandad 
underhållning i krogmiljöer. Vid den här tidpunkten uppfyllde dessa etablisse-
mang bara delvis dessa kriterier, och de kan därför bäst jämföras med de brittis-
ka, franska och amerikanska förhållandena cirka 20 till 30 år tidigare. Några 

                                                 
216 Dagens Nyheter, 14 april 1879. 
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varietéannonser från den här tiden har inte gått att finna och första gången Al-
hambra-Teatern dyker upp i ett varietésammanhang är våren 1877.217 

Alhambravarietén hade också sin föregångare. Under september och okto-
ber månad 1876 hade man börjat ge föreställningar som bar drag av varieté-
underhållning på Ladugårdsland, det vill säga nuvarande Östermalm. Direktör 
för etablissemanget var en Victor Natator. Direktören var själv artist och upp-
trädde under föreställningarna som ”fiskmänniska”. Konststycke gick ut på att 
på att Natator kröp ned i en vattentank där han sedan höll andan under lång tid, 
samtidigt som en rad ”prestationer” utfördes. På programmet återfanns även 
djurimitatören Henry Vaughan och den italienskfranska sångerskan Signora 
Cammin.218 Det framgår inte om det förekom alkoholutskänkning i samband 
med föreställningarna, och i kombination med den måttliga storleken på pro-
grammet kan föreställningen endast med viss välvilja betraktas som ett tidigt 
försök att pröva varietékonceptet på den stockholmska publiken. Någon full-
skalig varietésalong av det slag som senare skulle komma att etableras ute på 
Djurgården verkar det inte ha varit. Låt oss därför åter rikta blickarna mot Djur-
gårdsslättens nöjesliv. 

Innan fru Lenoir slutligen bestämde sig för att inrikta sig på varieté-
underhållning skulle många olika underhållningsformer komma att provas under 
Alhambra-teaterns tak. Under åren 1873 till 1876 var det främst teater av det 
lättare slaget som dominerade repertoaren.219 Säsongen 1873 gavs det svensk-
skrivna dramat Skuggor och dalar och lustspelet En äkta man på villospår.220 
Under 1875 fungerade Alhambra-Teatern även som cirkus då den brittiske cir-
kusdirektören G. K. Wallace kom på besök med sin Afrikanska Circus under 
september månad.221 Hur man lyckades anpassa och omvandla teaterlokalen för 
att passa en cirkusföreställning förtäljer inte historien men pragmatismen och 
innovationsförmågan tycks stundtals ha varit stor. Ett något senare exempel på 
hur nöjessalonger kunde göras multifunktionella är A.P. Anderssons kombinera-
de varieté-, teater- och cirkusbyggnad som öppnade portarna för Linköpingspu-
bliken 1883. Under ett löstagbart trägolv låg cirkusmanegen krattad och klar att 

                                                 
217 Åke Abrahamsson har menat att Alhambras omvandling till varieté skedde redan 1876. 
Det här är ett startdatum som inte gått att finna något källkritiskt stöd för i de undersökta 
källorna. Med vägledning av Abrahamssons källförteckning och de uppgifter som återges 
pekar allt i riktning mot att dateringen hämtats ur Emil Norlanders ”Det glada Stockholm: 
från tingel-tangel till den moderna kabareten” från 1918. Norlander lämnar dessvärre inga 
hänvisningar till vilka källor han hämtat uppgiften från. Abrahamsson, s. 3, Norlander (1918), 
s. 18 och Dagens Nyheter t.ex. 19 maj 1877. 
218 Dagens Nyheter, 27 september och 12 oktober 1876. 
219 Dagens Nyheter, 7 juni och 27 juni 1873, 18 september 1875. 
220 Dagens Nyheter, 7 juni och 27 juni 1873. 
221 Dagens Nyheter, 18 september 1875. 
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användas och med lite ansträngning kunde lokalen snabbt byta funktion när så 
krävdes.222 

Vid sidan av underhållningen fanns även en restaurang och ett schweizeri 
på Alhambra-Teatern.223 Schweizeriet hade en mycket central funktion för va-
rietéerna, då det var härifrån spritutskänkningen utgick. Som vi kunnat se ovan 
hade konditorivarorna minskat i betydelse och ett schweizeri var vid den här 
tiden ofta inte annat än en något exklusivare krog där brännvinet till stora delar 
bytts ut mot exklusivare drycker som punsch och konjak. Varietésalongerna var 
kommersiellt drivna inrättningar och om gästerna kunde hållas kvar under en 
längre tidsrymd inom etablissemangets väggar skulle de samtidigt spendera mer 
pengar, vilket torde ha varit entreprenörernas förhoppningar. Lösningen kan ses 
som ett tidigt tecken på hur den urbana marknadsekonomin drev på utvecklingen 
mot multifunktionella etablissemang. 

  
 

Stockholms första varieté 
 
Vid slutet av 1870-talet utgjorde varietéunderhållning ett välbekant inslag i de 
större västerländska städerna, men fram till denna tidpunkt hade ingen varieté-
salong lyckats etablera sig i Stockholm. Detta var nu på väg att förändras. Under 
maj månad 1877 dök för första gången Alhambra-Varieté-Teatern upp med sin 
Soirée Parisienne som ett nytt inslag i Stockholms kulturutbud. Redan under 
detta inledande skede tycks man ha haft ett varietékoncept vilket känns igen från 
den internationella varietéunderhållningen. Här fanns de blandade helkvälls-
programmen och till underhållningen serverades starkvaror av olika slag. Kväl-
len var uppdelad i två föreställningar där den första avdelningen, vilken inleddes 
kl. 17.00, gick under namnet Grande Matinée Parisienne, medan kvällens andra 
hälft, Grand Soirée Parisienne, påbörjades kl. 20.00.  

Inträdet var redan inledningsvis relativt högt och kostade en krona per före-
ställning.224 Pelle Snickars har menat att biljettpriserna inom Stockholms nöjes-
liv vid den här tiden fungerade som ”klassmarkörer”, vilka skvallrar om vilken 
publik arrangörerna ville attrahera. Inträden på en krona skulle därmed innebära 
att man i första hand ville locka till sig samhällets bättre bemedlade, medan 
biljettpriser på 25 öre visar att man vände sig mot arbetarbefolkningen.225 Lik-
nande tankar har även framförts av Chris Waters som menar att skotska entre-
prenörer kom att använda prisnivån som ett verktyg att styra publikens sociala 

                                                 
222 Ann-Sofie Schotte-Lindsten, ”Folkminnen från Linköping”, Folkminnen av Landsmåls- 
och Folkminnesarkivet 1942-1948, Uppsala 1948, s. 79. 
223 Dagens Nyheter, 23 juni och 26 augusti 1876. 
224 Dagens Nyheter 26 maj 1877. 
225 Snickars (2001), s. 88. 
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sammansättning med.226 Om vi betänker att en genomsnittlig industriarbetarlön i 
Stockholm vid den här tiden låg runt 1,50 kronor per dag, bör inträdet till varie-
tén ha betraktats som ansenligt och möjligen orimligt högt för de flesta ur 
Stockholms arbetarskikt.227 Trots detta kan inte prisnivån ensamt ses som ett 
bevis för salongen skulle ha varit inriktad mot specifika samhällsskikt. De lägre 
klasserna utgjorde 87 % av Stockholms befolkning och det är då inte omöjligt 
att tänka sig att framförallt ensamstående arbetare kunde ha råd att unna sig ett 
varietébesök då och då.228 Med andra ord: även om de lägre klasserna hade 
mindre ekonomiska medel att lägga på nöjen så var de betydligt fler till antalet 
vilket kan ha jämnat ut skillnaderna i publikens sammansättning. Läggs till detta 
att de kvalificerade och mer välbetalda yrkesgrupperna inom arbetarbefolk-
ningen inte sällan tjänade mer än de minst bemedlade inom borgarklassen, fram-
står prisnivåerna allt mer som en osäker indikator på vilka klasser man vände sig 
till. De samtida skildringarna ger väldigt få ledtrådar som kan ge en trovärdig 
bild av den tidiga varietépublikens sociala sammansättning och egentligen är det 
först i samband med Johan Grönstedts skildring av Stockholm under det tidiga 
1890-talet som borgarklassens yngre män pekas ut som den dominerande delen 
av varietépubliken.229 Prisnivån kan därför i bästa fall främst betraktas som ett 
indicium snarare än ett bevis för vilka kunder entreprenörerna ville ha. 

Samtidigt finns här andra tecken som pekar i riktning mot att det inte var 
mot arbetarbefolkningen man i första hand vände sig. Varietéerna höll öppet alla 
dagar i veckan och föreställningarna påbörjades klockan 19.00 och avslutades 
klockan 23.00. Dessa öppettider skulle komma att genomgå få förändringar 
under den undersökta perioden. Med tanke på att den industriarbetande delen av 
huvudstadsbefolkningen ofta arbetade fram till klockan 18.00 till 19.00 verkar 
det mindre sannolikt att man nedsmutsad och trött efter en lång arbetsdag skulle 
ha släpat sig iväg till en varietésalong, annat än möjligen på lördagar och sönda-
gar då veckovilan hägrade.  

 

Anshelm Berg, en modern entreprenör i nöjen 
 
Fru Lenoirs tid som varietédirektör skulle visa sig bli kortvarig och under 1877 
genomgick Djurgårdstivoli ett ägarbyte. Detta skulle i förlängningen visa sig få 
flera positiva konsekvenser för anläggningens utveckling. Enligt Emil Norlander 
köpte grosshandlaren Anshelm Berg det ruffiga och slitna tivoliområdet av fru 
Lenoir för den ansenliga summan av 125 000 kr. Här råder en viss tveksamhet 
kring ägarförhållandena då adresskalendern anger C.G. Mineur som ägare.230 
                                                 
226 Waters, s. 143 och 153. 
227 Jörberg, s. 588. 
228 Gustafsson, s. 116. 
229 Grönstedt, s. 128. 
230 Varieté, 22-29 oktober. 
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Det är därför troligt att Berg i själva verket köpte anläggningen av Mineur men 
att inredningsdetaljer och annat bohag köptes av Lenoir. 
 

 
Bild 2, Anshelm Berg, ur tidningen Varieté 1895. 

 
 
Anshelm Berg hade ett förflutet inom vinhandelsbranschen och var redan vid 
övertagandet en erfaren företagare.231 Nöjesbranschen skulle komma att bli 
Bergs nisch, och han skulle senare även komma att driva både Hamburger Börs 
och gamla Opera Källaren, som även var känt under namnet Gyllene Hästen.232 
Den nye ägaren tycks ha varit en omtyckt person och när tidningen Varieté 
blickade tillbaka på hans verksamhet var omdömet om honom mycket positivt 
och han beskrevs som: 
 

…ett synnerligen redbart väsen, ett fint och förbindligt sätt, äro i allo redbar 
och aktningsvärd samt dertill har ett varm hjerta samt en öppen hand, ehuru 
han lika litet för dessa senare som de förstnämnda goda egenskaperna visar 
sig angelägen att låta trumma för sig. Tvärtom!233 

 
                                                 
231 Adresskalender för Stockholm, 1882 och Stockholms stadsarkiv, Mantalsregistret för 
Stockholms stad, 1880-1882. 
232 Norlander (1936), s. 21. 
233 Varieté, 22-29 oktober 1895. 
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Med den kapitalstarke Berg skulle den stockholmska varietéunderhållning få en 
typ av ledarskap som hade sin motsvarighet i den moderna och marknads-
inriktade företagarkultur som blivit synlig inom brittisk och amerikansk varieté 
under samma period.234 

Liksom den föregående ägaren skulle grosshandlaren redan från tiden för 
sitt övertagande ha haft ambitionen att ge området en ansiktslyftning i syfte att 
göra det mer familjeorienterat.235 Till sin hjälp hade Anshelm Berg den danske 
kollegan Harry Adacker, som invandrat från USA. I det stora landet i väster 
hade Adacker kommit i kontakt med den framväxande nöjesindustrin, vilket 
skulle ha väckt ett tydligt intresse hos honom.236 Harry Adackers inblandning 
kan ses som ytterligare ett exempel på de transnationella influensernas inverkan 
under de här åren. Köpet av Djurgårdstivoli innebar inte att Lenoir var ute ur 
bilden. Fram till oktober 1881 hyrde hon fortfarande varietésalongen. Därefter 
valde den nye ägaren att själv driva varietén vidare.237  

Redan under detta inledande skede annonserade man i dagspressen, men 
reklamen innehöll ursprungligen mycket lite information kring föreställningar-
nas innehåll. Kanske var varietéunderhållningen i sig ett tillräckligt nytt och 
säljande koncept? Snart skulle detta ändras och redan året därpå blev annons-
ering allt mer detaljerad, vilket pekar mot en ökad medvetenhet kring marknads-
föringens betydelse.  

En kompletterande förklaring skulle kunna vara att smekmånaden med pu-
bliken nu börjat plana ut och att denna nu krävde att få veta i förväg vad som 
stod på programmet. Det nya var inte längre så nytt och publiken ville helt en-
kelt veta vad man betalade för.  
 
 

En osäker marknad under uppbyggnad 
 
Två år efter Alhambras öppnande hade varietéunderhållningen börjat etableras i 
den svenska huvudstaden. Branschen var ännu osäker och stockholmarna skulle 
därför komma att få se flera nya varietéer dyka upp för att sedan lika hastigt 
försvinna igen. Det här var ett mönster som skulle komma att bli särskilt vanligt 
på Ladugårdsland, det vill säga Östermalm. Vid inledningen av 1879 presente-
rades Troupe Universelle på Ladugårdslands-teatern, en föreställning som bjöd 
på en varietéliknande blandning av sång, gymnastik, magi och pantomim.238 
Ordet varieté nämndes ännu inte men den internationella artistblandningen var 

                                                 
234 Bailey, s. xv och Snyder, s. 131. 
235 Norlander, (1918), s. 18. 
236 Norlander, (1918), s. 40. 
237 Nordiska museets arkiv, Nya Aktiebolaget Tivoli, A 1:1, Bolagsstämmoprotokoll 1880-
1893. 
238 Dagens Nyheter, 17 februari 1879. 
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ett tydligt tecken på att det var denna underhållningsform man börjat närma sig. 
Två månader senare var alla tveksamheter kring etablissemangets inriktning 
undanröjda då Internationale-Varieté-Sällskapet presenterades. I likhet med 
Alhambra var det ett helkvällsprogram man erbjöd sina besökare, även om detta 
var en timme kortare på den nya varietén.239 Projektet skulle visa sig kortlivat 
och redan i inledningen av april samma år tycks verksamheten ha upphört.  

Enligt Emil Norlander fanns det samma år en varieté i Östermalmssalongen 
vilken skulle ha drivits av trollkarlen Max Alexander. Någon nöjeslokal med 
detta namn har inte påträffats i det undersökta källmaterialet, vilket gör att det 
inte går att veta om detta var ännu en varietésalong eller om det handlar om en 
sammanbladning från Norlanders sida. Östermalmsalongen och Ladugårdsland-
teatern skulle i så fall möjligen kunna vara samma etablissemang. Om så skulle 
vara fallet finns här en förklaring till projektets korta livstid. Av okänd anled-
ning hade nöjesinrättningen inte beviljats utskänkningstillstånd för brännvin, 
vilket utmynnat i att man fått nöja sig med att servera öl och vin. Utan punsch 
och whisky hade man redan från start svårt att locka publik och fick därför käm-
pa i en ekonomisk motvind som snart skulle visa sig vara övermäktig.240 Oavsett 
om det är Ladugårdslands-teatern som avses, visar exemplet hur betydande roll 
starkspriten tycks ha spelat redan under stockholmsvarietéernas inledande år. 
Alkoholen var utomordentligt viktig i 1800-talets umgängeskultur och om man 
betänker att brännvinsförsäljningen utgjorde 90 % av den totala alkohol-
förbrukningen i Sverige fram till 1880-talet, så ger detta perspektiv på vad det 
kan ha inneburit för en varieté att inte beviljas tillstånd att servera starksprit.241 
Utan dessa drycker decimerades inte bara vinstmöjligheterna utan också nöjes-
företagets attraktionskraft betydligt. Detta skvallrar samtidigt om vilka förvänt-
ningar publiken hade på underhållning av det här slaget under den här perioden. 
Varieté var lika delar underhållning som socialt umgänge och i det sistnämnda 
fallet var starkspriten ett oundgängligt inslag. Det kan därför inte betraktas som 
någon slump att varietén på Ladugårdsland kom att bli ett kortlivat projekt. Då 
Djurgårdsvarietén Alhambra, med sitt brännvinstillstånd, åter öppnade för sä-
songen övergick de ansvariga för salongen på Ladugårdsland istället till andra 
nöjesformer.242 

Varietékonceptet skulle komma att prövas fler gånger på Ladugårdslands-
publiken och åren 1885 och 1886 gav man åter varietéföreställningar på Ladu-
gårdslandteatern och Östermalms Varieté. I Ladugårdslandsteaterns annonser 
framhölls nu särskilt att man hade servering vid småbord. Östermalmssalongens 
program hade nu vuxit och liknade nu till längd och innehåll Alhambra-
varieténs tablåer. Även dessa varietéprojekt skulle visa sig kortlivade och efter 
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endast några månader tycks planerna på att etablera varietéunderhållningen på 
Ladugårdsland ha varit över för gott.  

Det var nu inte bara inom denna stadsdel som varietékonceptet prövades. 
Blanchs Café var sedan tidigare en välkänd musiksalong i huvudstaden men 
1879 började man som Blanchs Varieté även att ge varietéföreställningar. Lik-
som på Ladugårdsland gick man ut i blygsam skala. Inledningsvis tycks det inte 
ha handlat om något fullt utvecklat varietéprogram även om här bjöds på både 
sångunderhållning av operett- och chansonettsångerskan mademoiselle Eveline 
Rosahl, och trolleri av den kvinnliga illusionisten tillika direktrisen Sidonie 
Roman.243 Liksom på Alhambra-Varieté-Teatern var inträdet ursprungligen en 
krona under vardagar och en och femtio för helgdagsföreställningar. Förklaring-
en till att man tog ut en högre avgift på helgdagar har sannolikt att göra med att 
föreställningen varade en timma längre och att publiktrycket dessutom var star-
kare då.244 Det var helt enkelt marknadspriser som gällde. Varietéprogrammen 
på Blanchs Teater utökades successivt och redan under nästföljande år inrymde 
tablåerna betydligt fler artister. Bland artisterna märktes Juliette Laurence och 
tyskan Clara Happe samt universalkomikern Rudolf Stange.245 Såväl Laurence 
som Happe hade tidigare hört till fru Lenoirs ensemble på Alhambra och skulle 
även fortsättningsvis komma att räknas till varietéstockholms mest populära 
artister.246 

Någon betydande konkurrens mellan Blanchs och Alhambra tycks inte ha 
uppstått då de bägge nöjesinrättningarna i huvudsak inriktade sig på olika delar 
av säsongen. År 1881 höjdes inträdet till Blanchs salong från 1 krona till 1,50.247 
Prishöjningen var sannolikt ett sätt att försöka öka vinsterna men det går samti-
digt inte att bortse från att det kan ha varit ett sätt att mota bort det enklare folket 
från salongen. Det enda tillfälle då möjligen en viss konkurrens mellan de bägge 
varietésalongerna kunde anas var under april och inledningen av maj samma år 
då de bägge etablissemangens öppethållande tillfälligtvis överlappade varandra. 
Då gick Blanchs Varieté kvickt ned till samma prisnivå som sin konkurrent.248 
Exemplet visar hur nöjeslivet börjat följa ett mönster där priset påverkades av 
faktorer som tillgång och efterfrågan. Blanchs kommersiella läge försämrades 
dessutom något under sommarmånaderna då betydande delar av publiken drog 
sig ut mot Djurgården. Redan i slutet av april verkar det som om ledningen för 
den yngre salongen gett upp tanken på att fortsätta ge varietéunderhållning och 
man övergick nu istället till att inrikta in sig på en musikalisk familjesoaré med 
vissa varietéinslag. Inträdet var då reducerat med ytterligare 50 öre, vilket möj-
ligen kan ses som ett tecken på att varietén inte haft den attraktionskraft led-
                                                 
243 Dagens Nyheter, 8 december 1879 och Norlander (1918), s. 18. 
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ningen tänkt sig.249 Då Blanchs stängde för säsongen den 3 maj skulle detta visa 
sig vara för gott som varietéetablissemang. När nöjeslokalen åter slog upp por-
tarna under hösten hade man bytt namn på salongen som nu gick under det nya 
namnet Vaudeville-Teatern. Där det förr varit varieté, bjöd man nu istället på en 
magisk soaré.250 

De nya salongernas korta livslängd och etableringssvårigheter antyder att 
varietéunderhållningen ännu inte hade någon självklar plats i Stockholms kultur-
utbud. Varför var då den svenska huvudstaden ännu inte mogen för fler varieté-
salonger? En förklarande faktor kan vara att den tidiga varietépubliken utgjordes 
av en tämligen begränsad kundkrets bestående av förhållandevis kapitalstarka 
män. Med utgångspunkt i de få beskrivningar som finns om varietépubliken från 
den här tiden tycks varieté fortfarande ha varit en form av uppsluppen krog-
underhållning dit man knappast tog med sig familjen för en stunds förströelse.251  

Varietéunderhållningen hade dessutom ännu ingen bevakning i dagspressen 
vilket ytterligare är en faktor som kan ha bidragit till att underhållningsformen 
ännu inte nådde ut till de breda massorna. Om pressen betraktas som den före-
ställda gemenskap som på samma gång förvaltade och reproducerade förvänt-
ningarna av det urbana rummets innehåll, så fanns varietéerna ännu inte med 
här.252  

Den tidiga stockholmska varietébranschen saknade även kända och varak-
tiga profiler som kunde ge den unga nöjesformen publicitet i offentligheten men 
nu började detta gradvis att förändras. De internationella varietéaktriserna Clara 
Happe och Juliette Laurence visar att vissa artister börjat rota sig i Stockholm 
vid 1880-talets inledning, även om de fortfarande hörde till undantagen. Gene-
rellt betraktat hade varieténs artister ofta hela västerlandet som arbetsfält, och 
när ett engagemang var över drog de vidare till nästa arbetstillfälle. Här sakna-
des även svenska stjärnor av en sådan rang att de kunde ge branschen den be-
ständiga glans som krävdes för att varietéunderhållningen skulle kunna leta sig 
in i den breda nöjespublikens hjärtan. Det är därför mycket som talar för att 
varietéunderhållningen vid 1880-talets inledning ännu inte var mogen att slå 
igenom på bred front. Alla pusselbitar var ännu inte på plats. 
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Disciplineringen inleds 
 
Även om viljan att förbättra Nya Aktiebolaget Tivolis anseende tycks ha utgjort 
den drivande kraften bakom det omfattande renoveringsarbetet, är det inte 
otänkbart att konkurrensen från de nya varietéerna kan ha sporrat Anshelm Berg 
till ytterligare ansträngningar. Hur det än förhöll sig med detta skulle 1879 
komma att gå till historien som ett år av avgörande förändringar i Alhambras 
historia. Det finns inga tecken på att pionjärandan skulle ha mattats men samti-
digt verkar renoverings- och tillbyggnadsbehoven ha blivit allt mer uppenbara 
för den nye ägaren. Harry Adacker hade nu axlat rollen som varieténs manager. 
Hur stor erfarenhet han hade av att driva ett nöjesetablissemang framgår inte av 
källorna men kanske var det hans erfarenheter från det amerikanska nöjeslivet, 
vilka vi dessvärre bara vet utsträckte sig till ett intresse, som gjorde att han an-
sågs lämplig för uppdraget.253 Varietéensemblen utökades och i april utgjordes 
den av 20 utländska artister och i annonserna utlovades publiken ”…Artister uti 
sång, dans och gymnastik m.m.”. För de orkestrala inslagen stod det Neumanns-
ka kapellet under ledning av dansken Waldemar Neumann som 1892 skulle 
komma att överta Varieté du Boulevard i Göteborg.254  

Förändringsbehoven begränsade sig inte bara till anläggningens fysiska 
miljöer. Även publikens uppförande tycks stundtals ha lämnat övrigt att önska 
och Norlanders bild av Alhambras tidiga år är långt ifrån alltid av det smick-
rande slaget. Stämningen i salongen beskrevs som stökig och våldsam med en 
hög alkoholkonsumtion, där det skulle ha utgjort kutym att dricka punsch ur 
ölsejdlar.  
 

Folk sprang upp på stolar, slog omkull bord, hurrade, skrek och gormade i 
ett. Var någon kvinnlig artist på köpet icke i publikens smak, var det icke 
ovanligt att man helt enkelt kastade upp toddyskedarna på scenen eller 
tomma punschbuteljer eller ishinkar med allt vad däruti var.255 

 
Här finns en intressant parallell till Richard Butsch studier av den amerikanska 
publikkulturen under 1800-talets första hälft, där författaren menar att håna, 
skälla och kasta saker på artisterna utgjorde en del av den samtida teater-
kulturen.256 Med hänvisning till Norlanders beskrivning ovan tycks den tidiga 
svenska varietépubliken ha fallit in i ett liknande mönster. Polisen tycks i vissa 
fall ha stått handfallen inför situationen. Ingripanden från ordningsmakten hörde 
till undantagen och man intog ofta en passiv och avvaktande hållning trots att 
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situationen stundtals urartade.257 Att polisen uppvisade en hög toleransnivå var 
snarare regel än undantag, vilket var ett resultat av den här yrkesgruppens tämli-
gen otrygga arbetssituation under den här perioden. Ordningsmakten var i för-
hållande till det omfattande bråket och fylleriet i Stockholm underbemannad. 
Detta medförde att ett ingripande inte nödvändigtvis behövde innebära att det 
var den gripne som övermannades. Att kalla på förstärkning var ett tidskrävande 
och osäkert företag och varje insats medförde ett risktagande där den egna sä-
kerheten sattes på spel. Det var därför inte så underligt att man inte ingrep annat 
än vid mycket akuta incidenter.258  

Förändringarna gjordes därmed inte enbart utifrån en vilja att försköna an-
läggningen, utan följde ett mönster vilket kan kännas igen från den inter-
nationella forskningen där påkostade renoveringar användes för att omvandla 
salongerna från ruffiga ungdomstillhåll till miljöer som bättre kunde passa en 
köpstark borgerlig familjepublik.259 Om varietén skulle kunna locka till sig en 
bredare kundkrets måste helt enkelt ”smutsen” städas ut. Den fortsatta utveck-
lingen skulle visa att här fanns en stark ambition att lyfta varietén Alhambra ur 
dess förfall. För att detta skulle kunna vara möjligt behövdes ekonomiska strate-
gier som kunde bidra till nöjesinrättningens ekonomiska avkastning. Genom att 
hyra ut kontrakten för brännvinsutskänkningen, varietéteatern och flera av om-
rådets övriga attraktioner såg Anshelm Berg en möjlighet att öka inkomsterna. 
Dessa pengar kunde sedan investeras i den fortsatta upprustningen av anlägg-
ningen.260 

Den 1 juni 1879 började man ge utomhusvarieté på Sommarteatern i eta-
blissemangets trädgård.261 Att flytta föreställningarna utomhus var enligt Nor-
lander ytterligare ett led i försöken att dämpa stämningen i salongen. Detta visa-
de sig vara ett lyckat drag och stämningen tycks med tiden ha blivit mer städad. 
Måhända var det inte längre lika lockande att låta exponera sina mindre smick-
rande sidor i offentligheten i takt med att insynen ökade. Med de förbättrade 
manéren började ett bredare men också exklusivare klientel besöka Alhambra. 
Bland de mer prominenta gästerna märktes den i det stockholmska nöjeslivet 
välbekante portugisiske ministern Vicomte de Soto Maior. Denne hade från sin 
ankomst till Sverige 1870 till sin bortgång 1894 kommit att bli en av Stock-
holms allra främsta celebriteter.262 I den originelle och elegante charmören Soto 
Maior skulle huvudstadens nöjesentreprenörer komma att få en av sina främsta 
gynnare. Under sommarhalvåret frekventerade den portugisiske ministern när-
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mast notoriskt Djurgårdens nöjesetablissemang, och efter att ha intagit middagen 
på stamstället Hasselbacken, styrde han ofta kosan mot Manegen och Victoria 
Teatern.263 

Att ge varietéföreställningar utomhus fungerade så länge vädret tillät men 
vid regn fick man åter flytta in i Alhambra-teatern. 264 Det är lätt att föreställa sig 
hur oordning måste ha uppstått då publik och artister med kulisser och rekvisita 
skulle flytta inomhus. Att ge utomhusföreställningar hade inte bara discipline-
rande effekter utan bidrog samtidigt till att man kunde ta in fler besökare per 
kväll än vad som var möjligt på inomhusvarietén. Det är tydligt att även här 
fanns pengar att tjäna. Att sitta ute en varm sommarkväll måste nu som då ha 
framstått som ett betydligt mer attraktivt alternativ än att vistas i en rökig och 
under sommaren säkerligen obehagligt varm och dåligt ventilerad varietésalong. 
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Det ekonomiska och symboliska kapitalets betydelse 
 
När nöjestidningen Varieté 1895 drog sig till minnes Alhambravarieténs tidiga 
historia menade man att upprustningsarbetet tämligen omgående gett gott resul-
tat. I takt med att förfallet byggdes bort förbättrades anläggningens anseende och 
som en följd av detta breddades publikens sociala sammansättning. Som vi kun-
nat se ovan var det personer ur samhällets högre skikt som skulle ha börjat frek-
ventera varietén i högre utsträckning än tidigare.265 Att vara noggrann i valet av 
artister och undvika de med tvivelaktigt rykte var ett annat sätt att förstärka så-
väl det kulturella som symboliska kapitalet för att salongen bättre skulle harmo-
niera med publikens habitus. Det var också av högsta vikt att följa den gällande 
lagstiftningen.266 Ett gott rykte och ett juridiskt förflutet fritt från fläckar var 
som bekant viktigt vid tillståndsansökningar 267.   

                                                

Motiven bakom upprustningen av Djurgårdstivoli kan vid en första anblick 
verka ekonomiskt orienterade men det bör i sammanhanget inte bortses från hur 
den fysiska försköningen av nöjesanläggningen samtidigt medförde en förstärk-
ning av Anshelm Bergs symboliska kapital. Tivolis ägare hade som bekant ett 
förflutet som grosshandlare och kunde uppenbarligen skrapa samman den för 
tiden ansenliga summan på 125 000 kr vid köpet av Djurgårdstivoli. Det här ger 
för handen att han på den ekonomiska kartan bör placeras inom medelklassens 
allra översta skikt, eller kanske till och med den ekonomiska överklassen.268 Vid 
sidan av sedlighet var även bildning ett centralt begrepp som den borgerliga 
självbilden eller habitus vilade på. Begreppet hade en vidare innebörd än idag 
och inkluderade förutom skolnings- och utbildningsaspekter även högts ställda 
förväntningar på renlighet, redlighet och världsvana. Dessa faktorer kom att 
ligga till grund för individens framgångar eller tillkortakommanden inom det 
sociala och därmed också ekonomiska livet.269 När Svenska Dagbladet 1905 
reflekterade över vilka egenskaper som krävdes av en varietédirektör för att 
lyckas menade skribenten att den sociala förmågan var av avgörande betydelse: 
 

Att vara direktör för en varieté och samtidigt förbli gentleman är kanske ej 
alldeles omöjligt, men det har nog sina svårigheter. Varietén är ett geschäft, 
men ett som icke kan drifvas på rent köpmannasätt eller uti byråkratisk 
form. Direktörernas personliga uppträdanden, hans världserfarenhet och 

 
265 Varieté, 22-29 oktober 1895. 
266 Norlander (1918), s. 18. 
267 Johansson (2008), s. 25. 
268Med utgångspunkt i den sociala klassificering som görs i: Sören Edvinsson, Den osunda 
staden – Sociala skillnader i dödlighet i 1800-talets Sundsvall, Umeå 1992, s. 279. 
269 Qvarsell, s. 21. 
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människokännedom och den därigenom erhållna skarpsyntheten och för-
mågan att ta folk äro mycket viktiga faktorer.270 
 

Det räckte därmed inte att bara att ha näsa för affärer så länge du inte visste hur 
du skulle föra dig. Med utgångspunkt i Pierre Bourdieus teorier gällde det att ha 
ett för den sociala kontexten passande habitus för att lyckas. Även om Berg 
tycks ha hört hemma inom den mer kommersiellt orienterade ekonomiska eliten, 
där intresset för bildning var lägre än inom det traditionella borgarskiktet, kan 
det ändå inte ha varit ett positivt alternativ att äga och förestå en anläggning med 
tvivelaktigt rykte. I offentligheten var det symboliska kapitalet minst lika viktigt 
som det ekonomiska. Peter Bailey har med utgångspunkt i brittisk music hall 
menat att en ägarnas anseende var en viktig drivkraft i övergången från manligt 
orienterade music hall-nöjen till de mer exklusiva och borgerligt orienterade 
variety theatres-underhållningen.271  

Att förbättra varieténs anseende hade därmed flera positiva effekter för 
ägaren. Genom att kunna visa en god redlighet mötte Anshelm Berg de förvänt-
ningar som fanns inom den egna sociala tillhörighetens habitus. Ägarens mått 
av god redlighet kom därför att utgöra en viktig grundförutsättning för hans 
möjligheter att nå ekonomiska framgångar. Detta var inte minst avgörande i alla 
bankkontakter, till exempel vid låneansökningar, där individens omdöme och 
tidigare förmåga att hantera pengar vägdes in.  

Upprustningen av Alhambra är ett tydligt exempel på hur varietéunder-
hållningen, i likhet med sina internationella förlagor, redan under dessa tidiga år 
slagit in på en utveckling där publiken på samma gång hade börjat disciplineras 
och breddats avseende kön, klass och ålder.272 Denna närmast självsanerande 
utveckling mot det storskaliga och exklusiva var därmed inte på något sätt unik 
för den svenska kontexten. Utvecklingen visar på en tydlig medvetenhet från 
Anshelm Bergs sida om att genren behövde få ett bättre rykte, det vill säga, vara 
mer i samklang med de hegemoniska samhällsnormerna, för att vinsterna på 
sikt skulle kunna öka. Genom att rensa underhållningsformen från inslag som 
bröt mot de hegemoniskt dominanta samhällsnormerna och skapa miljöer som 
även de högre klasserna och kvinnor i allmänhet kunde besöka utan att samti-
digt riskera sitt anseende, gjordes varietéunderhållningen tillgänglig för en allt 
större del av Stockholms befolkning. 

 

                                                 
270 Svenska Dagbladet, 14 februari 1905. 
271 Bailey (1978), s. 164 ff. 
272 Waters s. 142, Lewis s. 316-318, Jelavich s. 26, Conway s. 31. 
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Bolagiserade nöjen 
 
Redan 1879 framgår det av bolagsmaterialet att Anshelm Berg måste ha insett 
att tivoliområdet var i behov av en så omfattande renovering att han själv inte 
kunde/ville axla de ekonomiska kostnader och risker detta skulle medföra. För 
att lösa penningfrågan inbjöd därmed ägaren alla intressenter att teckna aktier i 
bolaget för 1 000 kr styck. Lägsta aktiekapital sattes till 110 000 kr och högsta 
till 500 000 kr. Berg förband sig själv att teckna aktier till ett värde av 100 000 
kr vilket initialt lämnade ett inteckningsutrymme på 10 000 kr till nya aktie-
ägare. Det initiala intresset tycks ha varit lågt och av aktieteckningslistan fram-
går att Berg inte uppnådde de uppsatta målen utan, för att få projektet att gå i 
hamn, fick bidra med ytterligare 2 000 kr för att bolaget skulle kunna bildas. I 
samband med bolagsbildandet skulle hela Tivolianläggningen med tillhörande 
byggnader och inventarier överlåtas från den nuvarande ägaren till det nybildade 
Nya Aktiebolaget Tivoli. Utöver den ökade avkastning en omfattande renove-
ring och nybyggnation skulle kunna ge aktieägarna, pekade Berg på hur uthyr-
ningen av anläggningens olika faciliteter det senaste året uppgått till 15 100 kr. 
Av dessa hade 4 000 kr kommit från uthyrningen av utskänkningsrättigheterna 
till varietéteatern. Bland de första aktieägarna kunde en stark representation från 
restaurang och bryggeribranschen märkas vilket möjligen kan ha sin förklaring i 
att de var affärskollegor till Berg från hans verksamhet som verkställande direk-
tör för Vinimportaktiebolaget Brage.273 Mycket talar därför för att det inte i 
första hand var kulturella intressen som var drivkraften bakom dessa mäns en-
gagemang; det verkar snarare ha handlat om ett försiktigt intresse för en inve-
stering som i bästa fall skulle kunna ge avkastning på sikt. 

                                                

Den konstituerande bolagsstämman hölls den första juli året därpå, och till 
den nya styrelsen valdes som ordföranden källarmästare Magnus Johnsson, 
verkställande direktör Anshelm Berg, kassakontrollant (kassör) bryggaren G. A. 
Grönwall. Till suppleanter invaldes spritfabrikanten Waldemar Ramstedt och en 
M. Mattsson.274 Med detta var Nya Aktiebolaget Tivoli bildat, och företaget 
hade slagit in på en linje som liknande de brittiska och nordamerikanska varieté-
salongerna under 1880-talet, vars ägarstrukturer ofta utgjordes av just aktie-
bolag.275 Med den ökade ekonomiska trygghet bolagiseringen medfört började 
man samma år att renovera och bygga om varietéteatern med dess intilliggande 
trädgård.276 Någon stor kapitaltillströmning var det ännu inte fråga om då bara   

 
273 Nordiska museets arkiv, Nya Aktiebolaget Tivoli, A 1:1, Bolagsstämmoprotokoll 1880-
1893, KB, Stockholms adresskalender 1882. 
274 Nordiska museets arkiv, Nya Aktiebolaget Tivoli, A 1:1, Bolagsstämmoprotokoll 1880-
1893. 
275 Maloney, s. 62 ff. 
276 Varieté, 22-29 oktober 1895. 
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8 000 kr investerats utöver Anshelm Bergs 102 000 kr. Merparten av kostnader-
na stod därmed till betydande delar fortfarande den gamle ägaren för. 

De ekonomiska bekymren var långt ifrån över i och med bolagsbildningen. 
Att styrelsen bad aktieägarna om mandat att uppta olika lån i syfte att finansiera 
olika tillbyggnads- och renoveringsprojekt skulle komma att bli ett återkom-
mande tema under hela 1880-talet. Pengarna från bolagiseringen hade inte ut-
mynnat i ett tillflöde av kapital som svarade mot upprustningsbehoven. Lånen 
beviljades ofta utan vidare diskussioner av bolagsstämman, vilket sannolikt kan 
förklaras utifrån Bergs starka aktiemajoritet.277 Renoveringsarbetet kunde alltså 
fortsätta men det skulle dröja ytterligare några år innan dessa förstärkningar 
gjorde avtryck i tivolianläggningens taxeringsvärde som under åren 1879 till 
1882 kom att ligga kvar oförändrat på 50 000 kr.278 

 
 

 

Den tidiga varietéunderhållningens innehåll och 
formspråk 

 
Hur såg då den tidiga varietéunderhållningen i Stockholm ut? Alhambras nöjes-
annonsering under det allra första året lämnar egentligen ytterst lite information 
kring föreställningarnas innehåll. Här nämns till exempel ingenting om vilka 
former av uppträdanden som föreställningarna innehöll. Däremot framgår det att 
ensemblen uteslutande tycks ha varit av utländsk härkomst. I den dubbla rollen 
som både regissör och artist återfanns 1877 Charles Mortimer. Även den övriga 
ensemblen utgjordes av internationella artister som Tom Lucette, bröderna Mor-
timer (där Charles utgjorde en av bröderna), paret Alfred, Miss Louise Rosalie, 
Mademoiselle Raveau samt fröknarna Cherbec och Grossi.279 Även om det inte 
kan uteslutas att det kan dölja sig svenska artister bakom dessa tillsynes interna-
tionella namn är det mycket som talar för att varietéunderhållningen dyker upp 
som en transnationell import, och därmed som ett färdigt koncept, på den stock-
holmska kulturscenen vid 1870-talets slut. Den internationella ensemblen visar 
även att tesen om den svenska varietén som en ursprungligen fransk import, 
vilket föreslagits av Åke Abrahamsson, bör tonas ned.280 Trots att föreställning-
arna begåvats med franska namn, som Grand Soirée Parisienne, kom artisterna i 
själva verket från hela Europa och USA. De franska artisterna skulle under dessa 

                                                 
277 Nordiska museets arkiv, Nya Aktiebolaget Tivoli, A 1:1, Bolagsstämmoprotokoll 1880-
1893. 
278 KB, Stockholms adresskalender, 1879-1882. 
279 Dagens Nyheter, 31 augusti 1877. 
280 Åke Abrahamsson, Ljus och frihet till näringsfång. Om tidningsväsendet, arbetarrörelsen 
och det sociala medvetandets ekologi – exemplet Stockholm 1838-1869, Stockholm 1990, s. 4. 
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inledande år dessutom utgöra en minoritet i jämförelse med sina anglosaxiska 
kollegor.  

Det transnationella mönstret var inte isolerat till Djurgårdsvarietén. Även 
Blanchs Varieté höll sig med en utländsk artistensemble. Vad kan förklara av-
saknaden av inhemska varietéartister? Svaret återfinns möjligen i att varieté vid 
1880-talet indelning fortfarande var en främmande fågel inom det stockholmska 
nöjeslivet. Annonseringen antyder också att den tidiga varieténs säljande kon-
cept byggde på fascinationen för det nya och internationella. Här är det sannolikt 
att de urbana idealen ruvade i bakgrunden. När man gick på varieté gavs man 
inte bara möjlighet till en stunds förströelse utan också att ta del av samma form 
av underhållning som invånarna i de västerländska metropolerna. Att låta sig 
roas av varieté var därmed synonymt med att leva ut de transnationella urbana 
idealen. Varietébesökaren var, betraktat ur detta perspektiv, inte bara stock-
holmare utan också en urban världsmedborgare.  

Här finns samtidigt en betydligt mer pragmatisk förklaring. Även om det 
inte rådde någon brist på exempelvis svenska sångartister, akrobater och troll-
konstnärer, så kände dessa ännu inte de konventioner och uttryck som publiken 
förknippade med varietéunderhållning. För att kunna bjuda sin publik på det 
man uppfattade som varieté återstod därför att vända blickarna ut mot det inter-
nationella fältet. 

1800-talets Sverige brukar ofta beskrivas som ett perifert och smått efter-
blivet land i Västeuropas utkanter men om man för en stund överger det förhärs-
kande västeurocentriska perspektivet framträder istället ett land vars geografiska 
placering i brytpunkten mellan väst och öst gav det särskilda kulturella förut-
sättningar och särdrag. Fram till 1880-talets inledning kom de flesta artisterna på 
Stockholms varietéer från Västeuropa eller USA, men i takt med att underhåll-
ningsformen etablerades började detta förändras. Som ett tecken på denna ut-
veckling började artister av Östeuropeiskt ursprung att engageras till Alhambra. 
Några exempel på detta var den ungerska konsertsångerskan L’Anggal och den 
ryska subretten och publikfavoriten Franciska Carina.281  

Under säsongen 1881 började även svenska artister att dyka upp i det an-
nars internationella konceptet. Ett exempel på detta är den svenska operasånga-
ren J. Berthman som uppträdde på varietén under maj månad. Svenskheten tog 
sig även uttryck i att vissa internationella artister framförde sånger på svenska, 
och en av dessa var sångerskan mademoiselle Lefont.282 Även om detta inte bör 
övertolkas kan detta ses som ett tidigt tecken på att de inhemska influenserna 
började blandas in i det som från början verkar ha betraktats som en helt interna-
tionell underhållningsform. Varietéunderhållningen hade börjat slå rot och skju-
ta skott i den stockholmska nöjesmyllan. 

                                                 
281 Dagens Nyheter, 16 april 1881. 
282 Dagens Nyheter, 15 maj, 1881 och 15 september 1881. 
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Bild 3, Programblad från Victoria Teatern 1887 
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Marknadsföringen ökade i betydelse redan efter ett år, vilket bland annat synlig-
gjorde i att  annonserna i dagspressen började innehålla allt mer information. 
Från och med 1878 kan vi därför se att de musikaliska inslagen börjat inta en 
central plats i varietéunderhållningen. Så skulle det komma att förbli under hela 
undersökningsperioden. Som exempel på den musikaliska underhållningens 
dominans återfanns i ett program från den här tiden den brittiska chansonett-
sångerskan Miss Jenny Mills, den tyska operettsångerskan Margarethe Stöltzel, 
duettisterna och dansarna systrarna Lilly och Carry Wright, dansaren fräulein 
Laura Gerlach, en akrobattrupp, den brittiske kuplettsångaren Gus Westbrook 
och akrobaten Fred Athay.283 Lägger vi till detta den i föreställningarna allestä-
des närvarande orkestermusiken så blir musikinslagens betydelse i varietéunder-
hållningen tydlig. 

Inledningsvis hade Alhambras varietéprogram varit uppdelade i två före-
ställningar per kväll men tämligen snart övergavs detta till förmån för ett upp-
lägg vilket kändes igen från det internationella mönstret där man gav ett evene-
mang per kväll som varade mellan kl. 19.00 till 23.00.284 Söndagar utgjorde ett 
undantag, då man vid vissa tillfällen fortsatte att ge två föreställningar.285 Att 
dela upp söndagskvällen hade sina ekonomiska fördelar. På det här sättet kunde 
man locka till sig dem som skulle upp och jobba dagen därpå samtidigt som man 
behöll det vanliga varietéklientelet som hade senare natt- och kanske även mer 
tilltagna dryckesvanor.  

Redan under de inledande åren var öppethållandet på Alhambra-Varieté-
Teater säsongsbetonat. Föreställningarna gavs under maj till mitten av septem-
ber månad då man stängde för säsongen. Att varietén bara hölls öppen under 
årets varmare delar har med stor sannolikhet sin förklaring i att Alhambra likt 
många andra nöjessalonger vid den här tiden ofta var dåligt isolerade och där-
med helt enkelt för kalla för att det skulle vara möjligt att ge föreställningar när 
höst- och vinterrusket drog in över huvudstaden. Varieténs säsong sammanföll 
även med de delar av året då Djurgårdens geografiska läge var som mest attrak-
tivt för sina besökare.  

Det här var även en period som skulle komma att kännetecknas av en hög 
omsättning av artister och övrig personal. Detta skulle delvis, då det gällde cen-
trala funktioner som orkesterledare, regissör och direktör/direktris, komma att 
förändras med tiden, men vid denna tidpunkt framstår Alhambra närmast som en 
experimentverkstad där formerna ännu inte riktigt satt sig. När salongen åter 
öppnade för säsongen 1878 hade det, som ett exempel på detta, skett förändring-
ar i varieténs ledarskap. Charles Mortimer var utbytt och som direktör återfanns 
nu istället den brittiske ”negerkomikern” Tom Lucette som också uppträdde i 
föreställningarna.286 Detta visar att det var tämligen vanligt att direktörerna på 
                                                 
283 Dagens Nyheter, 13 april 1878. 
284 Dagens Nyheter, 29 september 1877. 
285 Dagens Nyheter, 11 maj 1878. 
286 Dagens Nyheter, 30 april 1878. 
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varietén hade multifunktionella roller som direktörer, regissörer och artister. 
Motiven var förmodligen både praktiska och ekonomiska. Att anställa en separat 
regissör kostade pengar vilket skulle ha haft en negativ inverkan på vinsterna. 
Samtidigt var det ett pragmatiskt drag att låta en av artisterna, som kände varie-
téunderhållningens estetik och former inifrån, anta uppdraget att sätta samman 
och formge varietéprogrammen. Med tanke på att varietéunderhållningen i 
Stockholm fortfarande var i ett tidigt skede måste det ha framstått som värdefullt 
att få hjälp med utformningen av föreställningarna av någon med erfarenhet av 
den internationella varietéunderhållningen. 
 

 
Bild 4, Varieténs variationer 
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Varietéunderhållningens universella språk 
 
Om vi betänker att en stor andel av varietéartisterna inte talade svenska, infinner 
sig frågan hur de trots de språkliga hindren ändå lyckades kommunicera med 
publiken? I vissa fall tycks man ha tagit sig tid att öva in sånger med svenska 
texter. Norlander återgav 1918, fritt ur minnet, delar av varietédivan Cordula 
Alfonsos sångtexter, vilka enligt sagesmannen framfördes på en bruten tysk-
svenska: 
 

Unt jack har luret pönder, unt jack har luret prest, men kåssar har jack luret 
minst schuttihundertsex i min ungdom…287 
 

Det bör i detta sammanhang betonas att Alfonso hörde till den skara internatio-
nella artister som vann stockholmspublikens hjärtan och därför stannade i den 
svenska huvudstaden under en längre period. Merparten av artisterna dröjde sig 
ofta inte kvar längre än någon månad, vilket gör det mindre sannolikt att de 
generellt tog sig tid att öva in sånger på svenska.288 Det är istället mer troligt att 
man valde att framföra sina sånger på något av de större internationella språken, 
vilket borde ha öppnat kommunikationsvägar till framförallt de delar av publi-
ken som kom från de högre bildade klasserna. 

Kommunikationen mellan artister och publik kan inte heller begränsas till 
det talade språket. Peter Bailey har med utgångspunkt i en brittisk kontext visat 
att artisterna till stor del använde sig av kroppsspråket, det vill säga genom ges-
ter, mimik och rörelsemönster, för att skapa interaktion med publiken. Att så var 
fallet även i Sverige skulle komma att synliggöras under 1890-talets varieté-
debatter där en del av kritiken vände sig mot att artisterna använde sig av ett 
oanständigt kroppsspråk, som förmedlade mer till publiken än det som uttryck-
tes verbalt. Även om kroppsspråket säkert användes som ett subtilt sätt att 
kringgå lagstiftningen var det också ett resultat av varietéernas fysiska miljöer. 
Om vi föreställer oss det sena 1870-talets varietésalonger som svagt belysta, 
rökiga lokaler med en högljudd publik är det inte svårt att inse att artisterna hade 
fler kommunikationssvårigheter än eventuella språkbarriärer att övervinna. Där 
rösten inte nådde fram kunde kroppen användas som ett uttrycksmedel för att 
kommunicera med publiken.  

Amerikanska publikstudier har visat att det sena 1800-talets publik på de 
manligt orienterade varietésalongerna stundtals var mer engagerade i det sociala 
umgänget än föreställningarnas innehåll.289 Förhållandena verkar ha varit av 
liknande karaktär i den svenska huvudstaden. Då den kände kulturskribenten 
                                                 
287 Norlander (1918), s. 86. 
288 Nordiska museets arkiv, Nya aktiebolaget tivoli, F3A 1, Handlingar rörande artistkontrakt, 
88, 91, 94 och 97 och Dagens nyheter 1877-1888. 
289 Butsch, s. 10 och 115. 
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Johan Grönstedt blickade tillbaka på varietéunderhållningen under det glada 
1890-talet menade han att den unga och ofta överförfriskade publiken inte bryd-
de sig särskilt mycket vad artisterna talade eller sjöng om, utan främst riktade 
sitt intresse mot det man kunde få serverat i glasen.290 Om vi drar oss till minnes 
Norlanders beskrivning av Alhambras tidiga år finns det ingen anledning att tro 
att det skulle ha förhållit sig annorlunda tio år tidigare. Spriten utgjorde en själv-
klar del i det sociala umgänget, vilket pekar i riktning mot att varietésalongerna 
från start hade publika förväntningar på sig att vara platser för såväl scenisk 
underhållning, som ett tillhåll där man kunde träffas och umgås under festliga 
former. Vad sedan artisterna sjöng om kunde möjligen göra detsamma. 

 

Elektrifierad underhållning 
 
Den internationella forskningen har visat att varietéunderhållningens entreprenö-
rer inte sällan visade sig snabba att plocka upp och lyfta fram nya trender och 
tekniska uppfinningar.291 Anshelm Berg och hans medhjälpare skulle inte avvika 
från detta mönster. I augusti 1879 hade trädgården utanför Tivolis varietéteater 
genomgått ytterligare en ansiktslyftning då den försetts med elektriskt ljus.292 
Här var man mycket tidigt ute. Den elektriska belysningens praktiska användan-
de var vid denna tidpunkt ännu i sin linda, och i ett svenskt sammanhang hade 
bara tre år förflutit sedan innovationen för första gången börjat användas indu-
striellt vid ett sågverk i Dalarna. Det skulle dröja ytterligare två år innan Stock-
holms stad skulle göra de första försöken att använda elektricitet för att belysa 
offentliga platser.293 I Nya Aktiebolaget Tivolis fall bör det ha handlat om båg-
ljusbelysning eftersom glödlampan inte introducerades förrän 1880.294  

För ledningen fanns flera vinster i att installera denna nya teknik. Innova-
tionen utgjorde i sig en spännande nyhet och attraktion, vilken kunde locka pu-
blik; men samtidigt reducerades också den ständigt överhängande brandfaran. 
Att glömma en tänd gaslykta eller ett brinnande stearinljus kunde som bekant få 
betydligt mer långtgående konsekvenser än att låta elbelysningen stå på när man 
stängde för dagen. Belysningen kunde även ha en disciplinerande funktion och 
riktas mot oönskade gäster som ficktjuvar och rånare. Med bättre belysning blev 
området lättare att bevaka vilket bidrog till en säkrare och tryggare miljö för 
publiken att vistas i. Här finns intressanta paralleller till den samtida bränn-
vinslagstiftningen, vilken innehöll krav på att utskänkningslokaler skulle hållas 
luftiga och ljusa i syfte att bekämpa osedligheten, vilket möjligen kan peka mot 

                                                 
290 Grönstedt, s. 128. 
291 Maloney, s. 57 f., s. 76 och Snyder, s. 87. 
292 Dagens Nyheter, 5 augusti 1879. 
293 Jan Garnert, Anden i lampan: Etnologiska perspektiv på ljus och mörker, Stockholm 1993, 
s. 131 och 135. 
294 Ibid., s. 131. 

86 



ett visst samband.295 Richard Butsch har även visat hur amerikanska teatrar och 
varietéer under 1800-talets senare delar använde elektrisk belysning som ett sätt 
att styra publikens uppmärksamhet från den sociala interaktionen till det perfor-
mativa innehållet.296 Det är möjligt att det kan ha funnits liknande ambitioner 
bakom elektrifieringen av Nya Aktiebolaget Tivoli. 

Elektriciteten kunde även användas i underhållningssyfte, och det var inte 
ovanligt att den brukades för att skapa specialeffekter och illusioner; det kunde 
handla om allt från att få dockor att röra sig till att få olika kroppsdelar som öron 
och näsor att lysa. Elektriciteten fick också en stor betydelse för möjligheterna 
att ljussätta de olika varieténumren, vilket säkerligen förbättrade föreställ-
ningarna visuellt.297 Paul Maloney har även visat hur det elektriska ljuset använ-
des av ägare till de storskaliga och påkostade variety theatres-salongerna i Skott-
land som ett redskap för att markera exklusivitet gentemot enklare varietéer.298 
Det är därför knappast en slump att ledningen för Nya Aktiebolaget Tivoli, som 
ofta värnade anläggningens anseende, valde att lyfta fram elektriciteten då man 
annonserade.299 För samtiden fungerade belysning även som en signal för fest 
och glädje, en motsats till 1800-talets dunkla och mörka städer. Detta hade rötter 
i de högre samhällsskiktens illuminering vid högtidliga tillfällen där prakt och 
överdåd skulle manifesteras.300 När elbelysningen tändes i Alhambravarieténs 
trädgård innebar detta inte bara praktiska fördelar, utan här signalerades samti-
digt ett budskap om fest och ett löfte om sena nätter till Djurgårdens flanörer.  

Det artificiella ljuset, elektriskt som pyrotekniskt, skulle komma att få en 
fortsatt viktig funktion inom Stockholms nöjesliv. När höstmörkret börjat lägga 
sig över huvudstaden 1884 svarade nöjesetablissemangen i Stockholm åter med 
olika former av ljusföreställningar. Under flera kvällar anordnades på Tivoli 
”Stora Fyrverkeri-Festen med stor illumination”, och även på Berns Salong 
lockades gästerna med ett liknande upplägg. På Blanchs Café ville ägarna inte 
vara sämre än sina konkurrenter och kombinerade därför på ett liknande sätt sin 
musikunderhållning med en ”…stor eklärering med kulörta lyktor i träd-
gården”.301 Fyrverkerier hade tusenåriga anor, men användandet av elektricitet 
visar hur Stockholms nöjesetablissemang inte var sena att fånga upp och omsätta 
nya innovationer i de egna verksamheterna. Med det elektriska ljusets hjälp 
kunde entreprenörerna dessutom förlänga utomhussäsongen ytterligare någon 
månad, vilket hade sina ekonomiska fördelar. 

                                                 
295 Johansson, s. 63. 
296 Butsch, s. 15. 
297 Varieté, 13-20 juli 1895. 
298 Maloney, s. 76. 
299 Dagens Nyheter, 5 augusti 1879. 
300 Garnert, s. 117. 
301 Dagens Nyheter, 2 och 13 september 1884. 
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Utmanaren Qvintus Mellgren och Mosebackevarietén 
 
Fram till denna tidpunkt hade Anshelm Berg och hans kollegor kunnat dominera 
varietéutbudet utan någon allvarlig konkurrens, men detta var på väg att föränd-
ras. Uppe på Mosebacke, strax intill Södra teatern, hade restaurangägaren och 
nöjesentreprenören Qvintus Mellgren våren 1882 öppnat en varieté som bjöd 
sina besökare på underhållning av ”In och utländska artister”.302 Det här får ses 
som ett trendbrott eftersom detta visar att de svenska artisterna nu blivit tillräck-
ligt populära för att fungera som ”dragplåster” i marknadsföringen.  

Mellgren hörde till de mer namnkunniga personerna inom huvudstadens 
nöjeskretsar och vid övertagandet av Mosebacke var han redan en rutinerad 
företagare inom restaurangbranschen. Den nya varietéentreprenören var född i 
Sala 1848 och hade börjat sin yrkesbana som smörgåsnisse och sedan arbetat sig 
uppåt mot högre positioner inom restaurangnäringen. År 1871 hade han köpt 
Odeon som under 1860-talet hört till en av Stockholms mest kända fröjder. Bara 
några år senare hade han även köpt upp Rotundan i Humlegården, som hade ett 
liknande förflutet. Efter att först ha hyrt Mosebacke Etablissement under en 
kortare period, köpte Mellgren 1880 nöjesanläggningen av källarmästare H. A. 
Kahn.303 

Mellgren tycks från inledningen haft högre ambitioner än att enbart servera 
mat och dryck till sina gäster och redan under den första sommaren underhölls 
gästerna med akrobatik i anläggningens trädgård. Året därpå togs nästa steg i 
Mosebackes utveckling mot varietésalong då en sommarteater byggdes i rikt-
ning mot Strömmen. Här skulle man samma år, enligt Norlander, ha bjudit på 
”full varieté”, men om något sådant etablissemang verkligen existerat så har det 
inte lämnat några avtryck i det undersökta annonsmaterialet.304  

Istället var det först våren 1882 som Mosebackes omvandling till varieté-
salong fullbordades. Det första programmet antyder att man tagit intryck av 
varietén på Djurgården. På tablån stod instrumentalmusik, akrobatik, komiker 
och sin tids dragshowartister, s.k. ”herr- och damkomiker”, estradörer som till 
publikens stora förtjusning lekte och drev med samtidens genusnormer. Natur-
ligtvis behövde publiken inte heller sakna varietésalongernas primadonnor: 
chansonettsångerskorna.305 Även artisterna kändes till viss del igen från de tidi-
gare varietéerna, och i ensemblen återfanns Franciska Carina, Juliette Laurence 

                                                 
302 Dagens Nyheter, 15 maj 1882. 
303 Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet, 1878-1905 och Norlander (1918), s. 62 ff. 
304 Norlander (1918), 62 ff. 
305 Chansonett,  www.saob.se 2006-09-24, Chansonettsångerskorna hörde till varietéunder-
hållningens populäraste artister. Enligt SAOB kan dessa beskrivas som sångerskor med 
”…mer eller mindre nakna former och bristfällig sångkonst” men detta är en tolkning som 
hämtats ur tendensiösa källor. Chansonettsångerskornas artistiska kvaliteter och/eller frigjord-
het bör inte generaliseras utan varierade som inom alla andra genrer med den individuella 
artisten. 
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och Clara Happe. För den sistnämnda aktrisen skulle Mosebacke visa sig bli ett 
misslyckande då hon av okänd anledning buades ut av publiken redan första 
kvällen, varpå hennes engagemang genast avbröts.306 Varietéartisterna var starkt 
beroende av publikens bifall, eftersom kontrakten mellan artisterna och etablis-
semangen var utformade på ett sådant sätt att det stod direktörer/direktriserna 
fritt att bryta alla överenskommelser om artisten ifråga inte föll publiken i sma-
ken. Som ett exempel på detta förfarande hade artisterna på Svea Salen 1898 tre 
kvällar på sig att vinna publikens gunst.307 Clara Happe skulle senare gifta sig 
med Albert Schumann som från och med 1885 drev den egna cirkusen Albert 
Schumann cirkus.308  

Influenserna från varietén på Djurgården tycks ha varit starka och snart 
började man i likhet med denna nöjesinrättning att ge utomhusföreställningar 
som kunde attrahera upptill 6 000 besökare per kväll. Så länge vädrets makter 
visade sig från sina goda sidor, tycks arrangemanget ha fungerat bra. Vid regn 
ändrades situationen drastiskt, och det hände att kaos utbröt då publik och före-
ställning skulle flytta in i de Wallmanska salongerna.309 Med tanke på hur 
många som rymdes utomhus måste det ha varit en dominerande del av publiken 
som inte fick plats när man drog sig inomhus. Det är ingen vild gissning att viss 
irritation måste ha uppstått bland dem som nu lämnades utanför. 

Qvintus Mellgren tycks ha varit en man öppen för säregna innovationer och 
för den med extra starka visuella böjelser byggdes åskådarplatser placerade så 
att publiken till och med kunde se vad som försiggick bakom ridån i varieté-
salongen.310  
 

En tilltagande konkurrens 
 
När Alhambra-Tivoli-Teater öppnade för säsongen den 15 april 1882 hade led-
ningen bytt namn på salongen. Det nya namnet var Theater Varieté, vilket ca en 
månad senare skulle bli Tivoli Teater-Varieté. Alhambra var nu struket och det 
nya namnet visade på en tydligare samhörighet med övriga Djurgårdstivoli.311 
Namnskiftet innebar också en distinktare hänvisning till att inriktningen nu i 
huvudsak låg på varietéunderhållning. Direktör för den omdöpta salongen var 
Harry Adacker och Rudolf Stange regisserade, liksom föregående säsong, varie-
téprogrammet. Bägge salongerna började nu lyfta fram de svenska varieté-
artisterna i marknadsföringen, vilket antyder ett mer generellt trendbrott.312 En-

                                                 
306 Norlander (1918), s. 78. 
307 Fritiof Malmsten, Varieté, Jönköping 1945, s. 36. 
308 Wåhlberg, s. 188 f. 
309 Norlander (1918), s. 79. 
310 Ibid., s. 79. 
311 Dagens Nyheter, 15 april 1882. 
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ligt Norlander fortsatte upprustningsarbetet även under 1882, samtidigt som man 
fortsatte att familjeanpassa programmen och detta stöds av bolagsprotokollen 
från den här perioden.313 

Redan under Mosebackes första år hade en konkurrenssituation mellan de 
bägge varietésalongerna kunnat anas. Att ta upp kampen om publiken med den 
redan etablerade Djurgårdsvarietén kan inte ha varit någon lätt uppgift, även om 
de bägge salongerna till viss del hämtade sin publik från skilda geografiska om-
råden. Det är tydligt att man från Mosebackes sida försökte locka publiken med 
lägre priser genom att bara ta 50 öre i inträde. Att de sänkta biljettpriserna verk-
ligen var ett resultat av konkurrensen styrks av det faktum att Mosebacke raskt 
höjde inträdet till en krona så fort Tivoli Teater-Varieté stängt för säsongen.314  

Från den nya varieténs sida började man nu i annonseringen även betona att 
nya artister tillkom var fjortonde dag.315 Stockholms nöjesliv var under tillväxt, 
och med detta blev publiken allt mer kräsen. Pressens samspel med populär-
kulturen hade skapat en tillvänjningsprocess hos den urbana publiken som bland 
annat kännetecknades av en ständig jakt på det nya. Det som var inne ena dagen 
kunde vara passé dagen därpå. Framgångsreceptet för varietéentreprenörerna 
utgjordes därför till en betydande del av förmågan att veta och/eller ha en känsla 
för vad publiken ville ha. 

Om ledningen för Alhambra oroade sig för den nya konkurrenten, så var 
detta inget som synliggjordes vare sig i bolagsstämmoprotokollen eller i pris-
nivåerna. I annonseringen drog man istället nytta av att inträdet till varietén även 
gav tillträde till övriga tivoliområdet.316 

Under november månad fick Mosebacke besök från det stora landet i väster 
då de amerikanska operaduettisterna Signora Galli och Signor Pelucki, chanso-
nettsångerskorna systrarna Richmond, kuplettsångerskan miss Ida Morris och 
akrobatfamiljen Gaupky intog varieténs scen.317 Besöket av de amerikanska 
artisterna visar hur varietébranschen redan under denna period inte bara inklu-
derade Europa utan även USA. Det utgör även ett talande exempel på varietéer-
nas eklektiska innehåll, där lättare underhållning som chansonettsång och akro-
batik samexisterade med mer väl ansedda kulturformer som exempelvis opera. 
Det är dock mer tveksamt om den gästande ”balettmästaren” Josef Maizenowiz, 
trots sin titel kunde inräknas bland de finkulturella inslagen.318 I januari 1883 

                                                 
313 Norlander (1918), s. 40 och Nordiska museets arkiv, Nya Aktiebolaget Tivoli, A 1:1, 
Bolagsstämmoprotokoll 1880-1893. 
314 Dagens Nyheter, 15 november 1882. 
315 Dagens Nyheter, 15 augusti 1882.  
316 Från och med 1887 finns mer utförliga programblad bevarade vilka visar att det ordinarie 
inträdet på en krona inkluderade både varietén och tivoliområdet. Från 1882 saknas dessvärre 
den här typen av källmaterial vilket gör att det inte går att slå fast om förhållandena var de-
samma redan då. Stockholms stadsmuseums arkiv, Malmstens samling, G 1, programblad. 
317 Dagens Nyheter, 15 november 1882. 
318 Dagens Nyheter, 20/1 1883. 
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gjorde denne tillsammans med sin balett ett framförande av s.k. tableux vivants, 
” levande tavlor”. 
 

 
Bild 5, Antikt inspirerad tableux vivants av okänt ursprung och datum 

 
Detta var en visuell underhållningsform som närmast kan beskrivas som en fru-
sen pantomim där mer eller mindre kända konstverk återskapades med hjälp av 
skådespelare eller statister och ett för ändamålet lämpligt sceneri.319  

Underhållningsformen var vanlig även i Storbritannien där den gick under 
benämningen Living Pictures, och den anklagades här för sin omoral. Kritikerna 
menade att de klassiska motiven i själva verket användes som ett svepskäl för att 
exponera avklädda kvinnor och kanske låg det något i detta.320 Kvinnorna på 
bilden ovan är dock inte nakna, även om det är den illusionen man försökt ska-
pa, utan bär tunna vita trikåer. Samtidigt får inte det sena 1800-talets vurm för 
att kunna återge det autentiska glömmas bort, vilket även synliggjordes i den 
rika förekomsten av vaxmuseer, panoptikon och panoramor under den här tids-
perioden.321 

Sång, musik, dans och komik utgjorde fortfarande grundstenarna i pro-
grammen, men åren 1882-1883 dök även mer flyktiga och exotiska inslag upp. 
Här finns flera spännande exempel. I ett program från 1883 ingick ett marionett-
teaterframträdande och ”Trumkonungen” med det svenskklingande namnet C. 
Schenström ”…som på en gång exeqverar å elfva trummo”.322 Under februari 
                                                 
319 Tableux vivants, National encyklopedin: www.ne.se 2008-01-23. 
320 Stokes, 56. 
321 Schwartz, s. 44 och 90. 
322 Dagens Nyheter, 20 januari 1883. 

91 



samma år kunde publiken betrakta den gåtfulla ”Den Najadiska Kristall-
Grottan”, och månaden därefter hade ”ormmänniskan” miss Alice premiär. En-
ligt annonsens utsaga hade artistens kropp klassificerats som ett fenomen av 
”Medicinal-Sociéteten” i Paris.323. Detta visar hur det sena 1800-talets fascina-
tion för vetenskapen och underhållning på detta sätt stundtals kunde gå hand i 
hand.324 Unga förmågor tycks ha varit ett annat publikdragande koncept, och i 
slutet av mars samma år uppträdde det 6-åriga underbarnet Minna Hoffmann på 
Mosebacke. Vad numret utgjordes framgår inte av annonsen; istället verkar 
artistens låga ålder i sig ha utgjort en tillräcklig attraktion. Barnartister var van-
liga vid den här tiden, och samtidigt som Minna Hoffman intog Mosebackes 
varietéscen uppträdde den elva åriga pianisten Ilona Eibenscüts på Berns sa-
long.325  
 

Victoria Teatern – ett varumärke med rojalistisk glans 
 
Anshelm Berg och Harry Adacker tycks inte ha varit tillfreds med de tidigare 
namnbytena och 1883 var det dags för ytterligare ett. En månad in i säsongen 
försågs salongen med det namn som senare skulle leva kvar under flera de-
cennier: nämligen Victoria Teatern. Det nya namnet var en hyllning till kron-
prinsessan Victoria av Baden som 1881 gift sig med kronprins Gustav.326 
Namnbytet var sannolikt inte enbart en fråga om att rikta en salut till kungahuset 
utan också ett medvetet drag i arbetet med att stärka det egna varumärket. Då 
ledningen lät varietén anta kronprinsessans namn, lånade man på samma gång 
en del av den rojalistiska glansen. Att man även strök varieté ur namnet kan vara 
ett tecken på att man i likhet med sina brittiska förlagor ville distansera sig från 
sitt tidigare stökiga förflutna genom att byta namn.327 Även om begreppet varu-
märke kan anses anakronistiskt är det tydligt hur paret Berg och Adacker här 
använde både renovering och namnskiftet som en metod att förbättra publikens 
uppfattningar av Victoria Teatern. Genom att skapa rojalistisk glans kring den 
egna nöjesanläggningen kunde man, åtminstone i teorin, bättra på både sitt eget 
kulturella och ekonomiska kapital. 

Samma år skedde en differentiering av sittplatserna i utomhusvarietén och 
de delades nu in i första och andra klass till priset av en krona respektive femtio 
öre. Det här draget kan ses som ytterligare ett försök att bredda kundunderlaget 
där man med sänkta priser nu även försökte attrahera de något sämre bemedlade 
ur stockholmspubliken. 
 
                                                 
323 Dagens Nyheter, 15 februari och 21 mars 1883. 
324 Gordon, s. 60. 
325 Dagens Nyheter, 31 mars 1883. 
326 Norlander (1936), s. 28. 
327 Bailey (1986), s. ix. 
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Bild 6, Victoria Teatern, 1889-1890 

 
Det går samtidigt inte att bortse från att detta skapade en miljö med ett inbyggt 
system för en åtskillnad som byggde på ekonomisk köpkraft. Det här var långt 
ifrån ett nytt grepp, utan liknande strategier hade sedan flera decennier tillbaka 
praktiserats inom teatern. För Grosshandlare Liljeroth var det ännu inget alterna-
tiv att beblanda sig med hamnarbetaren Persson, och detta var ledningen med all 
säkerhet väl medvetna om. Indelningen gällde ännu bara utomhusvarietén, och 
de dagar då regn och oväder tvingade föreställningarna inomhus var det återigen 
ett fast pris på en krona som gällde.328 Då gjorde snickaredrängar och smedarbe-
tare bäst i att vända kosan mot något billigare alternativ. 

Victoria Teatern kom under det här året att lägga mindre resurser på sina 
annonser än vad man gjort föregående år, vilket möjligen kan vara ett ytterligare 
tecken på att man inte betraktade Mosebackevarietén som ett hot. Och varför 
skulle man göra det? Det fanns ingen som helst anledning till oro. Bolagsstäm-
moprotokoll från 1884 visar att finanserna från den gångna säsongen var starka 
och att aktieägarna kunde dela på 10 000 kr. Den största vinnaren var naturligt-
vis Anshelm Berg som vid tidpunkten fortfarande ägde 102 av de 139 sålda 
aktierna.329 Även om storleken på annonserna varierar, framträder ett mönster 
där Mosebacke Varieté-Teaters annonser ofta har ett ungefär dubbelt så stort 
annonsutrymme som sin konkurrent ute på Djurgården. Där Mosebacke ofta gav 
en grundlig presentation av sitt programinnehåll, nöjde man sig från Victoria 
Teaterns håll oftast med att lyfta fram nyheter och särskilda begivenheter i pro-
grammen. Detta kan sannolikt ses som ett tecken på att Mosebacke hade ett 
större behov av att synliggöra sig för stockholmspubliken än Victoria Teatern.  

                                                 
328 Dagens Nyheter, 16 juni 1883. 
329 Nordiska museets arkiv, Nya Aktiebolaget Tivoli, A 1:1, Bolagsstämmoprotokoll 1880-
1893. 
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Enligt Norlander hade Qvintus Mellberg problem med att få varietén att gå 
med vinst och möjligen är detta förklaringen till att man i likhet med sin konkur-
rent valde att stänga för säsongen vid slutet av september istället för att som 
tidigare hålla öppet på helårsbasis. Varietén övergick nu istället till att fungera 
som konsertsalong och teater där man gav militärmusik och teaterstycket med 
den något kuriösa titeln Gustaf III på besök hos spåkvinnan Arvedson.330 Att 
olika nöjesetablissemang anlitade militärmusiker tycks ha varit en vanlig före-
teelse vid den här tiden. I mindre städer som Linköping, där man inte hade råd 
att hålla sig med en fast ensemble, fyllde armémusiken en betydelsefull roll För 
ett etablissemang som inte valt sin fortsatta inriktning utgjorde den ett praktiskt 
och billigare alternativ utan långsiktiga ekonomiska åtaganden.331 

Under de fem första månaderna 1884 lyser Mosebacke med sin frånvaro i 
Dagens Nyheters annonsering. Det kan finnas många förklaringar till detta. Att 
annonsera var inte gratis, och om ekonomin stapplade är det möjligt att detta var 
något som prioriterades bort. En sådan prioritering kan ha stärkts av att man 
saknade konkurrensen från Alhambra, och därmed inte såg samma behov att 
annonsera som tidigare. Mellgren hade nu fler konkurrenter än Victoria Teatern. 
Som diskuterats ovan, konkurrerade varietéerna inte bara med varandra utan 
även med teatrar och andra nöjesetablissemang vilket gör detta till en mindre 
trolig förklaring. Utan annonsering tappade salongen attraktionskraft och det 
hade man med all sannolikhet inte råd med. Att ledningen redan föregående år 
frångått varietéunderhållningen pekar snarare i riktning mot att varietén helt 
enkelt stängde under denna period. 

På Victoria Teatern märktes däremot fortfarande inga tecken på eko-
nomiska problem. När salongen öppnade för säsongen i april 1884 var det med 
ett påkostat program som förutom orkestermusik innehöll tretton olika nummer. 
Nio stycken av dessa utfördes som solonummer medan de övriga presen-
tationerna genomfördes av par och ensembler. För den musikaliska delen av 
underhållningen stod det Neumannska kapellet. Artistensemblen var lika inter-
nationell som tidigare och hade sitt ursprung i stora europeiska nöjesmetropoler 
som Berlin, Paris, London, Dresden, Bryssel, Köpenhamn, Hamburg, Wien, 
Lissabon och S:t Petersburg. Här fanns även en svensk representation i operett-
sångerskan Fru Widegren-Norrby.332 Sju av artisterna utförde någon form av 
musikaliskt nummer och lägger man till detta det Neumannska kapellet, visar 
detta att tonvikten låg på musikalisk underhållning av varierande slag. När före-
ställningarna flyttade ut i trädgården ökade även programinslag som innehöll 
djurdressyr. Den största sensationen för säsongen verkar ha varit elefanten She-
riff som gjorde sig ett namn genom att olovandes ta sig an en uppdukad buffé.333 
                                                 
330 Norlander (1918), s. 92 och Dagens Nyheter, 22 september och 16 november 1883. 
331 Åke Vretblad, ” Kultur och nöjen” ur Linköpings historia, band 4, Tiden 1863-1910, red. 
Sven Hellström, Linköping 1978, s. 328. 
332 Dagens Nyheter, 12 maj 1884. 
333 Dagens Nyheter, t.ex. 4 juni 1884. 
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I juni var varietén på Mosebacke tillbaka, men här fanns tecken på att eko-
nomin fortfarande inte var i balans. Öppningsprogrammet innehöll inledningsvis 
så få artister att man här kan misstänka att Mellgren helt enkelt inte haft råd att 
sätta samman ett helt varietéprogram.334 För att kontraktera artister krävdes 
naturligtvis pengar. Programmen skulle senare gradvis komma att utökas under 
sommaren och hösten för att återigen blomma ut i ett fullskaligt varietéprogram 
under vintersäsongen.335 Det här kan möjligen tolkas som att ekonomin så sakte-
liga återhämtat sig.  
 

Det farliga och det nya 
 
I likhet med dagspressen var varietétunderhållningen inriktad på att tillhanda det 
nya och spektakulära till sin publik. Då liksom nu var nervkittlande och tillsynes 
dödsföraktande inslag mycket populära. Ett exempel på detta var lindansaren 
Max som gick på lina mellan varietén på Mosebacke och Södra teatern.336 Såda-
na här konststycken var vid den här tiden långt mer farofyllda än vad som är 
fallet i dag då artisterna under dessa år i vissa fall inte använde sig av säkerhets-
linor, trots att det lokala regelverket föreskrev detta. Ett felsteg kunde därför inte 
oväntat visa sig få förödande konsekvenser. En av 1880-talets mest omtalade 
artister var lindansaren Ricardo Blondini vilken liksom Max gjort det till sin 
specialitet att kittla publikens nerver genom att utföra diverse dödsföraktande 
balanskonster genom att gå på en lina uppspänd mellan Södra teatern och Mose-
backe terrass. Under 1870-talet hade Blondini blivit berömd för en våg halsig 
balansakt han utförde på en telegraftråd.337 För att höja spänningsfaktorn ytter-
ligare utförde han samtidigt även piruetter och avfyrade fyrverkeripjäser. Med 
tanke på att numret utfördes endast med en balansstång till hjälp är det inte svårt 
att se det dödsföraktande i utförandet. Det var kanske därför inte helt oväntat att 
det hela fick ett tragiskt slut då Blondini, mitt under ett uppträdande, tappade 
balansen och föll till marken och avled. Mellgren skulle vid tillfället ha ropat till 
den olycklige artisten att kasta balansstången bort från publiken. På så sätt und-
vek man att publiken kom till skada.338 Vad som orsakade olyckan nämns inte, 
och vi kan därför inte veta om den framkallades av otur, slarv eller om man 
medvetet spelade med så höga insatser för att roa publiken. I Mellbergs fall 
skulle olyckan dessvärre inte komma att bli någon engångsföreteelse utan visa 
sig vara ett tragiskt och återkommande mönster.  

                                                 
334 Norlander (1918), s. 90. 
335 Dagens nyheter, april till september 1884. 
336 Dagens Nyheter, 15 juni 1884. 
337 Johan Jarlbrink, Det våras för journalisten. Symboler och handlingsmönster för den svens-
ka pressens medarbetare från 1870-tal till 1930-tal, Stockholm 2009, s. 84. 
338 Norlander (1918), s. 88 och Malmsten, s. 32 f. 
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Förväntningarna på det spektakulära gick många gånger hand i hand med 
kraven på det nya. Att varietépubliken hade höga förväntningar på nyheter och 
variation märktes inte bara i varietéensemblernas ständiga förändringar. Ett 
annat talande exempel på detta var den berömde kuplettsångaren och text-
författaren Malles, Gustaf Mallander (1840-1888), så kallade ”Spritt nya Flax-
kupletter” ett programinslag som även gick under namnet ”Visa för dagen”.339 
Vad just dessa kupletter innehöll framgår inte av källmaterialet men en studie av 
ett vishäfte från 1881 visar att Malles texter behandlade aktuella händelser och 
samhällsfenomen (musiken lånades från välkända sånger). Textförfattaren re-
flekterade i sina skämtsamma sånger kring det hektiska stadslivet. Mellan rader-
na vilade ofta allvarligare funderingar och reflektioner kring en tillvaro som 
förflackats och om samhällsförändringar som lämnat individen trampandes vat-
ten i dess kölvatten. I det här sammanhanget dök varietéunderhållningen upp: 
 

Förr i verlden fann man skäl i, Att gå ofta på konsert 
Jenny Lind och Michaëli, Gjorde sången för oss kär. 
Det var gediget, hvad man bestod, Sången var härlig, musiken var god 
Nu mer man hör ej, man blott vill se, Och skyndar till – Varieté. 
Der man sjunger, dansar, leker –, Kjolen ständigt är i sväng – 
Melodier örat smeker, Med en stående refräng.340 

 
Texten utgör ett av de tidigaste exemplen där en viss kritik mot varietéerna 

kan anas. Med sin inriktning på det visuella och ”klatschiga” får varieté här 
närmast fungera som en antites till den gedigna och goda konsertunderhållning-
en som publiken förr brukade frekventera, men som nu övergivits för varieté-
underhållningens lättsamma nöjen. Exemplet visar att dragningen mot att skildra 
det realistiska och senaste långt ifrån var isolerad till pressen och den visuella 
populärkulturen, utan var ett betydligt bredare fenomen där även musiken ingick 
som ett viktigt informationsbärande media. Att man behandlade aktualiteter i 
visor och sånger var naturligtvis inget nytt. Det nya låg istället i det samman-
hang visorna framfördes i, det vill säga att de kom att ingå som en del av en 
massinriktad kultur vilken tillfredställde den nya urbanitetens starka behov av 
tillgången till ett ständigt nyhetsflöde.341 Varietéerna var därför inte bara under-
hållning och samvaro utan på samma gång en form av nyhetskanal där samtida 
händelser och fenomen kom att ”stötas och blötas”.  
 

                                                 
339 Dagens Nyheter, 15 november 1884. 
340 Malle (Gustaf Mallander), I glada stunder: Skämtsamma in- och uttryck på vers och prosa, 
Stockholm 1881, s. 67. 
341 Stokes, s. 93 och Schwartz, s. 33. 
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Småskalig varieté 
 
Ute i de västerländska storstäderna försvann aldrig de enklare salongerna; istäl-
let kom de att leva kvar och samexistera med de nya och exklusivare varieté-
etablissemangen.342 Inte heller i detta avseende skulle Stockholms varieté-
bransch avvika från det internationella mönstret. Strax intill Victoria Teatern 
öppnade vid denna tid den betydligt enklare varietén Teater Comique på Gröna 
Lunds Tivoli å Djurgården. Tivoliområdet hade ursprungligen anlagts 1883 av 
Jacob Schultheis, som tidigare drivit liknande rörelser i Göteborg tillsammans 
med sin bror. Gröna Lunds Tivoli hade skötts med omsorg av dess ägare och 
hade liksom Nya Aktiebolaget Tivoli försetts med elbelysning som drevs av ett 
eget elverk. Syftet hade i likhet med Nya Aktiebolaget Tivoli varit att få kontroll 
över den delvis stökiga publik som nöjesinrättningen attraherade. Inom området 
fanns ett vaxkabinett, karuseller, panoramor och tältvarietéer av det enklare 
slaget. Öppettiderna på Grön Lund var betydligt mer begränsade än hos de större 
varietéerna, som bara höll stängt större helgdagar, medan man här endast gav 
föreställningar lördagar och söndagar mellan klockan 14.00 till 21.00. Schultheis 
goda intentioner till trots kom området att få dras med sitt tvivelaktiga rykte 
fram till ägarens bortgång 1916, då anläggningen såldes och planerna för det 
mer väl ansedda Gröna Lund vi känner i dag började ta form.343  

Under de tidiga åren verkar ledningen för den mindre varietén inte ha an-
nonserat, utan hållit en låg profil i jämförelse med sin mer etablerade och exklu-
siva kusin uppe på Skansenområdet. Det går därför inte att säga om man gav 
några varietéföreställningar före 1886 eftersom det är först då varietén under en 
kort period blir synlig i Dagens Nyheters nöjesannonsering. I maj 1886 annonse-
rade man om ”Storartade, eleganta Föreställningar” vilka innehöll allt från balett 
till trolleri. Programmen varade bara en timme och var därmed betydligt kortare 
än Victoria Teaterns helkvällstablåer. I gengäld kunde samma program ges flera 
gånger under samma kväll. Inträdet var också lägre och en förstaklass biljett 
kostade 50 öre, medan andra klass kunde fås för halva priset.344 Det låga priset 
och de samtida publikskildringarna ger en fingervisning om att varietén inte 
tycks ha varit inriktad mot att attrahera samma välsituerade publik som den 
större grannen. Richard Butsch har i sina studier av amerikanska publiker under 
1800-talet betonat att även om varietéunderhållningen på många håll blev mer 
salongsfähig, så innebar detta inte att behoven av sexuell- och alkoholorienterad 
underhållning försvann, utan istället fann en hemvist på vissa lågprisetablisse-
mang.345 Kan Teater Comique ha varit just en sådan inrättning? Källmaterialet 
nämner ingenting om att det skulle ha förekommit någon utskänkning, och lik-
                                                 
342 Maloney, s. 71, Lewis, s. 316 och Gordon, s. 93. 
343 Englund, s. 193. 
344 Dagens nyheter, 15 maj 1886. 
345 Butsch, s. 15 och 95. 

97 



heterna får därför sägas vara begränsade. Det kan naturligtvis ha funnits fler 
varietéer av det här slaget men småskaligheten gör dem dessvärre svåra att upp-
täcka, eftersom de inte lämnat avtryck i källmaterialet. Den fortsatta utveckling-
en skulle visa att parallellt med utvecklingen mot stora och exklusiva salonger 
skulle också mindre och enklare varietésalonger börja dyka upp i Stockholm.  

 
 

Adackers Folies Bergère 
 
Qvintus Mellgren fortsatte att kämpa i en ekonomisk motvind och 1886 valde 
han slutligen att sälja anläggningen. Investeringarna i Djurgårdstivoli tycks där-
emot ha varit ett betydligt mer lyckade och det är därför inte fullt så förvånande 
att det var herrarna Berg och Adacker som privat trädde in som nya ägare. Nya 
Aktiebolaget Tivoli lämnades utanför affären.346 Victoria Teatern som verkar ha 
varit dåligt isolerad höll som bekant stängt under årets kallare delar. De fördelar 
salongens geografiska placering på Djurgården erbjöd under sommaren förvand-
lades därmed under vintern till nackdelar när kyla, regn och snö gjorde vägarna 
mindre farbara. Förvärvet av Mosebacke innebar därför inte bara att man blev av 
med en konkurrent utan också att man nu också kunde ge varietéföreställningar 
under vintersäsongen. 

Helt oproblematiskt kan inte köpet ha varit med tanke på att Berg och 
Adacker nu satt på två stolar. Detta blev särskilt påtagligt under de delar av året 
då båda salongerna höll öppet. Genom köpet av Mosebacke hade man plötsligt 
blivit konkurrent till varietén på Djurgården. Även om affären kan förmodas ha 
väckt kritik från Nya Aktiebolaget Tivolis ledningsgrupp och aktieägare, finns 
det inget i det undersökta källmaterialet som skvallrar om att detta skulle ha 
medfört någon konflikt, åtminstone inledningsvis. Entusiasmen tycks i vilket fall 
som helst inte ha saknats, och med framgångarna från Djurgårdstivoli i ryggen 
gav sig de nya ägarna in i ett omfattande och påkostat upprustnings- och bygg-
nationsprojekt. Mellgrens varietélösning i den tidigare kägelbanan ratades och 
istället valde man att bygga en helt ny och mycket påkostad varietésalong strax 
nedanför en av terrasserna. När den nya varietén, som efter sin franska förlaga 
fått namnet Adackers Folies Bergère, slog upp sina portar den 15 oktober 1887 
möttes besökarna av en salong av internationell rang utrustad med 1 000 sittplat-
ser varav 120 av dessa i avskilda loger.347 Det här gjorde Folies Bergère till ett 
av Stockholms största nöjesetablissemang. Störst var Nya teatern på Blasiehol-
men med sina 1 500 sittplatser, medan Kungliga Dramatiska Teatern hade 640 
sittplatser.348 Man hade sörjt för publiksäkerheten och salongen var utrustad med 
tolv utgångar och tre reservutgångar. 
                                                 
346 Norlander (1936), s. 30. 
347 Dagens Nyheter, 12 oktober 1887. 
348 Staffan Tjerneld, Södra teatern, Stockholm 1977, s. 52 f. 
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Bild 7, Christian Krause, orkesterledare på Folies Bergère 1887 
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Ingenjör W. Dahlgren hade ritat ventilations- och värmeanläggningen som 
växlade luften fyra gånger varje timme för att öka komforten i salongen. Före-
taget Rundqvist och kompani stod för gasbelysningen i salongen och i taket hade 
tre så kallade ”solbrännare” installerats, som enligt Dagens Nyheters utsände 
skulle ha gett ett ljus vilket påminde om elektrisk belysning. Scenen i den nya 
salongen var också större än den som återfanns på Victoria Teatern.349 

Dagen innan den stora premiären hade pressen och andra utvalda personer 
inbjudits att skåda den nya varietésalongen uppe på Mosebacke. Händelsen visar 
på entreprenörernas medvetenhet kring pressens betydelse som informations-
spridare ut till allmänheten. Det framgår av artikeln att man var mycket positiv 
till salongens utformning: 
 

Hvad beträffar dekoreringen, är den såsom hela teaterns inredning utförd 
enligt den förståndiga regeln: trefligt men icke pråligt. Och det kan ej ne-
kas, att totalintrycket af salongen, sådant man erhöll det i går afton vid full 
belysning, är särdeles fördelaktigt. Man trifs der. Salongen är dekorerad i 
grått, guld och röd och målningen är utförd af hr Berndt Anderson.350 

 
Beskrivningen visar att inredningens smakfulla och tillbakahållna utformning 
helt låg i linje med preferenserna hos tidningens i huvudsak borgerliga läsekrets. 
Av artikeln framgick även att man byggt om den tidigare kägelbanan och varie-
tésalongen till en vinterträdgård, eller med andra ord en parkanläggning inom-
hus.351 Här framgick också att varieténs direktör Harry Adacker, inte sparat på 
krutet avseende varietéprogrammet utan här hade ”… de bästa förmågor i sitt 
fack engagerats” och en orkester på tolv man under ledning av kapellmästare 
Christian Krause hade anlitats.352 Orkesterledaren var en riktig publikfavorit och 
hörde till de främsta celebriteterna inom Stockholms nöjesliv vid den här tiden. 
Då Krause anlitades av Adacker hade han redan rönt framgångar på flera av 
stadens främsta konsertsalonger, som till exempel Alhambra, Berns och Blanchs. 
Senare skulle han även komma att sköta taktpinnen på den exklusiva varietésa-
longen Svea Salen.353  

Att det var ett dyrt öppningsprogram styrks även av Norlanders utsaga om 
att produktionskostnaderna under den nya varieténs första månader uppgick till 
hela 18 000 kr per månad.354  
 
                                                 
349 Dagens Nyheter, 12 oktober 1887. 
350 Dagens Nyheter 15 oktober 1887. 
351 Dagens Nyheter, 12 oktober 1887 och Nordisk Familjebok Uggleupplagan band 33, Stock-
holm1922, s. 484. 
352 Dagens Nyheter, 12 oktober 1887. 
353 Norlander (1918), s. 49 f. 
354 Summan låter vid en första anblick smått orimlig med tanke på att detta skulle motsvara 
cirka 1 000 000 enligt 2007 års ungefärliga kronkurs. Norlander (1936), s. 31 och 
http://www.myntkabinettet.se/räknare.htm 2008-03-17. 
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Bild 8, Adackers Folies Bergère 1887 

 
Är detta möjligt? Frågan måste besvaras med ja. När Svea Salen 1889 om-

vandlades till varieté menade Norlander att artistkostnaderna under de tidiga åren 
aldrig underskred 15 000 kr per månad.355 Det handlade därmed inte om några 
småskaliga produktioner och om vi får tro bilden ovan var konceptet familje-
anpassat. När man studerar annonsen för premiärkvällen slås man av ensemblens 
storlek. På programmet återfanns luftgymnasterna systrarna Ongars och cykel-
akrobaterna familjen Noiset med sina fem barn. I ensemblen märktes även orm-
människan Mr Escallow, trapetskonstnären Mr Brannan, räckakrobaterna famil-
jen Avolo med sina två barn på tio respektive elva år, Alexander Genées balett-
ensemble bestående av tjugo personer, duettistparet Leon, de tyska syskonen 
Muhlemann, sångerskan madame Renard samt slutligen altisten Fräulein Hoff-
mann. Detta ger bilden av en föreställning som till stor del baserades på en inter-
nationell blandning av musik, sång och akrobatik.356 Varietéensembler var ofta 
stora men det är tydligt att här ville Berg och kanske framförallt Adacker öppna 
med något som stack ut ur mängden. 

Biljetter till föreställningarna kunde köpas vid ingången eller som förköp 
från ”Tidningskontoret” på Gustav Adolfs torg och i priset ingick då också en 
biljett till Katarinahissen. Det här visar att man även tänkt på dem som eventuellt 
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101 



kunde låta sig avskräckas av klättringen upp till Mosebackehöjden. Att de branta 
backarna upp till varietésalongen verkligen kan ha setts som ett hinder av publi-
ken framgår även av att Mellgren redan 1883 tryckte på att Katarinahissen öpp-
nat i sin annonsering.357 Hästspårvagnarna hade börjat gå redan 1877 men då 
hästarna inte orkade dra vagnarna i de branta backar som ledde upp till Folies 
Bergère och ångspårvagnen inte kom närmare än Hornsgatan, så erbjöd Katari-
nahissen bästa och bekvämaste sättet att ta sig till varietén.358  

Strax intill varietén hade ett vinterbonat menageri byggts och mot en ytter-
ligare avgift på 25 öre kunde publiken i pauserna beskåda ”Tivolis djursamling” 
som härbärgerades på Mosebacke under vintern. Till anläggningen hörde även en 
biljardsalong och en restaurant vilken förestods av Mathilda Haberkorn, som 
senare skulle komma att spela en betydande roll inom det stockholmska varieté-
väsendet.359 Det var därmed inte bara varietéunderhållning man sålde utan en 
helafton bestående av många olika nöjen och förströelser. Dörrarna öppnades kl. 
18.00 och en timma senare spelade orkestern upp varpå föreställningen började 
ytterligare en halvtimma senare och pågick sedan fram till kl. 22.30. Söndagar 
gavs även en nedkortad extraföreställning mellan kl. 16.00 till 18.00 och inträdet 
var då nedsatt till 50 öre.360 Det råder ingen tvekan om att framgångarna med 
Djurgårdstivoli gett ett gott självförtroende, och det var stora såväl ekonomiska 
som symboliska kapital som Anshelm Berg och Harry Adacker satsade i det nya 
projektet. Manegen var således krattad och lite verkade kunna gå fel. Ändå var 
det just det som hände. 

 
 

Ett misslyckat försök 
 
Den ursprungliga tanken med köpet och upprustningen av Mosebackevarietén 
hade varit att Berg skulle bidra med 25 000 kr och Adacker med 15 000 kr i 
projektet. Kostnaderna för ombyggnaden sköt snart i höjden och stannade slutli-
gen på det dubbla, det vill säga 80 000 kr.361 Berg måste ha hyst ett betydande 
förtroende för sin kollega med tanke på de uppdrag denna betrotts både inom 
Nya Aktiebolaget Tivoli samt Folies Bergère. Desto större var sannolikt besvi-
kelsen från Bergs sida då man cirka ett år senare tvingades sälja den nyuppförda 
varietén med tillhörande lokaler sedan man tvingats inse att det hela var en stor 
förlustaffär och det då dessutom visade sig att Adacker inte hade några pengar att 
skjuta till för att täcka förlusterna. För Berg som nu tvingades stå för hela ”kala-
set” måste detta ha varit en betydande förlust på både ett affärsmässigt och per-
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sonligt plan.362 Med detta tycks allt samarbete mellan Berg och Adacker ha upp-
hört och för den sistnämnde var dagarna räknade även inom Nya Aktiebolaget 
Tivolis styrelse. Stora summor var förlorade och ett tioårigt kompanjonskaps- 
och vänskapsförhållande hade gått i graven. Bolagstämmoprotokollen från den 
här tiden visar att Adackers ekonomiska tillkortakommanden bara var en del av 
förklaringen till att kompanjonskapet upphörde, vilket vi har anledning att åter-
komma till. 

Fram till november 1887 finns det ingenting i annonseringen som skvallrar 
om att Mosebackevarietén drabbats av ekonomiska problem. Tvärtom är det 
fortfarande påkostade program med stora ensembler som träder fram i marknads-
föringen. Detta skulle ändras och snart skulle tecknen på att allt inte riktigt stod 
rätt bli allt fler. Den 19 oktober hade man tillfälligt och möjligen på prov, sänkt 
det ordinarie inträdet till 50 från det tidigare priset en krona.363 Kan prissänk-
ningen ha varit ett tecken på att man inte drog den publik man ursprungligen 
förväntat sig? Säsongen avslutades den 12 mars med en beneficeföreställning till 
förmån för balettsällskapet Alexander Genée.364 Med detta tycks sagan ha varit 
all för Adackers Folies Bergère. När varietén öppnade för hösten var det under 
en ny ägare. Trots att stora summor investerats hade man slutligen tvingats inse 
konsekvenserna av sin felsatsning och sålt varietésalongen. 
 

Marknadens krassa villkor 
 
Hur kunde det gå så fel? Efter paret Berg och Adackers sorti från Mosebacke 
skulle det under ny regi även fortsättningsvis komma att ges varietéunder-
hållning i salongen. Först att efterträda de gamla ägarna var direktör L. Wallin 
som under sommarmånaderna juli och augusti fortsatte med varieté innan denne 
lämnade över ansvaret för varietén till Qvintus Mellgren som nu återvände till en 
ny varietésalong. Detta visar att det inte var omöjligt att driva en varietésalong 
på Mosebackes höjder.365  

Norlander menade att orsaken till att varietén inte fick luft under vingarna 
var att den nyinstallerade ventilationen varit felkonstruerad. Detta hade utmynnat 
i att salongen drabbades av svåra kondensproblem när publiken fyllt lokalen, 
vilket skapat en outhärdlig komfort. Som ytterligare smolk i bägaren hade akro-
batparet Syskonen Ongars råkat ut för en allvarlig fallolycka som skulle ha på-
verkat publiktillströmningen på ett negativt sätt.366 Den sistnämnda förklaringen 

                                                 
362 Norlander (1936), s. 32. 
363 Inträdet till logeplatserna var oförändrat men man hade även infört fondplatser till priset av 
en krona. Nu var det bara logebiljetter som kunde förköpas nere på Gustav Adolfs torg. Da-
gens Nyheter, 6 mars 1888. 
364 Dagens Nyheter, 9 mars 1888. 
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kan möjligen tyckas långsökt men den senare ”Rolla katastrofen”, skulle visa att 
olyckor verkligen kunde ha en negativ inverkan på varietéernas attraktionskraft.  

Det ligger säkert en hel del i dessa orsaker men här fanns betydligt allvarli-
gare problem. Att man inte lyckades i etableringen av Folies Bergère bör även 
ses mot en komplex bakgrund av många olika samverkande omständigheter. För 
en historiker kan misslyckanden av den här sorten ironiskt nog utgöra en guld-
gruva då sådana kan fungera som en negation till vad som de facto krävdes för 
att lyckas inom nöjesindustrin vid den här tiden. En faktor som drastiskt försäm-
rade utgångsläget för den nya varietén var att byggkostnaden fördubblades mot 
vad ledningen först planerat. Detta ställde högre krav på att varietén redan från 
start skulle gå med vinst. Lägger vi till detta det dyra öppningsprogrammet fram-
träder tydligt bilden av ett företag vars likviditet redan från början var skjutet i 
sank. Vid en första anblick kan det tyckas ekonomiskt vanskligt att investera så 
stora summor i föreställningarna när byggnation blivit så mycket dyrare. Då bör 
hållas i åtanke att Berg och Adacker kan ha varit bundna av kontrakt till artister-
na. Tyvärr finns det inga artistkontrakt bevarade före 1888 vilket gör att detta 
inte går att fastställa källkritiskt. De äldsta kontrakten visar att de ofta tecknades 
inom loppet av en månad innan engagemanget inleddes men i vissa fall ännu 
längre i förväg.367 Med tanke på vilken betydelse ledningen tillmätte premiären 
var man med stor sannolikhet ute i god tid och kontrakten kan därför ha varit 
svåra att komma ur. På samma gång antyder detta att Berg och Adacker hamnat i 
ett slags Moment 22 situation, där ekonomin egentligen inte tillät att man gav ett 
spektakulärt och påkostat program. Samtidigt var det just detta extra som kräv-
des för att publiken skulle komma. Hur Berg och Adacker än gjorde så blev kon-
sekvenserna negativa. 

Här infinner sig även frågan om vilken publik man ursprungligen tänkt sig? 
Mosebacke tronade som en juvel över Söders traditionella arbetarkvarter. Det är 
sannolikt att det delvis var från dessa miljöer man ville attrahera sina besökare, 
och då framstår biljettpriset på en krona som dyrt.368 På samma gång visar till-
gången till de dyrare logeplatserna att man även vill locka besökare med tjockare 
plånböcker. Att förköpsbiljetterna såldes på Gustavs Adolfs torg visar också 
detta på att det inte bara var från närområdet man ville hämta sin publik utan 
även från de rikare kvarteren i innerstadsområdet.  

Det verkar som om Berg och Adacker överskattat publikens köpkraft 
och/eller varietéintresse, och tämligen snart övergav man de höga priserna. Den 
första prissänkningen gällde parkettplatserna där inträdet halverades. Inträdet till 
logeplatserna kvarstod till en början men vid slutet av februari hade även detta 
reducerats med 50 öre. Det verkar som om planen att locka besökare från Stock-
holms prominentare kvarter inte heller lyckades som man tänkt sig. Att tvingas 
sänka priserna kan inte ha gjorts utan starka motiv. En enkel beräkning visar att 

                                                 
367 Nordiska museets arkiv, Nya Aktiebolaget Tivoli, F3A 1, Artistkontrakt. 
368 Dagens Nyheter, 12 oktober 1887. 
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om salongens tusen platser hade varit fyllda varje kväll skulle paret Berg och 
Adacker ha förlorat omkring 15 000 kr per månad på grund av sänkningen och 
det här var pengar man verkligen behövde. 

Tanken måste ha varit att man genom att sänka biljettpriserna skulle locka 
publiken och att det ekonomiska bortfallet skulle kunna kompenseras med den 
kanske viktigaste vinstgeneratorn, nämligen spritförsäljningen. Programblad från 
den här tiden visar att mat inte upptog något större utrymme i menyerna och att 
det i första hand var starksprit man serverade. Den hungrige gjorde bäst i att söka 
sig till den intilliggande restaurangen, då det närmaste mat varietésalongen hade 
att erbjuda var smörgåsar och apelsiner. Punschen hörde till de mer prisvärda 
dryckerna där en liter kunde beställas in för mellan två och tre kronor. Det egna 
märket Anshelm Berg och Co. var billigast, medan den som ville ha exklusivare 
drycker kunde beställa in den finaste cognacsort, en exklusiv Salignac & Co. 
Mèdaille d’or, för ansenliga 12 kronor flaskan.369 Inget för en arbetare med 
andra ord. Det slutliga utfallet skull dessvärre visa att inte heller spriten kunde få 
den vacklande ekonomin på fötter. 

                                                

Det måste ha varit en bitter erfarenhet för de bägge herrarna att upptäcka att 
det koncept som fungerat så bra i en Djurgårdskontext inte alls gick hem uppe på 
Mosebacke. Kanske finns en stor del i förklaringen att Djurgården och Mose-
backe var platser med vitt skilda socioekonomiska förutsättningar. Djurgården 
var under sommarsäsongen ett naturskönt utflyktsmål med mängder av nöjes-
attraktioner som kunde passa alla plånböcker, och som drog en stor och socialt 
mycket blandad besökarskara. För den med lust och möjlighet var det inga som 
helst problem att göra ett Djurgårdsbesök till en dagsutflykt som varade ända in 
på småtimmarna. Platsen var helt enkelt ett av huvudstadens främsta nöjes-
centrum under sommarsäsongen. Det ska inte heller glömmas bort att Victoria 
Teatern, förutom lokaliseringen på Djurgården, dessutom hade extra draghjälp 
av att salongen låg inom tivoliområdet, vilket gjorde att publiken såväl före som 
efter föreställningarna hade tillgång till områdets övriga attraktioner.  

Öppnandet av Folies Bergère sammanföll också med en överetablering 
inom Stockholms nöjesliv. Helt fri från konkurrens var man dessutom inte på 
Mosebacke. Strax intill Folies Bergère låg konkurrenten Södra teatern vars re-
pertoar ofta utgjordes av franska komedier och tyska lustspel.370 Publikens rör-
lighet tycks även ha fluktuerat med årstidsväxlingarna. Det är inte svårt att före-
ställa sig att det för en samtida stockholmare måste ha krävts något speciellt för 
att man, när höst- och vinterrusket lagt sig över staden, skulle finna det mödan 
värt att ta sig upp till Mosebacke när det fanns ett smörgåsbord av nöjen inne i 
Stockholms centrala delar att välja mellan. Under vintersäsongen drog sig nöjes-
livet närmare Stockholms centrala delar och här återfanns de flesta teatrar och 
dessutom de stora musik- och nöjesetablissemangen Berns salonger och Blanchs 

 
369 Göteborgs Universitets humanistiska bibliotek, Uno ”Myggan” Ericssons arkiv, vol 1, 
programblad. 
370 Tjerneld, s. 66. 
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café, där den sistnämnda dessutom bjöd på fritt inträde.371 Den sistnämnda sa-
longen hade dessutom genomgått en renovering där lokalen försetts med ett mo-
dernt ventilations- och uppvärmningssystem. Vid nypremiären, som inföll i an-
slutning till Folies Bergère, hade man ursprungligen haft ett inträde på 25 öre 
men i slutet av februari året därpå hade detta slopats helt.372 Trots en mer för-
delaktig geografisk placering och ett lägre inträde, tycks man ha haft svårt att 
locka publiken. Det här visar att det knappast rådde glada dagar för de som drev 
nöjesföretag i Stockholm vid den här tiden.  

Ett ännu tydligare exempel på överhettningen i huvudstadens nöjesliv vid 
den här tiden återfinner vi i etableringen av den påkostade konsertsalongen Svea 
Salen på Hamngatan 18. Redan 1885 hade byggmästaren C. O. Lundberg, under 
högsta sekretess, börjat bygga på ett påkostat och rikt smyckat konsertpalats som 
skulle kunna ta upp konkurrensen med det populära Berns salonger.373 Premiären 
stod den 3 februari 1888, vilket sammanföll med den tidsperiod då Berg och 
Adacker kämpade för att få ekonomisk vid i seglen uppe på Mosebacke, men 
redan efter en kort tid svek publiken och ett år senare valde man att följa den 
rådande trenden och övergick till varietéunderhållning.374 

Om vi tar dessa exempel i beaktande är det därför mycket som talar för att 
starten för Berg och Adackers varieté, utöver de inledande ekonomiska bekym-
ren, på ett olyckligt sätt sammanföll med en allmänt svag ekonomisk konjunktur 
och en överetablering inom Stockholms nöjesindustri.375 Med facit i hand är det 
tydligt att den nya varietésalongen hade mycket små möjligheter att överleva.  

 

Spelreglernas betydelse 
 
Inte heller detta ger hela förklaringen till konflikten mellan Berg och Adacker. 
Oegentligheterna kring affären med Folies Bergère var snarare bara toppen på ett 
isberg där de verkliga skälen tycks gå att spåra till olika syner på hur ett företag 
skulle skötas. Här fanns uppenbara skillnader i habitus, eller med andra ord hur 
de bägge herrarna förvaltade och använde sina, för att använda Bourdieus termi-
nologi, sociala, ekonomiska och kulturella kapital. 

År 1885 hade Harry Adacker invalts i Nya Aktiebolaget Tivolis styrelse 
som dess verkställande direktör, ett uppdrag vilket innebar att han ansvarade 
anläggningens drift och tecknade kontrakt med artister, hyresgäster och leveran-
törer. Anshelm Berg övergick i och med detta till att axla rollen som styrelsens 
ordförande. Fram till 1887 tycks samarbetet mellan styrelsen och Adacker ha 

                                                 
371 Dagens Nyheter, 15 februari 1888. 
372 Dagens Nyheter, 12 oktober 1887 och 15 februari 1888. 
373 Norlander (1918), s. 108 och Meissner, s. 58. 
374 Malmsten, s. 35. 
375 Richardsson (1966), s. 64. 
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fungerat tämligen friktionsfritt bortsett från att man i årsberättelserna kan märka 
att revisorerna började göra påpekanden kring diverse mindre felaktigheter i 
bokföringen vilka kunde härledas till Adackers roll som verkställande direk-
tör.376 Under 1887 började molnen hopa sig. Upprinnelsen till detta var att 
Adacker börjat agera utöver de befogenheter han hade i rollen som verkställande 
direk

ydligast ogillande mot Adackers tilltag, och han reserverade sig 
mot 

                                                

tör.  
Under en resa på kontinenten hade VD, utan styrelsens vetskap, för egna 

pengar inhandlat djur till Tivolis menageri för en summa av 6 900 mark, vilket 
var en ansenlig penningmängd vid den här tiden.377 Adackers tanke var att sty-
relsen vid hemkomsten skulle köpa djuren av honom för aktier av ett motsvaran-
de värde. Bolagsstämman reagerade inte helt oväntat med ett tydligt missnöje på 
tilltaget men gick slutligen med på att köpa djuren mot kontanter. Detta skulle 
kunna tolkas som att aktieägarna inte ville ge honom det större inflytande det 
ökade aktieinnehavet skulle ha medfört. Kassören Hugo Mattsson var den som 
reagerade med t

beslutet.378 
Det här skulle visa sig vara början på en uppblossande konflikt, vilken hade 

sin upprinnelse i att Adacker börjat missköta sitt styrelseuppdrag och sina upp-
gifter som verkställande direktör. Även om inga felaktigheter av brottslig karak-
tär tycks ha begåtts går det inte att ta miste på revisorernas indignation över en 
slarvigt skött bokföring för räkenskapsåret 1886 till 1887. I samband med Mose-
backes öppnande hade Berg och Adacker dessutom, utan att tillfråga vare sig 
övriga styrelsemedlemmar eller bolagsstämman, lånat möbler från Nya Aktiebo-
laget Tivoli till Folies Bergère. Revisorerna och kassören reagerade kraftigt på 
de friheter man tagit sig, men bolagsstämman valde en överseende och pragma-
tisk lösning där Berg och Adacker ålades att betala brandförsäkringen för möb-
lerna under vintersäsongen. Möblemanget skulle därefter återbördas till sina 
egentliga ägare senaste den 15 april innan Djurgårdstivoli öppnande för säsong-
en. Samtidigt begärde man från revisorerna en inventering av bolagets inventari-
er, vilket i sammanhanget kan tolkas som en misstroendeförklaring riktad mot 
Berg och Adacker. Kraftigast kritik riktades mot VD som enligt kassören och 
revisorerna varit frånvarande från samtliga styrelsemöten under det gångna året. 
Någon förklaring till Adackers beteende gavs inte men det är sannolikt att arbetet 
med Mosebacke varit det som främst upptagigt hans intresse och tid. Hugo 
Mattsson anklagade även Adacker för att ha åsidosatt ansvaret som verkställande 

 
376 Nordiska museets arkiv, Nya Aktiebolaget Tivoli, A 1:1, Bolagsstämmoprotokoll 1880-
1893. 
377 Omräknat till 2007 års kronkurs skulle 6 900 mark motsvara 351 095 kr. Beräkningen är 
gjord utifrån uppgifter hämtade från http://www.myntkabinettet.se/räknare.htm 2008-03-19 
och http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=26808 historisk monetär statistik, växel-
kurser 1804-1914. 2008-03-27. 
378 Nordiska museets arkiv, Nya Aktiebolaget Tivoli, A 1:1, Bolagsstämmoprotokoll 1880-
1893. 
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direktör då han vid upprepade tillfällen inte undertecknat diverse hyres- och 
artistkontrakt. Adackers slarv hade enligt kassören medfört att flera stora utgifts-
poster inte kunnat tas upp i bokföringen, då de utan verkställande direktörs 
namnteckning saknade juridisk giltighet. VD skulle dessutom utan övriga styrel-
semedlemmars vetskap ha använt kassan, vilket sannolikt avser någon form av 
handkassa, som enligt bolagets stadgar bara fick hanteras av kassören. Mattsson 
krävde också att styrelsen i fortsättningen skulle ges fria händer att granska 
Adackers räkenskaper.379 Det är ingen överdrift att påstå att Adackers förtroende 
i och

försö

                                                

 med detta var mer än naggat i kanten. 
Räkenskapsåret 1887 till 1888 skulle dessutom bli det sämsta dittills i Nya 

Aktiebolaget Tivolis historia och det var mer som inte stod rätt till. Vid bolags-
stämman 1888 deltog Adacker inte personligen utan via ombud. Om detta be-
rodde på att kritiken mot honom under det gångna året kommit att växa sig allt 
starkare eller om han hade andra skäl till sin frånvaro framgår inte, men att verk-
ställande direktör inte personligen dök upp kan under rådande omständigheter 
inte betraktas som annat än uppseendeväckande. Tilltaget skadade Adackers 
anseende ytterligare, vilket framgår av tonen i bolagsstämmoprotokollen. Det är 
tydligt att revisorerna inte tänkte låta den verkställande direktören slippa undan 
och man påvisade i revisionsberättelsen hur en rad oegentligheter begåtts avse-
ende bokföringen, vilket inkluderade felaktiga konteringar, kostnader som införts 
på fel räkenskapsår och dubbelkonteringar. Revisionsberättelsen pekade även på 
hur Harry Adacker på ett oegentligt sätt tagit ut provision för egen del då han 
anställt varieténs musikkapell. Styrelsen hade också trotsat aktieägarna genom 
att låta installera en elektrisk anläggning, vilket avslagits av den tidigare bolags-
stämman. Slutligen skulle det dessutom visa sig att 48 stolar av det möblemang 
som utan tillstånd lånats till Mosebacke hade kommit på drift och aldrig återbör-
dats inom det tidigare utsatta datumet. Styrelsen hade ingen förklaring till det 
inträffade utan menade att de måste ha blivit stulna eller felaktigt ”införda”, 
vilket sannolikt avser att de inte skrivits in bland inventarierna på ett korrekt sätt 
då de lämnats tillbaka.380 Händelserna reser flera frågetecken kring Adackers 
agerande. Det är inte otänkbart att denne tagit sig vatten över huvud då han nu 
skulle driva två varietéer samtidigt. Här infinner sig också misstanken att oegent-
ligheterna i ekonomin, de felaktiga konteringarna, handkassan och tilltaget att ta 
ut arvode vid artistbokningar kan ha varit ett tvivelaktigt men också sorgligt 

k att rädda Folies Bergère och vänskapen med Anshelm Berg till varje pris.  
Fram till den här tiden hade Anshelm Berg hållit sig i bakgrunden vid de 

tillfällen då Adacker varit föremål för diskussion men det är tydligt att han nu 
inte längre kunde eller ville inta samma avvaktande hållning. Här var inte bara 
stora summor satta på spel utan också hans anseende, det vill säga sociala och 
kulturella kapital. I ett brev riktat till bolagsstämman gav Berg sin bild av det 

 
379 Nordiska museets arkiv, Nya Aktiebolaget Tivoli, A 1:1, Bolagsstämmoprotokoll 1880-
1893. 
380 Ibid. 
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inträffade. Här riktades skarp kritik mot Adacker där Berg anklagade sin kollega 
för att ha varit den som försatt företaget i det ekonomiskt mycket brydsamma 
läget. Bolagets ordförande menade att det negativa bokslutet till viss del hängde 
samman med en allmänt dålig ekonomisk konjunktur, en kort sommarsäsong, 
den nytillkomna konkurrensen från det nybyggda och strax intilliggande Cirkus 
samt att en utställning i Köpenhamn skulle ha minskat resandet till den svenska 
huvudstaden. Detta var enligt Berg omständigheter som en person med större 
kompetens än nuvarande verkställande direktör hade klarat att parera. Enligt 
Berg hade ledningen under tidigare år tillämpat en praxis där målet varit att bil-
jettintäkterna till varietén alltid skulle täcka artisternas löner. Det här var rikt-
linjer som Adacker hade struntat i och istället utbetalat orimligt höga gager till 
artister vars popularitet senare inte skulle visa sig stå i proportion till det man 
betalat. I vissa fall hade ledningen fått bryta kontrakten i förtid, vilket medfört 
onödiga utgifter. Ett exempel på detta var duon Gerome och Gerard vilka kon-
trakterats för det i sammanhanget utomordentligt höga arvodet på 6 000 mark per 
månad. När publiksiffrorna sjunkit hade detta frestat på ekonomin ytterligare. Ett 
annat misstag var, enligt Berg, att verkställande direktör hade tecknat allt för 
långa kontrakt med vissa artister, vilket resulterat i att publiken med tiden trött-
nat på dem. Varietéunderhållningen byggde som bekant på omväxling och ett 
ständ

sk giltighet och därmed inte kunde tas 
upp s

 var tillräckligt starkt för att bolagsstämman 
skull

                                                

igt flöde av nyheter. 
Hur höga de totala artistkostnaderna varit under det gångna räkenskapsåret 

framgår inte eftersom revisionsberättelsen saknar posten utgifter. Detta hänger 
sannolikt samman med att Adacker inte signerat artistkontrakten under det gång-
na året, vilket gjorde att de saknade juridi

om en post i revisionsberättelsen.381 
Det är en sargad men långt ifrån uppgiven ordförande som träder fram i 

brevet till bolagsstämman och tonen visar att Berg ansåg att hans förtroende nu 
var satt på spel. För få återupprättelse bad han bolagsstämman, med hänvisning 
till sin roll som bolagets grundare och de stora summor han hade investerat i 
företaget, att ge honom en chans att korrigera de misstag som begåtts. Om han 
tilläts att under styrelsens överseende få agera i rollen som disponent ämnade 
han på samma gång visa att skötseln av Nya Aktiebolaget Tivoli handlade om 
rätt handlag samtidigt som han skulle få möjligheten att visa att det inte var hans 
egen förmåga som brustit. Bolagsstämman gick till omröstning i frågan och utan 
meningsskiljaktigheter röstade man ja till att ge Berg det uppdrag han bett om. 
Han beviljades dessutom ett arvode på 3 000 kr per år, vilket visar att man fortfa-
rande hade förtroende för Anshelm Berg.382 Det här visar att Bergs såväl ekono-
miska som sociala kapital fortfarande

e ge honom fortsatt förtroende. 

 
381 Nordiska museets arkiv, Nya Aktiebolaget Tivoli, A 1:1, Bolagsstämmoprotokoll 1880-
1893. 
382 Ibid. 
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Berg var därmed långt ifrån uträknad men för Adacker såg det betydligt 
mörkare ut och då inte minst på det personliga planet. Bara ett år efter bakslaget 
med Folies Bergère drabbades Harry Adacker av en ännu större förlust då hans 
son, endast 22 år gammal, gick bort i en njursjukdom. Under artistnamnet Eddy 
Gilsey/Adacker hade även Adacker den yngre gjort sig en karriär inom varieté-
branschen som imitatör och parodist och han hade uppträtt på både Viktoria 
Teatern och Folies Bergère. Vid sin död den 15 oktober 1889 hade han stigit i 
graderna och var då regissör för den nyöppnade 383varietén i Svea Salen.  Det går 
inte 

n handlade om att denne aktivt var med och fattade felaktiga 
beslu

a symboliska och sociala kapitalet utveckla-
es i rätt riktning. Den som lyckades med detta projekt kunde lätt växla in dessa 
apitalformer i ekonomiskt kapital. 

 
 

                                                

att bortse från att även denna tragiska händelse kan ha bidragit till Harry 
Adackers definitiva sorti från varietébranschen. 

Det skulle med detta i backspegeln kunna vara lockande att lägga hela an-
svaret för det misslyckade försöket med Folies Bergère på Harry Adacker men 
de fragmentariska dokument som bevarats från denna varieté visar att Berg, åt-
minstone delvis, måste ha varit medveten om och delaktig i de olika turerna 
kring den nya varietén då det till en dominerande del är han som undertecknat 
alla tillstånd och kontrakt från aktuella myndigheter och företag.384 Om Bergs 
delaktighet seda

t och/eller att han i allt för hög utsträckning litat på sin kollega berättar inte 
källmaterialet.  

Händelsen visar på ett tydligt sätt hur viktigt det var vid den här tiden att ha 
kunskaper om, samt att följa de juridiska ramar vilka reglerade den nya ekono-
min för att lyckas. Oavsett om du producerade strumpor eller kultur var det vik-
tigt att känna sin marknad och följa de sociala och ekonomiska spelreglerna på 
ett sätt som gjorde att det personlig
d
k
 

 
383 Norlander (1918), s. 47. 
384 Nordiska museets arkiv, Nya Aktiebolaget Tivoli, Ö1, Räkenskaper, kontrakt, resolutioner 
och anteckningar etc. rörande Bergs och Adackers etablissement vid Mosebacke. 
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Varietéernas entré på offentlighetens scen 
 
I jämförelse med andra mer finkulturella underhållningsformer var pressens 
bevakning av varietéunderhållningen i det närmaste obefintlig under de första tio 
åren.385 Under 1880-talets andra hälft började detta ändras. Inledningsvis var 
tonen stundtals positiv och när en medarbetare på Svenska Dagbladet återgav 
sina upplevelser av Victoria Teaterns varietéföreställning den första augusti 
1887 går det inte att ta miste på dennes förtjusning. Salongen beskrivs som 
”…en af Europas bäst skötta varietéteatrar”, och då det gällde förvandlings-
konstnärerna herr och fru Macama Tasiero menade skribenten att detta ”…var 
der de vackraste, för oss helt nya förvandlingskonster de utförde.” Även publi-
ken, vilken beskrevs som ”….särdeles talrik, och mer än vanligt animerad.” 
tycks ha avnjutit föreställningen till full belåtenhet.386 Även i Dagens Nyheter 
var kritiken inledningsvis positiv och då man besökte Folies Bergère under de-
cember månad samma år menade skribenten att ”Programmet i sin helhet är 
både [väl] valdt och fint.”387 Helt urskillningslös var man inte i utdelandet av 
superlativen och tidningens utsände menade följaktligen att vissa nummer var så 
dåliga att de förtjänade att lämnas utan vidare kommentarer.388 

Det skulle snart visa sig att långt ifrån alla av Dagens Nyheters medarbeta-
re var lika positiva till underhållningsformen. Cirka en månad efter att Folies 
Bergère slagit upp portarna fick varietéunderhållningen en betydligt bryskare 
behandling i samma tidning. I en osignerad artikel gick skribenten till angrepp 
mot vad han ansåg vara en depraverad underhållningsform. Varietéunder-
hållning beskrevs nu istället som en antites till konsten och branschens kvinnliga 
artister som till naturen omoraliska.389 Att ge en allt för positiv bild av lättare 
underhållning av det här slaget kan inte ha varit okomplicerat för en liberal tid-
ning vars politiska ideologi betonade kulturens bildande funktioner. Det finns 
ingen anledning att betvivla skribentens antipatier för varietéunderhållningen 
men det går inte heller att bortse från hur denna/denne i sin kritiska hållning till 
genren på samman gång uppfyllde de förväntningar som var sprungna ur den 
egna läsekretsens habitus. Genom att på detta sätt ringakta varietéerna bevarades 
och förstärktes det egna kulturella kapitalet. Det får anses som en smula intres-
sant att artikeln helt tycks basera sig på andrahandsuppgifter, i det här fallet en 
tysk artistkatalog, då det inte kan ha varit någon större svårighet för skribenten 
ifråga att skapa sig en egen bild av fenomenet genom att göra ett varietébesök. 

                                                 
385 Det har inte gått att finns några varietérecensioner före 1887, vilket stöds av att Svenskt 
pressregisters förteckning. 
386 Svenska Dagbladet, 2 augusti 1887. 
387 Dagens Nyheter, 2 december 1887. 
388 Dagens Nyheter, 23 april, 1888. 
389 Dagens Nyheter, 21 oktober 1887. 
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Kan även detta ha varit en signal till läsaren om att detta var en konstform skri-
benten i fråga vägrade befatta sig med?  

 

 

Sammanfattning 1877-1888 
 
Varietéunderhållningen var ett av flera uttryck för den nya upplevelseindustri 
som börjat växa fram i de västerländska städerna under 1800-talet. Under perio-
den 1877 till 1888 kom den fluktuerande och ofta svaga ekonomiska utveckling-
en och förhållandevis starka befolkningsutvecklingen till stora delar att ta ut 
varandra. För varietéunderhållningens del synliggjordes detta i etableringssvå-
righeter. Trots att flera försök kom att göras på Ladugårdsland och Blanchs var 
det egentligen bara Victoria Teatern och varietén på Mosebacke, om än med 
stapplande steg, som uppvisade tillräcklig livskraft för att på sikt överleva i 
Stockholms och inte minst Djurgårdens överetablerade nöjesliv. Att det var de 
något dyrare varietésalongerna som lyckades kan möjligen förklaras utifrån att 
detta var ett etablissemang som attraherade ett klientel, om vi vågar anta att en 
betydande del av publiken utgjordes av unga ogifta män ur borgarklassen, med 
en ekonomi som inte påverkades av konjunktursvängningarna på samma sätt 
som Stockholms genomsnittsinvånare. Varietéunderhållningens ännu begränsa-
de kundkrets var samtidigt en av orsakerna till att branschen ännu inte lyckats få 
luft under vingarna. 

Även om utvecklingstakten inom Stockholms varietébransch inledningsvis 
får betecknas som trög, så hade den med stor sannolikhet inte ägt rum utan de 
urbana förväntningar som kommit att få en ökad spridning via dagspressens 
stigande upplagevolymer. Här synliggjordes och medierades urbanitetens behov 
och fascination för det nya, autentiska och spektakulära. Varietéunderhållningen 
verkar till stora delar, vid sidan av det sociala umgänget, ha varit inriktad på att 
tillfredställa just dessa behov. Varan utgjordes av just ett flöde av ständigt nya 
upplevelser. Förutom den eklektiska underhållningen synliggjordes viljan att 
tillfredställa behovet av det nya även i varietéentreprenörernas snabbhet, då det 
gällde att ta till sig ny teknik, som till exempel elektrisk belysning. Tekniken 
syftade inte bara till underhållning utan kunde också ha en disciplinerande funk-
tion genom att salongerna blev mer lättbevakade.  

Den tidiga draghjälpen från dagspressen fick man främst genom annonse-
ringen. Pressbevakning i form av recensioner var ännu låg vilket ytterligare 
bidrog till att genren hade svårigheter att nå fram till den breda Stockholms-
publiken. Utan pressens avgörande dragkraft kom varietéunderhållningen i 
Stockholm under denna period ännu bara utgöra en subkultur och ett exotiskt 
inslag i det urbana medvetandets utkanter. En annan återhållande faktor var 
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frånvaron av svenska artister vilket resulterade i att det ännu saknades varaktiga 
celebriteter som kunde hjälpa till att rikta strålkastarljuset mot underhållnings-
formen och ge den beständighet i den urbana offentligheten. 

Utvecklingen mot det mer anständiga och exklusiva på Nya Aktiebolaget 
Tivoli visar på så stora likheter med den internationella utvecklingen att det 
knappast kan ha rört sig om en slump. För att bredda publikunderlaget och sam-
tidigt disciplinera sina besökare inleddes, i likhet med varietéunderhållningen i 
de västerländska metropolerna, ett upprustningsarbete där allt exklusivare och 
anständigare miljöer skapades. Här fanns även likheter i hur man använde bil-
jettpriset som ett sätt att styra vilka kundgrupper man ville ge tillträde till sa-
longerna. Genom differentierade priser och platser möjliggjorde entreprenörerna 
ett brett publikunderlag samtidigt som man undvek att klasserna blandades i 
salongen.  

Även bolagiseringen av Nya Aktiebolaget Tivoli uppvisar stora likheter 
med den internationella utvecklingen. Samtidigt kan denna naturligtvis inte 
isoleras till varietéunderhållning utan utgjorde en allt vanligare del av den all-
männa företagskulturen under den här perioden. Även om Anshelm Bergs aktie-
dominans under de tidiga åren inte kan betraktas som annat än mycket stark, så 
kom det spridda ägandet som bolagiseringen möjliggjort med tiden att innebära 
ökade investeringsmöjligheter. I Nya Aktiebolaget Tivolis fall synliggjordes 
detta i de många upprustningsarbeten och nybyggnationer anläggningen kom att 
genomgå. Det egna aktiekapitalet och vinsterna var ännu inte tillräckliga, vilket 
löstes genom banklån och/eller nyemission av aktier.  

I bolagsarbetet lyste en grundstrategi fram som gick ut på att publiken skul-
le vinnas genom att varan, det vill säga själva upplevelsen, hela tiden ökade i 
värde. Om marknadsföringen under det första året kan beskrivas som försiktig så 
skulle medvetenheten kring denna med tiden komma att öka. I takt med att vari-
etéunderhållningen inte längre var något helt nytt krävdes allt mer information i 
annonserna för att synliggöras i det framväxande nöjeslivet i Stockholm. När 
varietékonceptet i sig inte längre var tillräckligt nytt för att locka publiken kräv-
des det att man istället kunde visa på ett innehåll av ständigt nya attraktioner och 
upplevelser. Att de tidiga aktieägarna i Nya Aktiebolaget Tivoli, i likhet med 
Anshelm Berg, var verksamma inom restaurang- och/eller vin- och brännvin-
branschen pekar i riktning mot att det inte i första hand var kulturella motiv som 
var varietéunderhållningens bakomliggande drivkraft. Engagemanget verkar 
istället kunna härledas till att detta var en form av verksamhet, det vill säga 
kombinationen av utskänkning och underhållning, som ägarna tidigare hade 
erfarenhet av. De konstnärliga ambitionerna fick istället artisterna stå för. 

Att brännvinsutskänkning var central synliggjordes i att varietésalonger 
som inte beviljades tillstånd fick stora problem att överleva ekonomiskt men 
också i Nya Aktiebolaget Tivolis ekonomiska praxis där vinsterna till stor del 
inhämtades från brännvinsförsäljningen. Att publiken svek när brännvins-
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utskänkningen uteblev visar att publiken hade starka förväntningar på varietéer-
na som platser där underhållning och spritkonsumtion kombinerades. 

För att lyckas som företagare inom nöjesbranschen vid den här tiden kräv-
des inte bara ett ekonomiskt kunnande och kapital. Här var även det symboliska 
kapitalet, i detta fall mätt utifrån pålitlighet och redlighet, av allra högsta bety-
delse för de ekonomiska investeringarnas möjligheter att lyckas. Harry Adacker 
framträder i materialet som en uppkomling. Hans oförmåga eller möjligen ovilja 
att följa de spelregler som styrde företagandet vid den här tiden synliggjordes i 
samband med turerna kring Folies Bergère och Nya Aktiebolaget Tivoli. Detta 
ledde fram till att han förlorade sin ställning inom båda företagen. För Bergs del 
tycks såväl det sociala som ekonomiska kapitalet ha varit tillräckligt starkt för 
att han skulle kunna ges fortsatt förtroende inom företaget. 

Redan då de den första varietésalongen dök upp på Djurgården 1877 var 
ramarna för underhållning redan tydligt formulerade via den svenska lagstift-
ningen, vilken förbjöd politisk, religiös och social kritik eller osedliga inslag i 
samband med offentliga föreställningar. Eftersom tillståndsgivningen vilade på 
en bedömning av hur väl man tidigare förhållit sig till dessa delar av lagen blev 
det naturligtvis, i Stockholm liksom i likhet med de brittiska städerna, av allra 
största vikt för varietéentreprenörerna att kunna visa på ett klanderfritt förflutet. 
Utan brännvinsutskänkning tycks man vid denna tid ha varit dömd till under-
gång. Med brännvinsförordningen 1885 skärptes den sociala kontrollen ytterli-
gare då vikten av att värna sedligheten även fick en tydlig koppling till utskänk-
ningen. Att den svenska lagstiftningen i så hög utsträckning reglerade varietéun-
derhållningens innehåll, skapade särskilda nationella förutsättningar för den 
svenska varietéunderhållningen. Som ett exempel på detta hade den franska 
censuren lättat medan den svenska stramats åt, vilket kan förklara att man kunde 
vara mer sexuellt utmanande på Moulin Rouge i Paris än på Victoria Teatern i 
Stockholm. Det här kan ha lagt grunden för att kulturkrockar riskerade uppstå då 
utländska artister äntrade de stockholmska varietéscenerna, även om man kan 
anta att varieténs entreprenörer säkerligen försäkrade sig om att informera kring 
vilka regler som gällde på svenska scener. 

Varietéunderhållningen fick under det första decenniet väldigt lite behand-
ling i pressen i jämförelse med mer välaktade underhållningsformer som teater 
och konsertmusik. Det här gör att man bör närma sig den offentliga bilden av 
varietéerna med viss källkritisk försiktighet. Kanske berodde den svaga bevak-
ningen inte bara på varietéunderhållningens låga aktning, även om denna med 
stor sannolikhet spelade en betydande roll, utan också på att varietéunderhåll-
ningens eklektiska natur gjorde den svårfångad då den föll utanför de genre-
bundna bedömningsramar som ytterst reglerades av skribenternas borgerliga 
eller konservativa habitus. Detta synliggjordes inte minst i den kritik som kom 
att riktas mot de kvinnliga varietéartisterna i Dagens Nyheter som genom olika 
former av kringskrivningar kom att utmålas som omoraliska. Vad som för-
anledde denna kritik framgår inte, men det är inte otänkbart att det kan ha hand-
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lat om att man bröt mot de samtida hegemoniska genusnormerna, vilka miss-
tänkliggjorde kvinnor som tog klivet ut i offentligheten. Samtidigt var bilden av 
varietéunderhållningen långt ifrån entydigt mörk och vid sidan av kritiken kunde 
även en viss positiv nyfikenhet märkas där de enskilda numren i högre grad 
tycks ha bedömts utifrån hur man uppfattade dess förtjänster. Sammanfattnings-
vis bidrog detta till att skapa en ambivalent och avvaktade hållning till varieté-
underhållningen från de undersökta dagstidningarnas sida. 

När varietéunderhållningen dök upp i Stockholm verkar den till stora delar 
ha gjort det som ett färdigt koncept. Om en jämförelse mellan underhållningen 
på Victoria Teatern och en varieté från någon av de västerländska metropolerna 
gjorts hade det sannolikt kunnat konstateras att skillnaderna var små. Vare sig 
man gick på varieté i Stockholm, Berlin Paris eller London möttes besökaren av 
ungefär samma eklektiska blandning bestående av akrobatik, sång och musik, 
dans, trolleri, djurdressyr, komik och tekniska uppfinningar. Artisterna, och i 
vissa fall också regissörerna, kom från och rörde sig över hela Europa och USA, 
vilket skapade en underhållningsform som inte kunde bindas till ett specifikt 
nationellt ursprung. De svenska entreprenörerna kunde ännu inte varietégenren, 
och perioden 1877-1888 kom därmed att framstå som en period där man inte 
vuxit i ”varietékostymen” utan istället ännu gick i lära hos de mer förfarna inter-
nationella varietéaktörerna. Vid 1880-talets slut började detta att förändras då de 
svenska inslagen började bli synliga. Detta visar att varietéunderhållningen till 
stora delar var transnationell till sin natur. 

Den svaga bevakningen av genren och avsaknaden av detaljerade beskriv-
ningar av varieténumrens innehåll har bidragit till att det idag bara går att teckna 
konturerna av vad en varietébesökare i Stockholm kunde få sig till livs under 
den här tidsperioden. Med vägledning av annonser och programblad framträder 
en bild av att just de omväxlande numren utan inbördes sammanhang, i likhet 
med de internationella förlagorna, var ett av den stockholmska varietéunderhåll-
ningens signum. De olika programinslagen presenterades i ett raskt tempo och 
varvades med instrumentalmusik. Någon konferencier omnämns inte och i av-
saknaden av sådan tycks orkestern och då framförallt dess ledare ha utgjort ett 
sammanhållande kitt i föreställningarna. Annonseringen och det undersökta 
bolagsmaterialet visar att fokus låg på att presentera det nya och spektakulära 
och artisterna byttes hela tiden ut för att publiken inte skulle tröttna. Varieté-
underhållningens tilltal kom på detta sätt att likna den samtida pressens inrikt-
ning på att tillfredställa den urbana publikens behov av sensation, nyheter och 
det autentiska. Det bör däremot i sammanhanget betonas att så kallade ”freak 
shows” inte tycks ha varit en del av den salongsbundna varietéunderhållningen 
under den här perioden. Varietésalonger som Victoria Teatern ville värna sitt 
anseende, och det här var med all sannolikhet underhållningsformer som för-
knippades med den mer folkliga marknadsunderhållningen och som därmed stod 
i direkt opposition med varietéentreprenörernas habitus.  
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Liksom den samtida pressen fascinerades av mord och andra morbida brott, 
lekte även varietéunderhållningen med närheten till döden då man presenterade 
olika former av halsbrytande akrobatik. Det här var dock en form av underhåll-
ning som tycks ha vilat på ett tyst kontrakt mellan artister, entreprenörer och 
deras publik, där de två första garanterade att gränsen mellan lek och dödligt 
allvar aldrig överskreds. Om kontraktet bröts, kunde detta få ödesdigra konse-
kvenser eftersom publiken då kunde välja att gå till andra mindre obehagliga 
etablissemang. Detta visar att vid sidan av att följa de säkerhetsregler som angi-
vits i Överståthållarämbetets tillståndsgivning, var det av allra högsta vikt att 
bevara det förtroendemandat entreprenörerna tilldelats av publiken. 

Vilket tidigare nämnts kan det performativa innehållet inte skiljas från va-
rietéernas funktion som en plats för socialt umgänge under de första inledande 
åren. De få beskrivningar som finns från den här tiden beskriver varietésalong-
erna som tämligen alkoholstinna, bråkiga och högljudda miljöer där publiken 
tycks ha interagerat med artisterna och varandra på ett tämligen otvunget sätt.  
I likhet med den internationella forskningen tycks publikens uppmärksamhet ha 
skiftat mellan umgänget och det som hände på scenen. I takt med att Anshelm 
Berg och senare bolagsstyrelsen började styra urvalet av sitt klientel, genom att 
skapa en högre exklusivitet, ökad insyn, visa noggrannhet i valet av artister samt 
hålla en jämförelsevis hög prisnivå, tycks detta ha förändrats. Vart de högljudda 
delarna av publiken tog vägen, om de nu försvann eller möjligen disciplinerades, 
nämner inte källorna men försöken att rusta upp Victoria Teatern tycks ha gett 
utdelning. En allt exklusivare publik började besöka varietén, vilket bidrog till 
att höja dess anseende. Det är sannolikt att dessa förändringar, i likhet med den 
internationella utvecklingen, bidrog till en förskjutning som var till den sceniska 
underhållningens fördel. Då varietésalongerna började avskilja sig från att tidi-
gare ha varit platser för fest och spektakel och istället blev allt mer familjeorien-
terade, förändrades också publikens förväntningar på salongerna där varieté allt 
mer började associeras med den sceniska underhållningen. Disciplineringen av 
Stockholms varietépublik hade inletts. 
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Del 3: De gyllene åren, 1889-1896 
 
 

Internationella utblickar 
 

tvecklingen mot en ökad bolagisering och koncentration avseende ägar-
strukturerna inom den internationella varietébranschen som inletts under 

1880-talet kom att fortsätta. Som ett exempel på detta hade det uppstått varieté-
kedjor i Storbritannien och här hörde Stoll, Moss och MacNaughten till de 
främsta.390 I USA kunde en liknande trend märkas där stora vaudevillesyndikat 
börjat ta form. För att möta den allt hårdare konkurrensen inom det amerikanska 
nöjeslivet knöt man via anställningskontrakten artisterna allt hårdare till sig. I 
praktiken innebar detta att man som artist inte fick uppträda på andra etablisse-
mang än de som ägdes av den salong eller i vissa fall det syndikat man var knu-
tet till under den tidsperiod som kontraktet varade.391 

U 

Varieté och music hall utvecklades under perioden till den urbana under-
hållningsformen framför andra och som ett exempel på genrens snabba utveck-
ling ökade antalet music hall-salonger i Glasgow åren 1888-1914 från tre till 
arton stycken. Detta skall jämföras med att det under samma period fanns sex 
teatrar. Orsakerna har redan diskuterats men ägarnas strävan att bredda kundun-
derlaget genom att göra genren allt mer familjeanpassad utgjorde ett fortsatt 
generellt mönster som bidrog till utvecklingen. Det som tidigare från borgerligt 
håll betraktats som rå arbetarkultur kom under 1800-talets avslutande decenni-
um allt mer att betraktas som en populariserad och medelklassanpassad under-
hållningsform.392  

Utvecklingen i Storbritannien var inte unik utan liknande mönster kunde 
skönjas i alla de västeuropeiska och amerikanska metropolerna. De största och 
mest exklusiva brittiska och amerikanska etablissemangen kom att slå in på en 
ny linje som avvek från den svenska men också franska utvecklingen. I sin strä-
van att få bort alkoholkonsumtionen från varietésalongerna ersattes bords-
serveringen, och istället försågs dessa med fasta bänkrader av det slag som åter-
fanns på teatrarna.393  

I USA ledde underhållningsformens popularisering till att varietéartisterna 
blev allt mer kända och vid sekelskiftet hade vissa artister uppnått stjärnsta-
tus.394 Paul Maloney har i sina studier av music hall i Skottland menat att artis-
                                                 
390 Jeremy Crump, “Provincial Music Hall: Promoters and Public in Leicester 1863-1929”, 
Music Hall - The Business of Pleasure, red. Peter Bailey, Philadelphia 1986, s. 63. 
391 Lewis, s. 317. 
392 Maloney, s. 57. 
393 Maloney, s. 59, Lewis s. 317. 
394 Lewis, s. 318. 
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ternas ökade acceptans i stora drag var en bieffekt av att genren kommit att bli 
allt mer socialt accepterad bland de högre klasserna.395  

Alla såg inte med lika blida blickar på dessa underhållningsformer, och 
lika stort som bifallet var från publiken kom kritiken från olika sedlighets- och 
nykterhetsorganisationer att bli mycket skarp. Exempel på detta är hur London 
County Council (LCC), under det sena 1800- och tidiga 1900-talet, började 
bekämpa den omoral man ansåg florerade på Londons music hall-salonger.396 
Ett problem var att övervakning av sedligheten egentligen inte hörde till myn-
dighetens ansvarsområden. I avsaknad av juridiska redskap gick man därför en 
omväg och använde istället bestämmelser kring byggnadssäkerheten för att 
försvåra verksamheten för salonger man ansåg inte levde upp till de moraliska 
kraven. Det praktiska tillsynsarbetet sköttes av underavdelningen Theatres and 
Music Hall Committee som genom ett inspektions- och tillståndsförfarande 
reglerade Londons nöjesliv. Kommittén visade ett särskilt intresse för hur kvin-
nor rörde sig i det offentliga rummet i syfte att avslöja sexhandel eller ett i öv-
rigt omoraliskt beteende.397  

Moralens område skulle visa sig mer svårreglerat än väntat, och 1892 änd-
rades taktiken och myndigheten började istället använda tillståndsförfarandet 
kring alkoholutskänkning som ett moraliskt styrmedel. Från och med denna 
tidpunkt beviljades följaktligen inga utskänkningstillstånd till nyetablerade 
salonger. Alkoholförbudet och försöken att bekämpa det osedliga fick kännbara 
ekonomiska effekter för music hall-salongerna. Trots detta ökade publiksiffror-
na vilket hade sin förklaring i demografiska faktorer och reallöneökningar.398  

Detta mönster var inte isolerat till den brittiska huvudstaden. Även i Man-
chester kom sedlighets- och nykterhetsrörelsen att göra gemensam sak mot 
music hall-underhållningen. Ett exempel på detta var etableringen av den exklu-
siva varietésalongen The Palace of Varieties under 1890-talet. Trots att ägarna 
visat tydliga ambitioner att skapa en anständig salong som främst vände sig till 
stadens högre klasser, vilket bland annat möjliggjordes genom att hålla hårt på 
ordningen inom salongen, endast presentera exklusiva artister samt hålla en hög 
prisnivå, så möttes varietén ändå av motstånd från stadens frikyrko- och nykter-
hetsorganisationer vilka ansåg att det redan fanns för många varietésalonger i 
staden. Genom ett starkt inflytande på kommunal beslutsfattande nivå, och ett 
flitigt agiterande i pressen lyckades motståndarna slutligen hindra att The Pala-
ce of Varieties beviljades utskänkningstillstånd. Kritiken gick ut på att de som 
sökte sin näring inom music hall och varietébranschen, genom alkohol-
försäljningen, i själva verket slog mynt av andra människors olycka. Vidare 
menade man att denna typ av underhållning uppmanade till ett bekymmerslöst 
leverne. På andra jämförbara och samtida etablissemang utgjorde vinsten från 
                                                 
395 Maloney, s. 140. 
396 Pennybacker, s. 121. 
397 Ibid., s. 121 och 126 ff. 
398 Ibid., s. 132 och 136. 
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alkoholförsäljningen i genomsnitt 18 % av de totala intäkterna, vilket visar 
central funktion alkoholförsäljningen hade i de brittiska varietésalongernas 
ekonomier. Utan alkoholtillstånd kom the Palace of Varieties ekonomi ständigt 
att befinna sig i ekonomiska svårigheter. Vid slutet av 1900-talets första decen-
nium slog slutligen varietéportarna igen, och man bytte under nya ägare skep-
nad till teater.399  

I New York hade en liknande sedlighets- och nykterhetskritik kunnat mär-
kas redan under 1860-talet. Varietéunderhållningen anklagades för att främja 
allt från prostitution och fylleri till kriminalitet. Reaktionerna ledde till att staten 
New York 1862 instiftade lagar vilka förbjöd alkoholutskänkning och kvinnlig 
serveringspersonal i samband med varietéunderhållning. Samtidigt började man 
tillämpa ett tillståndsförfarande där etablissemangen tvingades ansöka om att få 
ge offentliga föreställningar. Lagstiftningen kom dock att tillämpas i låg ut-
sträckning.400 

Robert W. Snyder menar, i likhet med Chris Waters, att underhållnings-
formens vanrykte bidrog till en självsanering av branschen och ur dessa ambi-
tioner växte vaudevillegenren fram. För att även kunna attrahera den kvinnliga 
medelklassen rensades de mest burleska dragen bort från programtablåerna. 
Förändringarna kan närmast beskrivas som fernissa, eftersom formerna från den 
äldre underhållningen fortsatte att utgöra stommen i vaudeville-genren.  

I praktiken skedde förändringen genom att de ansvariga för salongerna 
blandade den ursprungliga varietéunderhållningen med nya så kallade finkultu-
rella inslag. Spriten förpassades ut ur salongerna och började istället serveras i 
angränsande lokaler. Precis som de europeiska motsvarigheterna var de ameri-
kanska varietésalongerna ursprungligen bullriga manliga miljöer, och för att 
överhuvudtaget kunna locka kvinnor till de nya etablissemangen krävdes mer 
ordning och reda. För att åstadkomma detta började man införa strikta ordnings-
regler som förbjöd stampande, höga skratt, störande prat eller rökning i salong-
erna. Snyder menar att ett av vaudevilleunderhållningens mest framträdande 
drag var entreprenörernas ytterst medvetna balansgång mellan det burleska och 
det moraliska.401 Den ”förfining” som skedde hade snarare ekonomiska än mo-
raliska motiv. Snyder menar att vaudeville kan ses som ett talande exempel på 
hur den viktorianska puritanska livsstilen aldrig lyckades koppla greppet till 
fullo om den amerikanska medelklassen. Vidare menar han att vaudeville kan 
ses som ett laboratorium där den nya tidens värderingar bröts mot de viktori-
anska idealen. Vaudeville var, betraktat ur detta perspektiv, en säkerhetsventil 
som lättade på trycket från de borgerliga puritanska idealen. Underhållnings-
formen kom på detta sätt att utgöra en zon där det blev tillåtet att leva ut annars 
förbjudna fantasier.402 
                                                 
399 Waters, s. 142 ff. 149 ff. och 153. 
400 Snyder, s. 8 f. 
401 Ibid., s. 12, 19, 23, 29 och 32. 
402 Ibid., s. 18, 29 och 131 ff. 
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1890-talets Stockholm 
 
1800-talets avslutande decennium kom att gå till historien som en period av 
stora politiska förändringar, och en känsla av osäkerhet för hur den framtida 
utvecklingen skulle komma att gestalta sig var allmänt utbredd i samhället. En 
maktförskjutning hade inletts i samhällshierarkierna där arbetarklassen och 
kvinnorna börjat göra anspråk på ett större politiskt inflytande. Debattens vågor 
gick samtidigt höga huruvida Sverige borde införa allmän värnplikt eller inte. I 
takt med den ansvarstagande nationalstatens framväxt kom även den sociala 
problematiken, den så kallade arbetarefrågan, att diskuteras i press och riksdag. 
Samhällets mörkersidor som prostitution, alkoholism, arbetslöshet och krimina-
litet uppfattades som ett direkt hot mot samhällsbygget. Reaktionerna på detta 
utmynnade i en rad socialpolitiska reformer som bland annat riktade in sig på att 
bekämpa osedligheten i samhället och den bland arbetarklassen höga alkohol-
konsumtionen.403 Som om detta inte var nog, vacklade nationen i sina grundva-
lar då det i Norge börjat resas allt högre röster för att unionen borde upplösas. 

Vid 1890-talets inledning såg ekonomin i Stockholm dystrare ut än på 
länge.404 Inflyttningen hade börjat stanna av och befolkningen kom under det 
följande decenniet bara att öka med 21 % vilket kan jämföras med en 46 % ök-
ning under det föregående decenniet.405 Byggbranschen hade gjort en kraftig 
inbromsning, vilket bland annat berodde på en kombination av överproduktion 
och svagare inflyttning.406 Samtidigt var den dystra utvecklingen på väg att vän-
da.407 De tidigare kriserna hade lett fram till en större marknadsanpassning och 
rationalisering hos företagen, vilket i kombination med en mekanisering och 
automatisering inom industrin resulterade i att den förvärvsarbetande befolk-
ningen minskade från 46 till 44 % mellan åren 1880 till 1890. Under 1890-talets 
andra hälft gynnades den svenska huvudstaden av en högkonjunktur inom indu-
strin och vid sekelskiftet var andelen arbetande stockholmsbor åter lika många 
som de varit 1880.408  

Figuren nedan visar hur reallönerna hade börjat öka efter det oroliga 1880-
talet och trots att priserna steg fick allt fler fick råd till annat än det allra nöd-
vändigaste.409 För varietéerna utgjorde detta ett förmånligt utgångsläge. 
 

                                                 
403 Johansson, s. 106 f. 
404 Gustafson, s. 37 f. 
405 Nilsson, s. 18. 
406 Franzén, s. 39. 
407 Gustafson, s. 38. 
408 Franzén, s. 92, Gustafson, s. 38 och Nilsson s. 67. 
409 KPI belyser prisutvecklingen på riksnivå men Stockholm hade generellt lägre löner vilket 
gör att effekterna blev något svagare här.  
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Konsumentprisindex och lönernas utveckling i 
Stockholm 1875-1914, angivet i procent
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Figur 1, Källa: Jörberg, s. 588 och Rodney Edvinsson och Johan Söderberg, Konsumentprisindex för 
Sverige 1290-2006. http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=26813 (2009-03-11) 
 

Den positiva ekonomiska utvecklingen avspeglades även i Stockholms nö-
jesliv. Som ett exempel på detta hade hotell- och restaurangbranschen under 
1870- och 1880-talen sysselsatt 1,3 % av Stockholms yrkesverksamma befolk-
ning. Vid ingången av 1890-talet hade antalet anställda inom dessa närings-
grenar ökat markant och utgjorde nu 2,5 % av den del av huvudstadsbefolkning-
en som hade någon form av anställning. Om vi till detta lägger de 1 % som var 
sysselsatta inom kulturell service ges för handen att 3,5 % av huvudstads-
befolkningen hade någon form av anställning inom det vi idag förknippar med 
kultur- och nöjesbranschen.410 

Siffran ovan visar att även nöjeslivet var inne i en kraftig expansionsfas. 
Effekterna av detta skulle bli att, liksom inom andra områden, ökade konkurren-
sen. Samtidigt bör det hållas i åtanke att den kraftiga tillväxten inom nöjes-
industrin ännu bara var i sin linda. Som ytterligare exempel på nöjeslivets ex-
pansion fanns det 1890 åtta teatrar och tolv restauranger i Stockholm. Tjugo år 
senare hade dessa ökat i antal till 14 respektive 20 och dessa hade nu fått säll-
skap av åtta danspalats och 25 biografer.411 Gunnar Richardsson har visat att det 
ofta fanns gott om fritid bland de högre klasserna vid den här tiden. Som ett 
exempel på detta pekar författaren på hur statsanställda tjänstemän 1901 inte 

                                                 
410 Nilsson, s. 99. 
411 Tegen, s. 148. 
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arbetade mer än fyra till fem timmar per dag och att tillgången till kompetent 
och billigt tjänstefolk även frigjorde borgarklassens kvinnor från hemarbetet.412 

Stockholm var fortfarande specifikt i egenskap av att få män och kvinnor 
ingick äktenskap i jämförelse med övriga riket. Någonting var på väg att föränd-
ras och även om utvecklingstakten var låg ökade andelen gifta av den totala 
befolkningen i Stockholms stad från 34 % 1880 till 38 % 1890 och de följande 
decennierna skulle allt fler komma att gifta sig.413 Detta kan ha medfört att delar 
av Stockholms ungkarlsbefolkning hade börjat minska, vilket i så fall påverkade 
varietéernas publiktillströmning i viss mån. 

 

 

De juridiska ramarna 1889-1896 
 
Under 1890-talet diskuterades den sociala frågan flitigt i den svenska riksdagen. 
I dessa diskussioner intog alkoholfrågan ofta en central position. I detta sam-
manhang har Lennart Johansson menat att arbetarklassens supande under den 
här tiden i allt högre utsträckning började uppfattas som ett hot mot ”…den nya 
(medel) borgarklassens samhällsbygge”.414 Det uppfattade hotet bör inte isoleras 
till borgarklassen, även om denna samhällsgrupp ofta hade en stark framtoning i 
debatten. Det här var snarare uppfattningar som kunde attrahera alla de som såg 
den patriarkala staten som en garant för nationens fortbestånd och en motkraft 
till hotet från massorna, och detta var ett synsätt som kunde omfatta såväl över- 
som medelklassen.415  

I riksdagen synliggjordes intresset för alkoholfrågan bland annat genom 
bildandet av en nykterhetsgrupp där missionsförbundaren P. P. Waldenström 
valdes som ordförande.416 Waldenström var egentligen skeptisk i sin hållning till 
nykterhetsrörelsen eftersom han menade att denna och liknande organisationer 
hade varit överflödiga om befolkningen hållit fast vid den kristna tron.417 Nyk-
terhetsrörelsens starkaste företrädare inom riksdagen var annars Svenska nykter-
hetssällskapets ordförande Sigfrid Wieselgren.418 Båda dessa herrar skulle 
komma att spela en avgörande roll då varietéerna blev föremål för riksdagens 
intresse och diskussioner åren 1893 och 1895 till 1896. 

                                                 
412 Richardsson (1963), s. 14. 
413 Nilsson, s. 62. 
414 Johansson, s. 107. 
415 Edling, s. 32. 
416 Johansson, s. 65. 
417 Lydia Svärd, Väckelserörelsernas folk i Andra kammaren 1867-1911. Frikyrkliga och 
lågkyrkliga insatser i svensk politik, Falköping 1954, s. 288. 
418 Norberg, m.fl., s. 170 f. 
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År 1895 presenterades en ny brännvinsförsäljningsförordning. Genom ett 
flitigt opinionsbildande hade Sigfrid Wieselgren lyckats få gehör för det så kal-
lade Göteborgssystemet.419 Enligt detta system skulle den överskjutande vinst 
som kvarstod efter att bolaget betalat omkostnader, skulder och avgifter tillfalla 
staden. Efter diskussioner i riksdagen 1894 fattades beslut om att detta systems 
principer i fortsättningen skulle gälla för handeln med brännvin i städerna. En 
annan viktig del av 1895 års förordning fastslog bolagens skyldighet att över-
vaka att minuthandeln och utskänkningen skedde på ett sätt som främjade sed-
ligheten.420 I huvudstaden fanns redan Stockholms utskänkningsaktiebolag, så 
att utskänkningsansvaret inom staden nu ålades bolag utgjorde i detta fall ingen 
större förändring för de Stockholmska varietéerna. Den allt tydligare kopplingen 
mellan utskänkning och sedlighet skulle däremot visa sig få större betydelse. 
 

                                                 
419 Nordisk familjebok, Uggleupplagan, band 4, Stockholm 1905, s. 442. 
420 Johansson, s. 72 och 81. 
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Överallt varieté!  

Varietébranschens genombrott i Stockholm 1889-1896 
 
När 1890-talet började närma sig hade det ekonomiska läget börjat stabiliseras 
och med detta följde ett gynnsammare ekonomiskt klimat. Frågan var nu om 
även varietésalongerna i den svenska huvudstaden skulle kunna dra förmån av 
det förbättrade utgångsläget? 

Trots motgångarna under åren 1887 till 1888 var Anshelm Berg långt ifrån 
uträknad. Hans förtroendekapital var möjligen reducerat men fortfarande till-
räckligt stort för att bolagsstämman skulle ge honom posten som disponent, det 
vill säga anställd förvaltare, för Nya Aktiebolaget Tivoli. En betydande del av 
hans forna maktställning var förlorad, vilket inte minst synliggjordes genom att 
han inte längre var en del av bolagets styrelse samt att Bergs aktieinnehav under 
den här perioden minskat från 83 till 28 aktier.421 Att Berg valde att sälja en så 
stor del av sina aktier just vid denna tidpunkt hade sannolikt att göra med det 
kostsamma Folies Bergère-projektet. När nöjestidningen Varieté 1895 blickade 
tillbaka på Anshelm Bergs gärning menade man att han under 1890-talet själv-
mant skulle ha dragit sig bort från styrelsearbetet.422 Protokollen från den ordi-
narie bolagsstämman ger en delvis annorlunda bild av saken. Här talas om att en 
”svår schism” mellan två av styrelsens medlemmar skadat bolaget och reviso-
rerna valde att inte förorda styrelsens ansvarsfrihet. Med ledning av den övriga 
information som protokollen lämnar ligger det nära till hands att tolka detta som 
att det främst handlade om en konflikt mellan kassören Hugo Mattson och Harry 
Adacker. Som bolagets ordförande låg det i Anshelm Bergs ansvar att ordna så 
att styrelsearbetet fungerade. Detta hade han uppenbarligen inte lyckats med. 
Han var dessutom inblandad i affären med det bortkomna möblemanget. Det 
finns helt enkelt ingenting som pekar i riktning mot att den gamle ägaren vid 
denna tid var aktuell för omval till styrelsen. Trots att han var tydligt tilltufsad 
skulle han gradvis komma att återfå sin gamla ställning inom företaget. Han var 
trots allt bolagets skapare, och hans erfarenhet vägde fortfarande tungt. 

Nöjesannonseringen i Dagens Nyheter visar inga tecken på att problemen 
under dessa år skulle ha påverkat varietéprogrammen. Tvärtom fortsatte man 
liksom tidigare att presentera en tablå som i huvudsak bestod av internationella 
artister. Lugnet skulle visa sig skenbart. Manegen hade under sin nye ägare 
värdshusvärden Manne Davidson, som också drev guldkrogen Hasselbacken, 
genomgått en omfattande renovering och tillbyggnad vilket i storlek, om man 
utgår från fastighetens taxeringsvärde, inom några år skulle peta ned Nya Aktie-

                                                 
421 Nordiska museets arkiv, Nya Aktiebolaget Tivoli, A 1:1, Bolagsstämmoprotokoll 1880-
1893.  
422 Varieté, 22 – 29 oktober 1895. 
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bolaget Tivoli från nöjesetablissemangens första plats på Djurgårdsslätten.423 
Även om cirkus- och varietéunderhållning stundtals kunde överlappa varandra 
gjorde varietéernas kombination av nöje och spritutskänkning att man vände sig 
till delvis olika kundgrupper. Det här var skillnader som till viss del kan ha lind-
rat konkurrensen men marknaden var under utveckling och det skulle snart visa 
sig att här fanns fler som var redo att hoppa på ”varietétåget”. Victoria Teatern 
och varietén på Mosebacke skulle snart komma att få sällskap. 

 
 

Nya Alhambra 
 
Bara ett stenkast från Victoria Teatern, strax nedanför Manegen, låg som bekant 
värdshuset Alhambra som tidigare drivits av fru Lenoir. Etablissemanget hade 
förut varit känt under namnet Pohlsro och ägdes av en källarmästare Kitzing. 
Fram till 1889 hade Alhambra främst fungerat som restaurang, schweizeri och 
konsertsalong innan man börjat med gratis underhållning i en tämligen blygsam 
skala 1888.424 Verksamheten måste ha varit någorlunda framgångsrik för redan 
följande år var konceptet vidareutvecklat då man presenterade sig som varieté-
salong i nöjesannonserna. Under åren 1888 till 1898 var Mathilda Haberkorn, 
som även drev Ulriksdals värdshus, direktris för salongen. Hon hade förestått 
restaurangen på Folies Bergère 1887 och skulle gå till historien som innehavare 
av den första tyska ölstugan, Cerevicia, i Stockholm.425 Kanske var det under 
tiden hon var verksam på Folies Bergère hon inspirerades till idén att driva vari-
eté på Alhambra. Haberkorn utgjorde därmed ytterligare ett exempel på varieté-
entreprenörernas kopplingar till restaurangbranschen. Hennes närvaro kan även 
ses som ett förebådande av den starka ställning kvinnor snart skulle komma att 
få inom den här näringsgrenen. 

Alhambra var vid Haberkorns tillträde illa lämpat för varietéunderhållning 
då scenen endast var 50 cm hög och 2,5 meter bred. För att anpassa Alhambra 
till varietéunderhållning byggdes därför en ny betydligt större och för ändamålet 
bättre anpassad scen 1889.426 Under samma år började man ge underhållning 
med blandade artister som i slutet av året hade växt till en fullskalig Alhambra 
Varieté med artister som enligt Norlander skulle ha varit av god kvalitet.427 Att 
tolka programinnehållet utifrån nöjesannonseringen är ett vanskligt företag men 
den bild som framträder visar att Haberkorn tycks ha riktat in sig på en i huvud-
sak svensk musikalisk varieté. Några exempel på detta är då man den 28 maj 
1890 presenterade en chansonettsångerska, en konsertsångerska, en kuplett- och 
                                                 
423 Stockholms adresskalender, 1892. 
424 Dagens Nyheter, s. 21 juni 1888. 
425 Andersson, s. 84 och Dagens Nyheter, 12 oktober 1887. 
426 Norlander (1918), s. 22.  
427 Dagens Nyheter, 21 december 1889 och Norlander s. 22. 
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valssångerska, en operasångare och slutligen en kuplettsångare i sin annons.428 
Alhambra skulle komma att visa sig få stor betydelse för den svenska varieté-
scenens utveckling, då man i högre utsträckning än exempelvis Victoria Teatern 
valde att satsa på oprövade svenska artister. På detta sätt kom man att fungera 
som plantskola för svenska artister som till exempel Sigge Wulff, Gerda Wiberg 
och Hulda Malmström, vilka under 1890-talet kom att höra till genrens allra 
största stjärnor.429  

Av inträdet att döma, vilket år 1890 varierade mellan att vara fritt till 25 
öre, var Haberkorn inriktad på en annan kundgrupp än den som sökte sig till 
Victoria Teatern.430 Genom en låg prisbild gjorde Haberkorn varietéunder-
hållningen tillgänglig för delar av huvudstadsbefolkningen som tidigare inte haft 
råd att gå på varieté. Det är även möjligt att den nya salongen lockade över delar 
av Victoria Teaterns publik som i Alhambra fick ett billigare alternativ. Att man 
kunde hålla så låga priser hänger sannolikt samman med att man i högre ut-
sträckning än Victoria Teatern anlitade unga svenska artister, som ännu inte var 
så etablerade inom varietébranschen och därmed inte gjorde anspråk på så höga 
gager. Artistkontrakt från Victoria Teatern 1888 visar på stora löneskillnader 
mellan de utländska och de ännu få svenska artisterna. Där de internationella 
individuella artisternas genomsnittslöner uppgick till 668 kronor motsvarades 
detta av 475 kr för de svenska artisterna. Om man ville boka en större interna-
tionell stjärna var man tvungen att betala omkring det dubbla och ofta till och 
med betydligt mer än så.431 Enligt Emil Norlander tjänade den berömda ”orm-
människan” Marinelli 3 000 kr i månaden under sitt engagemang på Svea Sa-
len.432  

När kapellmästaren Fredrik Andersson anställdes vid Alhambra 1893 upp-
gick hans gage till 200 kr per månad, fri kost och ytterligare 40 kronor i hyresbi-
drag, vilket var betydligt lägre än gagerna på Kristallsalongen.433 Som en jämfö-
relse uppgick medellönen för manliga artister på Kristallsalongen 1894 till strax 
över 800 kronor per månad. Trots de stora skillnaderna mellan de bägge salong-
erna så tjänade Fredrik Andersson bra, om vi samtidigt betänker att medellönen 
för en arbetare i Stockholm vid den här tiden placerade sig strax över 31 kronor 
per månad.434  

Fredrik Andersson menade att det ställdes högre moraliska krav på varieté-
underhållningen än andra genrer. Vid ett tillfälle fick ledningen på Alhambra 
                                                 
428 Dagens Nyheter, 28 maj 1890. 
429 Meissner, s. 113. 
430 Dagens Nyheter, s. 28 maj och 15 november 1890. 
431 Nordiska museets arkiv, Nya Aktiebolaget Tivoli, F3A:1, Handlingar rörande artistkon-
trakt, 88,91,94 och 97. Här bör nämnas att det bara var två svenska individuella artister under 
detta år, vilket gör siffran osäker. 
432 Norlander (1918) s. 111. Myntkabinettet http://www.myntkabinettet.se/räknare.htm 1889 
till 2007 års kronvärde. 2008-09-23. 
433 Andersson, s. 78 ff.. 
434 Artistlöner, se figur 2 s. 166 och Jörberg, s. 588. 
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problem med en censor som anmärkte på en operettsångerskas scendräkt, trots 
att det rörde sig om exakt samma kostym som hon burit då hon tidigare gjort 
succé i huvudrollen i operetten ”Lilla Hertigen”. Efter att Andersson förklarat 
detta för polisen fick aktrisen fortsätta att uppträda i samma kostym som tidiga-
re.435 

 
 

Novilla 
 
Det måste ha varit med en viss oro som ledningen för Nya Aktiebolaget Tivoli 
kunde se hur flera nya varietésalonger etablerades ute på Djurgårdsslätten. Det 
skulle snart visa sig att detta bara var inledningen på en stark nyetablering inom 
Stockholms varietébransch.  

Novilla hade ett förflutet som ”musik- och danssalong” och under vinter-
månaderna hade det även fungerat som en populär vinterträdgård.436 1889 hade 
anläggningen sålts av en änkefru Scheele till byggmästare C. O. Lundberg som 
bekant också ägde Svea Salen.437 Lundbergs tid som ägare skulle visa sig bli 
kort och redan samma år trädde Edward Schreil in som ny ägare och direktör för 
etablissemanget och det forna danspalatset bytte i samband med ägarbytet skep-
nad till varietésalong.438 Verksamheten utökades med en restaurang och ett 
schweizeri.439 Ombyggnaden skulle enligt Norlander ha kostat 20 000 kr och 
den nya varietén försågs vid sidan om de sedvanliga småborden med loger för 4 
till 8 personer med fördragbara draperier, vilket senare skulle väcka misstankar 
från varietékritikernas håll.440 Vad var det som egentligen försiggick bakom 
draperierna? 

Novilla kom på många sätt att uppfattas som det svarta fåret i varieté-
familjen. Särskilt tydligt blev detta under varietédebatten 1895 och 1896 då man 
framhöll underhållningen på Novilla, där dansöserna till kritikernas fasa skulle 
ha visat upp sina bakdelar, som ett exempel på varietéunderhållningens deprava-
tion.441 I likhet med Alhambra låg inträdet på 25 öre vilket kan vara en antydan 
om att det var ett mindre köpstarkt klientel man riktade sig till.442 I motsats till 
Norlanders tämligen positiva beskrivning av ”nya” Alhambra är det en mörk 
bild som tecknas av Novillas tidiga år som varieté. Det går inte att ta miste på 
hans indignation då han beskriver publiken som till stor del bestående av 
                                                 
435 Andersson, s. 91. 
436 Englund, s. 77. 
437 Stockholmsadresskalender, 1888-1889. 
438 Norlander (1918), s. 23. 
439 Andrén, s. 118. 
440 Norlander (1918), s. 137. 
441 Något om varietéer – I Varietéfrågan. Hvad kan och bör göras för att motverka de för 
samhälle och familj förderfliga inflytelserna af varietéer?, Stockholm 1896, s. 13. 
442 Dagens Nyheter, 15 augusti 1890. 
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”…unga pojkvaskrar, vilka här släppte sina i barnkammaren hämmade vilddjurs-
instinkter lösa och skulle spela herrar”.443 Uppförandekoden tycks ha lämnat 
övrigt att önska och påminner om den bild Norlander gav av Victoria Teaterns 
tidiga år där impopulära artister hånades genom att publiken kastade allt från 
mat till delar av servisen på dem.444 Detta är indicier på att det nu uppstått en 
segmentering bland Stockholms varietésalonger, vilken uppvisade likheter med 
den internationella utvecklingen, där Novilla och möjligen också Alhambra 
inriktade sig på grupper som inte var attraherade av den polerade varietéunder-
hållning som Victoria Teatern och Mosebacke hade att erbjuda utan istället före-
drog de stimmiga och mer uppsluppna miljöerna.445  

 
 

Svea Salen och Svea Teatern 
 
Utvecklingen inom huvudstadens nöjesliv gick mot en allt mer konkurrensutsatt 
situation. På Djurgården hade Victoria Teatern tidigare närmast haft monopol på 
varietéunderhållning. Med Alhambras och Novillas uppdykande hade detta änd-
rats, men konkurrensen kan ha begränsats av att man delvis vände sig till olika 
kundgrupper. Detta skulle förändras temporärt då Sofia Höök under en period 
började ge varietéunderhållning på Manegen, som nu hade bytt namn till Djur-
gårdscirkus och som höll samma prisnivå som Victoria Teatern.446 

Varietén på Cirkus skulle visa sig kortlivad och det verkliga konkurrens-
hotet kom från ett helt annat håll. Vilket nämnts tidigare hade C. O. Lundberg 
1888 byggt ett exklusivt och moriskt inspirerat konsertpalats inne i Stockholms 
centrala delar. Tanken var ursprungligen att skapa en konsertsalong med inrikt-
ning på kvalitativ musik som skulle kunna ta upp konkurrensen med det under 
samtiden populära Berns salonger.447 Ägaren hade tänkt att den nya salongen, i 
motsats till Berns alkoholorienterade miljöer, skulle vara en nykter salong och 
att vinsterna istället skulle säkras genom höga biljettpriser.448 Stora summor 
investerades och bland annat anställdes den välrenommerade orkesterledaren 
Anders Hallén.449 Det initiala intresset slocknade dessvärre snabbt, och publiken 
svek. Starkvarorna var en viktig del i underhållningskonceptet och när publiken 
fortfarande kunde få bådadera på Berns och Blanchs gick man dit istället. Sjö-
sättningen av projektet sammanföll också med Bergs och Adackers öppnande av 
Folies Bergère, och det är rimligt att anta att man delvis kan finna liknande för-

                                                 
443 Norlander (1918), s. 138. 
444 Ibid., s. 137. 
445 Maloney, s. 71. Lewis s. 316 och Gordon, s. 93 
446 Norlander (1918), s. 23. 
447 Malmsten, s. 35. 
448 Svenska Dagbladet, 6 mars 1899. 
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klaringar till etableringssvårigheterna även då det gäller Svea Salen. Även om 
den nya konsertsalongen hade en marknadsmässigt förmånligare placering inne i 
centrala Stockholm, befann sig huvudstaden i en svag konjunktur vilken sam-
manföll med en överetablering inom nöjeslivet. De ekonomiska fluktuationerna 
under 1880-talet och huvudstadens snabba utveckling avseende infrastrukturen 
måste ha gjort de flesta ekonomiska projekt mer eller mindre osäkra. Det som 
kunde te sig som ett lyckat projekt ena dagen kunde visa sig misslyckat den 
andra. 

Svea Salens nystart som varieté ägde rum den första oktober 1889 och för-
vandlingen skulle snart visa sig ligga betydligt mer i linje med publikens prefe-
renser. De tidigare bänkraderna hade rivits ut för att lämna rum åt de i varieté-
sammanhang klassiska småborden. Det exklusiva konceptet övergav man inte 
och det är tydligt att Lundberg här främst kom att inrikta sig på en köpstark 
publik. Om detta var ett sätt att skapa ordning i salongen tycks strategin ha varit 
lyckad, och när Svenska Dagbladet senare beskrev publiken under premiär-
kvällen i september 1895 menade tidningen att den i huvudsak utgjordes av 
familjer.450 De billigaste platserna kostade liksom på Victoria Teatern en krona 
och sedan följde en stigande prisskala upp till de dyraste loge- och numrerade 
bordsplatserna, som i båda fallen kostade 6,50 kr. Att Lundberg verkligen tänkte 
sig en annan publik än de enklare stockholmsvarietéerna stärks ytterligare av det 
faktum att Svea Salen var den enda varietésalong som annonserade i Stockholms 
adresskalender under avdelningen Teatrar.451 Kanske är detta en fingervisning 
om att det var mot den borgerliga teaterpubliken ledningen för salongen vände 
sig. Med sitt geografiska läge mitt inne i nöjesstockholms hjärta utgjorde de 
många teatrarna en minst lika stor och kanske till och med större konkurrens-
faktor än Victoria Teatern eller någon av de övriga varietésalongerna. Och sär-
skilt billigt var det inte att gå på varieté i Svea Salen med tanke på att de flesta 
av huvudstadens teatrar, inklusive Kungliga Dramatiska teatern och Operan, 
hade inträden från 50 öre eller lägre.452 

För den hungrige besökaren tillhandhölls även en supé, och schweizeriets 
personal såg till att glasen inte behövde vara tomma.453 Liksom på de övriga 
varietéerna lyfte man fram underhållningens variation och ständiga förnyelse i 
annonseringen. Mellan kl. 11.00 fram till varieténs öppnande kl. 19.00, då 
byggnaden annars skulle ha stått tom, kunde besökare mot en inträdesavgift på 
en krona beskåda den svävande damen Magneta och den så kallade Panbion, 
vilken tycks ha varit en form av panorama.454 

Exklusiviteten tycks även ha avspeglat sig i valet av artister och Norlander 
menar att de totala artistlönerna på Svea Salen aldrig underskred 15 000 kr per 
                                                 
450 Svenska Dagbladet, 16 september 1895. 
451 Stockholms adresskalender, 1889-1891. 
452 Stockholms adresskalender, 1890. 
453 Dagens Nyheter, 30 september 1889. 
454 Dagens Nyheter, 15 augusti 1890. 
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månad under de inledande åren. Summan kan tyckas hög, men med tanke på att 
Folies Bergère med sin betydligt sämre geografiska placering hade artist-
kostnader för 18 000 kr under öppningsmånaden förfaller siffran inte orimlig.455 
Man verkade inte heller ha sparat på krutet när det gällde den 18 man starka 
orkestern under ledning av C. Gellrich. Öppettiderna kl. 19.00 till 23.00 var 
desamma som på Victoria Teatern och Folies Bergère. Även underhållningen, 
med sin blandning av högt och lågt och sin betoning på internationella artister, 
kändes igen från dessa salonger. Till de största initiala succéerna hörde chanso-
netten Bianca och kuplettsångaren Sigge Wulff, som enligt Norlander fyllde 
Svea Salen 1890.456 

 

 
Bild 9, Planritning över Svea Salen 1891 

 
Liksom de nya ”varietékusinerna” ute på Djurgården lät man inte öppethål-

landet begränsas av årstiderna. Till skillnad från Victoria Teatern var Svea Salen 
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en modernt konstruerad byggnad och salongen hade därmed stora marknadsför-
delar i att man kunde hålla öppet oavsett årstiden.457 Inom loppet av ett år hade 
man genomgått transformationen från att vara en misslyckad konsertsalong till 
att bli en av Stockholms exklusivaste och mest populära varietésalonger. 
Drömmen om en konsertsalong var inte övergiven, och 1892 byggdes våningen 
under konsertsalongen om och gavs namnet Svea Teatern dit varietén lokalise-
rades.458 Den nya salongen var med sina 571 platser mindre än Svea Salen men 
samtidigt mer anpassad efter publikunderlaget.459 

Byggmästare Lundberg tycks ha varit en person som tidigt insett mediernas 
betydelse i marknadsföringen och han verkar inte ha varit sen att torgföra sina 
dispyter med ordningsmakten, även om publiciteten inte alltid var av det positi-
vare slaget. Lundberg tycks bland annat ha ansett att det sprittillstånd han bevil-
jats av utskänkningsbolaget gällde för båda salongerna, men polisen var med all 
tydlighet av en annan uppfattning och förbjöd följaktligen all servering i Svea 
Teatern. Lundberg visade sig då från sin pragmatiska sida och lät istället Svea 
Teaterns besökare själva hämta sina starkvaror på brickor från den angränsande 
lokalen. Salongens ägare visade att begränsningarna i tillståndet gick att kringgå 
med lite uppfinningsrikedom. I tillstånden angavs det till vilket klockslag ut-
skänkningen fick pågå och spritservering efter midnatt beviljades endast i sam-
band med större högtider efter att särskilt tillstånds sökts och beviljats. Lundberg 
upptäckte att tillstånden inte reglerade hur dags på dygnet utskänkningen fick 
börja och lät därför serveringen fortsätta igen så fort klockan passerat midnatt 
med motiveringen: ”…efter tolv är det ju söndag, och på söndagen har jag kon-
sert i Svea Salen, så då har jag ju rättighet att servera där”.460 Citatets äkthet kan 
diskuteras och är nog fritt återskapat ur Norlanders minne men Lundbergs fria 
förhållningssätt till spritlagstiftningen är intressant eftersom den föregår strate-
gier som kom att tillämpas av varietéentreprenörerna efter spritförbudet 1896. 

Enligt Norlander hade huvudstadsbefolkningen runt 1889 drabbats av ”total 
varieté-rabies”, vilket inte kan ses som någon överdrift med tanke på den starka 
nyetableringen inom branschen.461 Varieté var nu högsta mode och det är därför 
inte så förvånande att även Svea Salen valde samma väg. Inom loppet av bara ett 
år hade Stockholm gått från två till fem storskaliga varietéetablissemang och fler 
skulle tillkomma. Tidpunkten för genombrottet kan vid en första anblick framstå 
som märkligt. Åren 1888 till 1889 steg konsumentprisindex från 71 till 73 me-
dan dagslönerna under samma period låg kvar oförändrade på 1,10 kr, generellt 
sätt blev det alltså dyrare att leva.462 Susan Pennybacker har visat hur den demo-
grafiska tillväxten i viss mån kompenserade det ekonomiska bortfallet i samband 
                                                 
457 Dagens Nyheter, oktober 1889 – december 1890. 
458 Malmsten, s. 36. 
459 Tegen, s. 138. 
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med att brittiska varietésalonger inte beviljades spritutskänkningstillstånd. Det 
är möjligt att det kan finnas ett liknande samband även i Stockholm. Från teater-
håll klagade man också över att varietéerna stal deras publik, och det kan myck-
et väl ha varit så. När varieté blev högsta mode föll intresset under en period för 
teatern och det publika intresset omfördelades till varietéernas fördel. Detta 
skulle kunna bidra till en förklaring av hur allt fler varietéer kunde etableras i ett 
skede som egentligen inte var direkt ekonomiskt förmånligt. 

Om vi dessutom utgår från att de samtida beskrivningarna av den typiske 
varietébesökaren stämmer, det vill säga unga ogifta män och andra kapitalstarka 
figurer ur de högre klasserna, så talar detta för att detta var en grupp som var 
mindre konjunkturkänslig än en lågutbildad industriarbetande far och/eller mor 
med en familj att försörja. Det ska inte heller glömmas bort att även om ekono-
min lade grunden för människors möjligheter att ta del av kostsamma nöjen, så 
styrdes de rådande föreställningarna om stadslivet till stor del av den urbana 
ideologin. Ute i Europa och USA var varieté högsta mode vid 1890-talets inled-
ning och stockholmaren ville naturligtvis inte vara sämre än de internationella 
stadsbor man identifierade sig med.463 Varietéerna kunde därmed dra nytta av 
befolkningstillväxten, men framförallt av att underhållningsformen nu var på 
modet. 

 

Kristallsalongen 
 
Anshelm Berg hade sakta börjat leta sig tillbaka till tivoliledningens innersta 
krets. Vid bolagsstämman 1889 hade den gamle ägaren mötts av kraftigt mot-
stånd när han motsatt sig uppförandet av en ny entré till tivoliområdet. På ett 
liknande sätt hade hans ställning som disponent av tivolianläggningen diskute-
rats och här fanns röster som var både för och emot lösningen från 1888. I det 
första fallet förlorade Berg dragkampen, medan lösningen kring hans fortsatta 
roll närmast får ses som en kompromiss, där det betonades att kommande styrel-
ser säkert skulle komma att få användning för Bergs tjänster även fortsättnings-
vis. Så skulle det också komma att bli. Året därpå valdes han åter in som styrel-
serepresentant och 1891 var han tillbaka i sin forna roll som bolagets verkstäl-
lande direktör.464 

Revisionsberättelsen visar att Berg på ett tämligen lyckat sätt återgått till 
sitt gamla ekonomiska system där artisternas löner skulle täckas av biljett-
intäkterna vilket resulterat i att artistkostnaderna uppgått till omkring 62 000 kr. 
Detta motsvarades av biljettintäkter för 68 000 kr vilket således gav en över-
skjutande vinst på 6 000 kr. Den slutliga vinsten för Nya Aktiebolaget Tivoli 
landade på 10 094 kr. Ledningen stod knappast utan sysslor. Den forne kollegan 
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Harry Adacker hade lämnat flera projekt ofullbordade som väntade på att färdig-
ställas. Mycket tyder på att den forne ägaren ville visa vad han gick för, och han 
hade företagit en resa utomlands för att hämta inspiration och kontraktera artis-
ter till Victoria Teatern. Adackers tidigare system där VD erhållit en provision 
för de bokade artisterna hade däremot avskaffats.465 

Bolagsprotokollen från den här tiden visar att man tog konkurrensen från 
det övriga expansiva nöjeslivet i Stockholm på yttersta allvar. Främst tycks man 
ha oroat sig över det nyöppnade och strax intilliggande Djurgårdscirkus. Även 
om det marknadsmässiga utgångsläget nu var förändrat skulle metoderna att 
möta den tilltagande konkurrensen komma att förbli oförändrade. Universal-
strategin blev därför, liksom tidigare, att rusta upp, och som man uttryckte sa-
ken, ”försköna” anläggningen. Det är tydligt att man tänkte sig att kampen om 
publiken skulle kunna vinnas genom fortsatta nyinvesteringar i salongens fysis-
ka utformning. I detta sammanhang var bolagets vinster allt för blygsamma för 
att räcka till. För att få loss pengar till detta arbete hade man därför redan 1889 
genomfört ytterligare en nyemission av aktier där det nya totala aktiekapitalet 
sattes till 200 000 kr.466  

Åren 1890 till 1891 kom att gå till historien som en period av stora inve-
steringar och förändringar för Nya Aktiebolaget Tivoli. Styrelsen hade föreslagit 
bolagsstämman att utomhusvarietén skulle kunna utrustas med fler åskådarplat-
ser samtidigt som den försågs med en glasöverbyggnad. Anledningen var att 
man med denna byggnation ville parera konkurrensen från ”en ny stor konkur-
rent”, vilket sannolikt avsåg den pågående om- och tillbyggnaden av Manne 
Davidssons Cirkus, vars taxeringsvärde steg från 75 000 kr till 300 000 kr mel-
lan åren 1890 till 1894.467 Retoriken från styrelsen på Nya Aktiebolaget Tivoli 
gick ut på att man under den gångna säsongen hade drabbats av dåligt väder. 
Ledningen menade att om man haft tillgång till en större inomhussalong hade 
publiktillströmningen ökat, vilket skulle kunnat förbättra de ekonomiska resulta-
ten betydligt. Styrelsen såg här en lösning i att förse utomhusvarietén med en 
glasad överbyggnad. Samtidigt ansåg man att hela anläggningen borde förses 
med en ny elektrisk belysning, ett projekt som enligt styrelsens beräkning skulle 
kosta 30 000 kr.468 Den nya konstruktionen var även lösningen på de praktiska 
problem som uppstod då föreställningarna tvingades flytta in i Victoria Teatern 
vid de tillfällen då vädrets makter beslutade att visa sig från sina sämre sidor.469 

Den nya varietésalongen fick namnet Kristallsalongen, vilket troligen var 
inspirerat av den inglasade utställningshallen Crystal Palace i London som efter 
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invigningen i samband med världsutställningen 1851 senare flyttats och för-
vandlats till ett nöjespalats.470 Det nya projektet var både betydligt större och 
mer ekonomiskt omfattande än något av de tidigare tillbyggnads- och restaure-
ringsarbetena och bolagsstämman utsåg därför arkitekten C. A. Olsson och 
byggmästare J. M. Redz att bistå styrelsen i planeringen och genomförandet av 
den nya salongen.471 Arkitektuppdraget gavs åt Rudolf och Fredrik Enblom 
vilka försåg utomhusvarietén med en glastäckt stålkonstruktion. För att det inte 
skulle bli allt för varmt under soliga dagar försågs taket med fönster som kunde 
öppnas och stängas genom ett vinschsystem manövrerat av stålvajrar. Det här 
skulle snart visa sig vara en mindre lämplig konstruktion eftersom luckorna hade 
en tendens att rosta fast. Glastaket visade sig dessutom vara en riskkonstruktion 
och vid flera tillfällen hade delar lossnat och störtat ned i salongen. Försynen 
hade dock visat sig från den goda sidan och ingen hade kommit till skada. Lös-
ningen blev att ersätta glaset med ett betydligt säkrare trätak. Salongen stod 
heller inte emot höstkylan särskilt bra, och Victoria Teatern fick därför ofta 
fungera som reservsalong vid de tillfällen då temperaturen blev allt för låg inne i 
Kristallsalongen.472 Den gamla utomhusscenen byggdes om och utökades samti-
digt som man uppförde loger i två våningar till förmån för artisternas bekväm-
lighet. Anläggningen försågs även med ett eget elverk, samt frostfria gas-, vat-
ten- och avloppsledningar.473  

                                                

Hur kom det sig att man inte valde att ta steget fullt ut och byggde en fullt 
vinterbonad varietésalong? Kanske finns förklaringen i att varieténs geografiska 
placering på Djurgården gjorde att den under höst- och vintermånaderna tappade 
mycket av den attraktionskraft den hade under årets varmare delar. Det ska inte 
heller glömmas bort att även om man gick med vinst så var de ekonomiska mar-
ginalerna fortfarande små och det konkurrensutsatta läget gjorde alla stora inve-
steringar inom nöjesbranschen osäkra.  

Den 14 maj 1892 slog man upp portarna till Kristallsalongen.474 I premiär-
programmet ingick bland annat den tio damer starka balettgruppen Maria Pasta 
samt ”musikfantasterna” The 3 Gérards. Med tanke på att Kristallsalongen vid 
sitt öppnande hörde till huvudstadens och rentav Sveriges större och modernaste 
nöjesetablissemang med sammanlagt omkring 800 platser är det något förvå-
nande att vare sig Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet uppmärksammade 
premiären.475  

 
470 Crystal Palace, 2009-03-25 Nationalencyklopedin • Lång http://www.ne.se/artikel/148357 
471 Nordiska museets arkiv, Nya Aktiebolaget Tivoli, A 1:1, Bolagsstämmoprotokoll 1880-
1893. 
472 Norlander (1936), s. 28 och 37. 
473 Nordiska museets arkiv, Nya Aktiebolaget Tivoli, A 1:1, Bolagsstämmoprotokoll 1880-
1893. 
474 Ibid. 
475 Några uppgifter avseende antal platser har inte gått att spåra från den här tiden men 1899 
angav Överståthållareämbetet maxantalet besökare till 812. Några större ombyggnader som 
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Bild 10, Kristallsalongen interiör, 1892 

 
Av förteckningen över utlämnade fribiljetter från 1892 framgår att så gott 

som alla stockholmstidningar, däribland de ovan nämnda, hade tillgång till fri-
kort som gav tidningens medarbetare fritt inträde till varietén.476 Ännu mer upp-
seendeväckande blir detta då man knappt två veckor senare ägnade två hela 
spalter åt nypremiären på Cirkus.477 

Med Kristallsalongens öppnande övergick Victoria Teatern till att fungera 
som en reservsalong där föreställningar gavs i början och slutet av säsongen då 
den låga temperaturen gjorde den större salongen till en ogästvänlig miljö att 
avnjuta varietéunderhållning i.478 

                                                                                                                                                         
påverkade åskådarplatserna gjordes inte under perioden 1892-1899 och SSA, Överståthållar-
ämbetet, Sjunde polisvaktdistriktet, D VIII a 1, Handlingar rörande besiktningar. 
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, 16 maj – 25 maj. 
476 Nordiska museets arkiv, D, Register och liggare 1882-1897, Nya Aktiebolaget Tivoli, D2, 
Förteckningar över fribiljetter, inbjudna, abonnemang och aktieägare, 1891-1897. 
477 Dagens Nyheter, 25 maj 1892. 
478 Norlander (1918), s. 59 ff. 
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Berns varieté – konsertsalongernas fallna ängel 
 
Berns salonger är idag en välbekant nöjesinrättning för de allra flesta, där flera 
av såväl den inhemska som den internationella artisteliten kunnat beskådas. Det 
alla möjligen inte vet är att salongen under en kortare period åren runt sekelskif-
tet 1900 även var en varietésalong. Ända sedan starten 1863 var Berns salonger 
ett välrenommerat etablissemang där många av samtidens stora artister och in-
strumentalister kom att lägga stockholmspubliken för sina fötter. År 1886 bygg-
des stora salongen vilken senare skulle komma att få funktionen som varieté-
lokal.479 
 

 
Bild 11, Berns salonger 1887 

 
Redan från början hade den seriösa underhållningen sporadiskt blandats med 
lättare underhållning som exempelvis akrobatik och trolleri. Tonvikten låg dock 
hela tiden på instrumentalmusik. När orkesterledaren August Meissner anställ-
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des 1869 inleddes vad många senare ansåg vara en guldålder i Berns historia.480 
Meissners fyrtiomannaorkester blev snart en publikmagnet. Föreställningarna 
inleddes generellt med seriösa musikstycken som allt efter att kvällen fortskred 
blev av det lättare slaget. Hjalmar Meissner, son till orkesterledaren, menade att 
Berns hade ett brett men respektabelt publikunderlag, men att salongen särskilt 
lockade många prominenta gäster där ”…den högre finansen och grosshandlar-
societeten var talrikt representerad”. Berns var en plats som attraherade Stock-
holms celebriteter och bland de mest namnkunniga märktes bland annat Hjalmar 
Branting och Soto Maior.481 

När den tidigare servitören Arvid Svärd 1945 mindes sina första år på 
Berns under 1890-talet var bilden av publiken annorlunda. Svärd menade att 
salongens besökare främst utgjordes av unga män vars uppförande ofta lämnade 
övrigt att önska. Grovt språk och våldsamheter hörde till vardagen och etablis-
semangets vakter fick ofta ingripa för att återställa ordningen. Kanske var publi-
kens unga sammansättning en förklaring till komikern Edvard Unges framgång-
ar på salongen. Han gjorde bland annat en parodi på en magister och sjöng då 
kupletten ”Vem är det som kastar papperskulor här?”482 Att ungkarlar hörde till 
en stor del av varietépubliken stöds även av Johan Grönstedts minnen av nöjes-
livet i Stockholm under det tidiga 1890-talet där han beskrev varietépubliken på 
ett liknande, dock något mer positivt, sätt: 

 
…en mängd yngre män, hvilka kunde vara ganska hyggliga och älskvärda, 
men dock ej ansågos vara värda mer än en balbjudning, fingo många af sin 
vinteraftnar lediga. Dessa lediga herrar kommo varietéerna att blomstra opp 
på ett sätt som aldrig förr egt rum. Lägg dertill de resande, de nyfikna och 
de personer som aldrig blir bortbjudna hvarken på middagar eller baler, och 
Ni har framför Er varietéernas publik.483 

 
Svärd menade vidare att Berns attraktionskraft främst låg i den exklusiva miljön, 
det sociala umgänget och varietéunderhållningen där man kunde delta antingen 
som åskådare eller mer aktivt genom att sjunga med i de välkända varieté-
sångerna.484 Prisbilden var förhållandevis låg; det ordinarieinträdet till parkett-
platserna låg på 25 öre, vilket pekar i riktning mot att man även vände sig till de 
lägre klasserna.485 Det bör dock nämnas att priserna dalat i takt med att konkur-
rensen ökat och att vissa varietéer, däribland Alhambra, hade fritt inträde till 
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vissa platser.486 Programmets längd var detsamma som på de övriga varietéerna 
med skillnaden att man höll öppet längre på söndagarna.487 

På parkett var det ofta trångt och det verkar som om Hugo Berns stundtals 
tänjde på gränsen för hur många som fick vistas i lokalen och polisen fick ingri-
pa vid flera tillfällen. Även under 1890-talet drogs det fina folket till Berns. För 
att undvika en sammanblandning med de lägre klasserna satt societeten på den 
så kallade Diplomatläktaren, eller som Svärd mindes saken: ”På det viset tittade 
de bättre inte ut de sämre, utan rik och fattig kunde leva jämte varandra”.488 
Lösningen känns igen från övriga andra Stockholmsvarietéerna. Notera att man 
vistades bredvid varandra och inte med varandra. Varietéerna drog en socialt 
blandad publik men dess arkitektur och differentierade priser på åskådarplatser-
na såg noggrant till att klasserna hölls isär. 1890-talets svenska samhälle var 
fortfarande starkt socialt skiktat och några demokratiska miljöer var varietéer 
och andra nöjesinrättningar definitivt. 

Arvid Svärds minnen ger även en fin inblick i villkoren för de servitörer 
som arbetade vid varietéerna. Samtidigt som Svärd vittnar om dåliga arbets-
förhållanden med sena arbetspass, stress och en rökig miljö så var inkomsten för 
en servitör förhållandevis hög.489 Lönen grundades helt på den dricks servitören 
erhöll från kunderna och som under 1890-talet utgjordes av 10 % av notan. En-
ligt Svärd låg en normallön på cirka tre kr per kväll men utöver detta ingick 
även fri mat till ett värde av en kr vilket gjorde att en servitör kunde tjäna om-
kring tre till fyra kronor per kväll, vilket får ses som mycket med tanke på att en 
genomsnittlig arbetarlön i Stockholm utgjordes av en krona och trettio öre under 
perioden 1895 till 1898.490 

På Berns var den musikaliska traditionen stark och detta speglade av sig i 
etablissemangets program där de musikaliska numren till stor del dominerade. 
Här var också de av samtiden uppfattade högkulturella inslagen som opera och 
konsertsång mer frekventa. National- och folksångerskor/sångare som, vilket 
namnet antyder, sjöng nationellt orienterade folksånger hörde också till vanlig-
heterna på Berns.491 1890-talet var en period präglad av starka nationella stäm-
ningar i Europa och det är tydligt att detta även avspeglade sig i den framväxan-
de underhållningsindustrin. 

Åren 1894 till 1895 började en förändring märkas i underhållningen där 
konsertmusiken fick lämna plats åt underhållningsformer, till exempel kuplett- 
och chansonettsång, som man annars vanligen fann på stadens varietéer.492 
Berns hade därmed påbörjat sin omvandling till varieté och 1895 ledde detta till 
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489 Ibid., s. 134. 
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att August Meissner med orkester entledigades och ledningen övergick nu helt 
till varietéunderhållning.493 Svenska Dagbladet reagerade kraftigt på Berns för-
ändring, och det talades om att detta var ett tecken på ett omfattande sedligt 
förfall, vilket man ansåg hade orsakats av varietéunderhållningens depraverande 
inverkan.494 Händelsen kom att bidra till den offentliga debatten kring varieté-
underhållningens skadliga inverkan på samhället, vilken diskuteras utförligare 
senare i denna text.495 Meissners frånvaro kom inte att bli långvarig och bara ett 
halvår senare var han tillbaka med sin orkester.496 Även som varieté försökte 
Berns upprätthålla en hög kvalité på underhållningen, och man tycks till stor del 
ha kontrakterat de mest populära varietéartisterna, av vilka Gerda Wiberg, Hulda 
Malmström, Annette Teufel, Hilding Nihlén och Lars Bondeson bara är ett ax-
plock.  

Liksom på de övriga varietésalongerna var spriten ett högst centralt inslag 
även på Berns. Det vanligaste var att man beställde in kaffe med punsch, konjak 
eller whisky. Främst drack man den förstnämnda drycken, och Arvid Svärd 
beskriver hur konsumtionen ofta var av kolossala proportioner. Spriten var be-
häftad med en helt egen terminologi vilken innehöll en rad, för den invigde, 
välkända begrepp som på samma gång skvallrar om konsumtionens omfattning: 
en Hagbergare innehöll två stora supar vilka serverades i ett dricksglas, medan 
tre stora supar gick under beteckningen General. Under årets kallare delar hörde 
toddy till de populäraste dryckerna. Det här var dock en starkare variant än vad 
vi kanske idag är vana vid, då den hade tre kupor konjak som bas.497 
 
 

Det spektakuläras gränser 
 
Efter att Berg och Adacker sålt Folies Bergère stod nu Qvintus Mellgren med en 
nyrenoverad varietésalong i sina händer men inte heller han skulle bli långvarig i 
rollen som direktör för Mosebacketablissemanget. Mellgren försvann inte helt ur 
bilden utan det tycks snarare ha varit fråga om en degradering. Han fråntogs det 
övergripande ansvaret och kom istället att stanna kvar som ledare, alternativt 
regissör för varietén.498 Detta kan förklara att få förändringar avseende nöjes-
innehållet kunde märkas under de kommande åren. Att Mellgren verkligen byt-
tes ut verkar stämma då vinhandlaren och direktören Helleberg är den som pekas 
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ut som högsta ansvarig för varietén under de dramatiska händelserna i maj 1890, 
vilka skulle visa sig få stora konsekvenser för alla inblandade.499 

Det var praxis på flera varietésalonger att bjuda på någon form av under-
hållning i samband med föreställningarnas paus. I dessa sammanhang var bal-
longuppstigningar populära då de erbjöd publiken underhållning på samma gång 
som man kunde ta sig en välbehövlig nypa luft och njuta av utsikten ute på Mo-
sebackes terrass. En av de stora begivenheterna på Mosebacke under våren 1890 
var ett besök av ballongfararen Kapten Victor Rolla. Konststycket gick ut på att 
aeronauten steg upp i en ballong till 3 000 meters höjd, varpå gasen i ballongen 
släpptes ut och ballongfararen vecklade ut sin fallskärm för att därefter påbörja 
sin återresa ned till marken.500 Första uppstigningen ägde rum den 18 maj, och 
det var sedan tänkt att Rolla skulle uppträda månaden ut. På sätt och vis gjorde 
han det också även om hans final kom att bli dramatisk för alla inblandade på ett 
högst oväntat sätt. 
 

 
Bild 12, Kapten Rolla 1890. 

 
Det är ingen överdrift att påstå att Rollas uppstigning hade sina tekniska brister 
avseende säkerheten. Rollas ballong var inte försedd med någon korg utan han 
hängde istället i en sele för att lätt kunna utlösa fallskärmen som endast satt fast 
med en hake. När Rolla seglade till väders onsdagen den 29 maj hände det som 
inte fick hända. Fallskärmen hade blivit blöt av regnet tidigare under dagen och 
var därför tyngre än vanligt, vilket resulterade i att haken brast när Rolla kommit 
en bit upp i luften. Det går inte att föreställa sig hur Victor Rolla måste ha känt 
sig när han såg sin ”livlina” lossna för att sedan falla till marken. Ett stort tumult 
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utbröt inte oväntat bland publiken och nyheten om det inträffade spred sig snart 
vidare över stora delar av huvudstaden. Via telefon inkom sporadiskt rapporter 
om var Rolla senast siktats. När den unge ballongfararen observerades för sista 
gången drev ballongen ut mot Stockholms skärgård där han slutligen försvann in 
i ett regnmoln och var borta. Trots att händelsen skapade stor oro bland publiken 
valde varieténs ledning att låta föreställningen fortgå i väntan på vidare rappor-
ter som kunde bringa klarhet i vad som hänt Rolla.501 

Här startade en omfattande rapportering i den huvudstadsbaserade pressen 
där man sökte olika förklaringar till det inträffade. Att intresset var allmänt visa-
de sig inte minst genom de insändare som inkom från allmänheten där man 
krävde att pressen skulle bringa klarhet i händelseförloppet.502Aldrig förr hade 
en varieté varit i pressens blickfång på detta sätt. Dessvärre skulle detta visa sig 
vara en tämligen oangenäm uppmärksamhet för framförallt Mosebackevarieténs 
ledning, det vill säga Helleberg och Mellgren. Dagens Nyheter visade ett stort 
engagemang i frågan och hyrde en ångbåt med vilken man tillsammans med 
medarbetare från Mosebacke började söka efter den förvunne.503 

Det som verkligen kom att röra upp allmänhetens och pressens känslor var 
ett påstående om att varietéledningen skulle ha meddelat både press och allmän-
het att Rolla var återfunnen och vid så god hälsa att han skulle framträda redan 
under lördagskvällens varietéföreställning på Mosebacke. Fyllda av förväntan 
hade en stor publik samlats, såväl i som utanför salongen, för att få en glimt av 
de senaste dygnens nyhetsobjekt. Uppgiften att Rolla var vid god vigör skulle 
senare visa sig vara baserad på ett falskt rykte av okänt ursprung.504 

Allt eftersom föreställningen fortgick utan att Victor Rolla dök upp började 
ett tvivel och en frustration att sprida sig bland publiken. Det måste ha varit en 
tämligen pressad Qvintus Mellgren som först i föreställningens andra avdelning 
klev upp på Mosebackes scen för att meddela publiken det många befarat, näm-
ligen att Victor Rolla omkommit och att hans kropp upphittats av en fiskare ute 
vid Ljusterö.505 Enligt Norlander skulle Mellgren ha annonserat om Rollas åter-
komst, vilket skulle ha resulterat i att polisen fått rädda honom från att lynchas 
av den uppretade publiken. Dagens Nyheter ger en helt annorlunda bild av all-
mänhetens reaktioner, där publiken istället valde att lämna lokalen när den mot-
tagit dödsbudet i respekt för den omkomne. Någon lynchstämning nämns där-
emot inte, varför detta kan betraktas som en överdrift från Norlanders sida.506  

Efterspelet till olyckan kom att visa på flera intressanta iakttagelser vilka 
kan bidra till förståelsen av den stockholmska varietéunderhållningen. I köl-
vattnet efter Rolla-katastrofen startade en jakt på vem som var den verklige 
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syndabocken, där nu istället direktör Helleberg utpekades som skyldig till att ha 
spridit den falska uppgiften om att Rolla levde och skulle framträda under lör-
dagskvällen. Enligt Dagens Nyheter var detta ett cyniskt drag från direktörens 
sida i syfte att exploatera den hemska händelsen och man talade om ”…en för-
olämpning mot Stockholms allmänhet”.507 Händelsen utmynnade i en polisan-
mälan som i brist på bevis aldrig ledde till åtal. Samtidigt menade man från poli-
sens sida att de ansvariga fört såväl polisen som allmänheten bakom ljuset och 
att om flera incidenter av liknande slag inträffade skulle Helleberg komma att 
mista sina utskänkningsrättigheter.508 

Att det inträffade fick allvarliga konsekvenser för Mosebackevarietén syn-
liggjordes i att salongen höll stängt under perioden 2 juni till den 6 oktober.509 
Norlander menar att man tvingades stänga efter en rättegång men utredningen 
lades som bekant ned och några uppgifter som kunnat ge stöd åt detta antagande 
har inte gått att finna.510 I tillstånden för offentliga föreställningar från Över-
ståthållarämbetet gavs polisen befogenhet att stänga ett etablissemang där man 
ansåg detta skäligt med hänsyn till artisternas och publikens säkerhet.511 Det är 
möjligt att man gjorde detta inledningsvis innan utredningen var klar men efter 
cirka en vecka verkar fallet ha varit utagerat. Trots detta öppnade inte varietén 
igen förrän drygt fyra månader senare.  

Enligt Norlander fanns det förväntningar på att Helleberg och kompani 
skulle står för begravningskostnaderna, men att man till allmänhetens harm svu-
rit sig fria från detta ansvar. Istället slöt en stor del av huvudstadens varieté-
artister upp bakom en insamling i syfte att ge Rolla en anständig begravning. På 
Alhambra gav etablissemangets artister en kaffekonsert där inträdet på 50 öre 
oavkortat gick till Victor Rollas mor och på Novilla gavs en matiné där inträdet 
skulle finansiera hans ”minnesvård”. Insamlingen visar att artisterna vid den här 
tiden kände en solidaritet med och ett ansvar för varandra, vilket möjligen kan 
ses som ett embryo till senare försök att organisera varietéernas artister. 

Det är tydligt att jakten på det fantastiska och spektakulära hade gränser 
som inte fick överskridas. Närheten till döden var ett markant inslag i varieté-
underhållningen och tydligast var den kanske inom underhållningsformer som 
akrobatik och utbrytarkonst. Victor Rollas ballonguppstigningar får ses som 
ytterligare exempel på detta. Att konststycket kunde gå snett borde inte ha 
kommit som en överraskning för publiken. Ändå visar reaktionerna strax efter 
olyckan att publik och press närmast tycks ha blivit tagna på sängen. Hur kan 
detta förklaras? När gränsen mellan lek och dödligt allvar överskreds väckte 
detta av naturliga skäl en stark indignation hos en chockad allmänhet som börjat 
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vänja sig vid nervpåfrestande underhållning. Det verkar som om den populärkul-
turella tillvänjningen invaggat publiken i en falsk säkerhet. Det tysta kontraktet 
mellan publik och varietéetablissemangens ledare och artister byggde på att de 
sistnämnda garanterade att närheten till döden förblev just en närhet och ingen-
ting annat. Oavsett vem som bar det verkliga ansvaret för olyckan, om nu någon 
gjorde det, visar efterspelet till Rolla-katastrofen att man i det här fallet vände 
sin vrede mot Helleberg och Mellgren. Det är möjligt att detta var anledningen 
till att Mosebackevarietén stängdes under månaderna efter olyckan. Att upprätt-
hålla det tysta kontraktet med publiken tycks därmed ha varit en viktig förutsätt-
ning för att vinna framgångar i den framväxande nöjesindustrin. 

Här kunde historien om Victor Rolla ha slutat, men så blev inte fallet. Ut-
vecklingen efter olyckan pekar i riktning mot att ballongfararen vann större 
popularitet efter sin död än medan han fortfarande var i livet. Tämligen omgå-
ende uppstod snart en smärre minnesindustri kring hans person. Om det hand-
lade om ren exploatering eller om detta kan ses som en hyllning lämnar jag till 
läsaren att bedöma. Knappt en vecka efter att nyheten om Rollas död nått Stock-
holm kunde en vaxfigur av ballongfararen beskådas på Svenska panoptikon i 
”…sin Original-Luftseglarekostym och med sin Original-Fallskärm”. Den som 
inte fick nog av detta kunde bege sig ut till Alkkärret på Djurgården för att där 
beskåda en tablå föreställande ”Kapten Rollas sista nedstigande”.512 Enligt 
samma mönster kunde ett porträtt av Victor Rolla med tillhörande biografi in-
handlas på stadens tidningskontor för 10 öre.513 Varietéerna och deras artister 
hade uppenbarligen börjat bli en del av den framväxande mediala kändiskulturen 
och mer var att vänta. 

Om Rolla-katastrofen var förklaringen till Qvintus Mellgrens slutliga sorti 
från den stockholmska varietébranschen går inte att veta med säkerhet men när 
varietén öppnade igen hösten 1890 var direktionen utbytt, och F. O. Kluge, som 
också drev restaurangen på Djurgårdstivoli, ansvarade nu för varietén.514 Från 
och med 1891 skrivs varietédirektörernas namn mer sällan ut i annonseringen 
varför det från denna tid blir svårare att följa vem som drev varietéerna. Över-
ståthållareämbetets tillstånd visar vem som hade det övergripande ansvaret, det 
vill säga ägaren eller ägarna, för respektive anläggning, men kontrakten hyrdes 
allt som oftast ut och de ger därför lite kunskap kring vilka de egentliga varieté-
entreprenörerna var.  

Åren 1893 till 1894 drevs salongen vidare av den berömde illusionisten 
Robert Nordström.515 Nordström var ett bekant namn i underhållningssamman-
hang och han hade även varit direktör för Svea Salen 1888.516 Nordström hörde 
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till sin tids främsta illusionister och han uppträdde vid flera tillfällen för Oscar II 
och hans hov. Vid sidan av sina framträdanden förestod han även Skandinaviska 
trolleriapparat fabriken i Stockholm. Han hade också en egen trolleriskola där 
fler av samtidens mest celebra personer, bland annat flygbaronen Carl Ceder-
ström, gick i hans lära.517  

Med Mellgrens försvinnande upphörde man att ge sommarvarieté för att 
istället rikta in sig på vintersäsongen.518 Med de nya varietéernas uppdykande 
hade konkurrensen skärpts och under vintersäsongen hade man större möjlighet 
att konkurrera med djurgårdsvarietéerna vars geografiska läge torde ha varit 
mindre fördelaktigt under årets kallare delar. Det kan kanske tyckas att utfallet 
av Rolla-katastrofen borde ha avskräckt kommande varietéledare på Mosebacke 
från liknande framtida försök men vintern 1893 gjorde kapten Petti om samma 
nummer, den här gången dock med ett mer lyckat resultat.519 Ballonguppstig-
ningar kom även fortsättningsvis att bli återkommande inslag som pausunder-
hållning på Mosebacke.520 
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Svenska storstjärnor 
 
Åren runt 1890-talets inledning tycks inte bara ha inneburit ett genombrott för 
varietéunderhållningen som genre utan också för skandinaviska, och då särskilt 
svenska, artister. En överblick av till exempel Novillas annonser under åren 
1889 till 1890 visar att här tycks ha skett ett trendbrott. Där de äldre varietéerna 
som Folies Bergère och Victoria Teatern framhävt underhållningens inter-
nationella profil, valde man på de mindre varietéerna Novilla och Alhambra att i 
allt högre utsträckning lyfta fram det svenska och skandinaviska. Detta synlig-
gjordes bland annat i att programmen från och med denna tid började rymma en 
lika stor andel artister med svenska som utländskt klingande namn.521 Att anlita 
inhemska artister var naturligtvis ett sätt att hålla nere artistkostnaderna samti-
digt som man profilerade sig mot de större och mer internationellt orienterade 
varietésalongerna. Det bör samtidigt inte glömmas bort att detta var en period då 
nationalismen, pådriven av frihandelsdebatten, värnpliktsfrågan och den allt 
osäkrare unionen med Norge, åter började flamma upp. Enligt Norlander var den 
ökade andelen svenska artister främst en fråga om att publiken börjat tröttna på 
likriktningen och det avklädda hos internationella artisterna. Hur det verkligen 
förhöll sig med denna sak går inte att veta, men det finns vissa inslag i det un-
dersökta källmaterialet från den här perioden som pekar i riktning mot att det i 
alla fall fanns en uppfattning om att det främst var de svenska artisterna som höll 
sig inom anständighetens och den goda smakens gränser och som därmed kom 
att vinna publikens hjärtan. Detta skall vi strax återkomma till. 

Att svenska artister blev vanligare och populärare vid den här tiden hade 
även ekonomiska förklaringar. Överståthållareämbetet hade runt denna tidpunkt 
infört en särskild paragraf i sina tillstånd, vilken ålade varietéerna att betala en 
avgift på tre kronor per kväll för varje internationell artist man presenterade.522 
En enkel beräkning ger för handen att detta under en månad med trettio dagar 
medförde en merkostnad på 90 kr per artist. Enligt Norlander skulle den här 
merkostnaden ha utmynnat att varietéerna svarade med att presentera allt fler 
svenska artister.523 Norlanders tanke om att publiken skulle ha reagerat på det 
avklädda och att de internationella artisterna var fräckare än de svenska får del-
vis ses som ett uttryck för nationell mytbildning där osedligheten/ det orena förs 
in utifrån och besmittar det rena svenska. Samtidigt går det inte helt att bortse 
från att de svenska artisterna hade en fördel i att spela på hemmaplan och där-
med kände sin publiks gränser för det sedliga. Den främsta orsaken till för-
svenskningen var förmodligen helt enkelt att de internationella artisterna blev 
dyrare samtidigt som nationalismen bidrog till ett ökat intresse för det nationellt 
särpräglade vilket gjorde de svenska artisterna mer intressanta. 
                                                 
521 Dagens Nyheter, t.ex. 14 februari och 1 juli 1890. 
522 Nordiska museets arkiv, Nya Aktiebolaget Tivoli, F2D:1, Handlingar för kontrakt. 
523 Norlander (1918), s. 24 ff. 
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I takt med att varietégenren ökade i popularitet och publiken breddades kan 
även språket ha utgjort en nyckelfaktor till den ökade andelen svenska konst-
utövare. Även om delar av publiken säkert hade tillräckliga språkkompetenser 
hade inhemska artisterna med sina svenska texter en större möjlighet att popula-
risera sin repertoar och därmed lägga grunden för sin och andra inhemska artis-
ters stjärnstatus.524 Betraktat ur detta perspektiv framstår framgången för varie-
téunderhållningen i Stockholm under 1890-talets första hälft som intimt sam-
manbunden med den ökade förekomsten av svenska artister och stjärnor.525 
Betydelsen av inhemska varietécelebriteter bör inte underskattas då dessa gav 
branschen den form av beständighet och lyskraft vilken var nödvändig för att 
väcka den sensationsorienterade pressens intresse. 

                                                

 
 

Sigge Wulff, den respektable charmören 
 
Med varietégenrens popularisering öppnades vägen för de svenska varieté-
artisternas genombrott. De internationella artisterna fanns fortfarande kvar men 
den ökade andelen svenska artister med stjärnstatus tyder på att intresset för det 
internationella till viss del börjat svalna. Det finns flera exempel på inhemska 
populära artister men jag har här valt att lyfta fram några av dessa för att visa på 
varietégenrens utveckling under de här åren men också för att de kom att bli 
stilbildande inom sina respektive genrer. 

Sigvard Lindgren, eller Sigge Wulff (Wulff var moderns namn som ogift), 
vilket han var mera känd som för sin publik, hörde till en av 1890-talets absoluta 
storstjärnor, och hans karriär kantades av framgångar såväl på hemmafronten 
som internationellt. Han sånger kom via en serie sånghäften som innehöll hans 
mest populära kupletter att spridas ut till en publik som aldrig satt sin fot i en 
varietélokal.526 Sigge Wulffs karriär bar drag som skulle kunna passa in även på 
andra samtida artisters, men den får samtidigt betecknas som atypisk då Wulff 
kom att tillhöra den ringa skara varietéartister vilka vann ett betydelsefullt er-
kännande från den svenska pressen. Han bidrog på detta sätt till en ökad respekt 
för varietéunderhållningen. Ett exempel på detta är hur sångaren vid sin allt för 
tidiga död den 7 januari 1892 beskrevs av Dagens Nyheter på följande tämligen 
positiva sätt:  
 

 
524 Med stjärnor avser jag här artister som särskilt lyftes fram i annonsering och/eller av sam-
tiden beskrevs som framstående. 
525 Andreas Nyblom, Ryktbarhetens ansikte. Verner von Heidenstam, medierna och person-
kulten i sekelskiftets Sverige, Stockholm 2008, s. 39 f.  
526 Sigge Wulffs Favorit-Kupletter, häfte 1-7, Stockholm 1891-1892, egen samling. 
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Han var också rikt utrustad av naturen, och säkert är, att kuplettsången – när 
den bäres af talang – är en konst, som äfven finsmakare måste erkänna.  
Sigge Wulff var en mästare i denna konst. Han beherskade frasen med mäs-
terskap, och hans öra var fint utbildadt.527  

 
Bild 13, Sigge Wulff 1891 

 
Också Svenska Dagbladet inföll i bifallet även om man intog en mer återhållsam 
och ambivalent hållning:  
 

Få torde de ha varit, som från den i vår tid på samma gång så gouterade och 
så föraktade varietéestraden förstått att vinna ej blott sympati, utan äfven 
vänskap och tillgifvenhet. Och härtill bidrogo mindre hans prestationer som 
sångare och komiker än hans personliga sympatiska väsen och uppträdan-
de.528 

 
Att Sigge Wulff vid sin bortgång hörde till landets största celebriteter kunde man 
inte ändra på och i samma tidning publicerades ytterligare en artikel kring hans 
plötsliga död där han beskrevs som ”…landets hittills mest uppburne varieté-
sångare…” vilken genom sin gärning gjort ”…den svenska varietékonsten heder 
genom sina karaktäristiska typer och ännu mer genom sin älskvärda personlig-
het”.529 
                                                 
527 Dagens Nyheter, 8 januari 1892. 
528 Svenska Dagbladet, 8 januari 1892. 
529 Svenska Dagbladet, 8 januari 1892. 
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Sigge Wulff var född i Kristianstad 1869 och kom från en lågborgerlig fa-
milj. Wulff skulle tidigt ha visat intresse för sång och musik, ett drag han ärvt av 
sin mor Hanna Lindgren (född Wulff). 1888 skickades han till Lübeck för att 
utbilda sig inom handel och lära sig tyska. Det är inte otänkbart att det var under 
denna vistelse han första gången kom i kontakt med varietéunderhållning. Som-
maren 1888 var Wulff tillbaka i Sverige, och han bosatte sig i Malmö varifrån 
han under helgerna gjorde resor till Köpenhamn, där han bland annat roade sig 
på stadens varietéer. Här upptäcktes han av en dansk varietédirektör som engage-
rade honom för en kortare period. Med sin svåger, kapellmästare Schmidt, vid 
sin sida började Wulff under sommaren 1889 att turnera den svenska landsorten 
där han uppträdde på olika brunns- och badorter.530 Att den unge sångaren inom 
loppet av ett år skulle komma att lägga huvudstadspubliken för sina fötter fram-
stod inledningsvis som långt ifrån självklart. Hans första varietéengagemang på 
Mosebacke hösten 1889 tycks nämligen inte ha varit av det framgångsrikare 
slaget. Istället var det på det nyöppnade Alhambra den unge artisten skulle på-
börja sin erövring av varietépublikens hjärtan.531 Brevkorrespondensen mellan 
Wulff och hans mor från tiden för hans genombrott i januari 1890 vittnar om det 
hårda arbete som låg till grund för hans tilltagande popularitet: ”…jag öfvar 
varje förmiddag och går och sjunger på eftermiddagarna för Fritz Arlberg, så min 
tid är mycket begränsad”. Om vi till detta dessutom lägger hans scenframträdan-
den, framträder bilden av ett artisteri som måste ha upptagit en stor del av hans 
vakna tid.532 

Samma år slog han följe med ännu en stjärna under uppsegling, nämligen 
den i detta sammanhang inte helt obekante kuplett- och revyförfattaren Emil 
Norlander.533 Tillsammans skulle de vinna stora framgångar med närmast odöd-
liga visor, som till exempel Kalle P, Ki Katarina och O Charlotta.534 Efter enga-
gemanget på Alhambra anlitades Wulff under sommaren 1890 av Victoria Tea-
tern där han efter en ljummen inledning blev en allt hetare publikgunstling som 
under sommaren kom att dra fullsatta salonger.535 I ett brev till modern, daterat 7 
augusti 1890, berättar Wulff om hur hans framgångar på Alhambras och Victoria 
Teaterns varietéscener skapat ett stort intresse ute i landsorten och att han nu 
hade fått flera fina erbjudanden därifrån.536 

När sommarsäsongen var över gav sig Sigge Wulff ut på en längre turné 
tillsammans med Schmidska kapellet som förde honom till städer som Malmö, 
                                                 
530 Regionsmuseet i Kristianstads arkiv, Ragnar Ahlbins arkiv, utkast till memoar om Sigge 
Wulff, s. 4 och 9 ff.  
531 Stockholmstidningen, 8 januari 1892. 
532 Regionsmuseet i Kristianstads arkiv, Ragnar Ahlbins arkiv, Sigge Wulffs brevsamling. 
533 Regionsmuseet i Kristianstads arkiv, Ragnar Ahlbins arkiv, utkast till memoar om Sigge 
Wulff, s. 16. 
534 Sigge Wulffs Favorit-Kupletter, häfte 1-7, (Stockholm 1891-1892) egen samling. 
535 Regionsmuseet i Kristianstads arkiv, Ragnar Ahlbins arkik, utkast till memoar om Sigge 
Wulff, s. 21. 
536 Regionsmuseet i Kristianstads arkiv, Ragnar Ahlbins arkiv, Sigge Wulffs brevsamling. 
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Christiania, Helsingborg, Göteborg och slutligen till Societetshuset i Helsingfors, 
där han i början av 1891 slutligen fick sitt stora genombrott. Enligt Hvad Nytt i 
Stockholm skulle den finska huvudstaden ha drabbats av Sigge Wulff feber under 
hans besök där. Under den här resan uppträdde han även i Ryssland.537 Sigge 
Wulff visar genom sina resor att han nu utgjorde en del av samma transnationella 
mönster som hans internationella kollegor vid samma tid. Då varietégenren väl 
etablerats i den svenska nöjeskontexten började den ge influenser även utanför 
de inhemska gränserna. Recensionerna i Huvudstadsbladet visade med tydlighet 
att Wulffs artistiska förmågor var väl anpassade även för en internationell karri-
är: 
 

Hans framgång hos den talrikt församlade publiken var efter den första 
kupletten redan avgjord. Och detta kanske mest för att hr Wulff icke är nå-
gon svensk komiker. Hans språk är svenska, men hans uppträdande i övrigt, 
hans kupletter och kostymer tillhöra fullkomligt den på kontinenten vanliga 
och alltid gouterade snobbtypen…538 

 
Även om kroppsspråk och mimik tydligt var avgörande för Wulffs framgångar i 
den finska huvudstaden måste det faktum att många i publiken förstod svenska 
ha bidragit till att skapa ett gynnsamt utgångsläge för den svenske sångaren och 
komikern.  

Då Wulff återvände till Stockholm under sommaren 1891 var han kontrak-
terad på Victoria Teatern från mitten av juli fram till första september men här 
började hans hälsa svikta. Precis då han inlett vad som verkade kunna bli en 
strålande karriär diagnostiserades han för tuberkulos i ena lungan. Engage-
manget på Victoria Teatern kunde därför inte genomföras och Sigge Wulff 
ordinerades vila för att kunna återhämta sina röstresurser.539 Kontraktet mellan 
Wulff och Nya Aktiebolaget Tivoli visar att han vid den här tiden uppnått en 
lön på 800 kr per månad vilket var högt för en svensk manlig artist vid den här 
tiden men samtidigt lägre än hans internationella motsvarigheter.540 Den 3 juli 
hölls en recett för att samla in pengar till sjuklingen.541 Ett brev från Wulff till 
modern från hans sjukbädd på Sanatoriet i Mörsil i Jämtland daterat den 30 juli 

                                                 
537 Regionsmuseet i Kristianstads arkiv, Ragnar Ahlbins arkiv, Ragnar Ahlbins utkast till 
memoar om Sigge Wulff. s. 34. 
538 Ibid., s. 31. Anm. Gouterad kommer enligt SAOB från ordet guterad, vilket under 1800-
talet användes synonymt med att uppskatta något. http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 2008-04-
07. 
539 Regionsmuseet i Kristianstads arkiv, Ragnar Ahlbins arkiv, Ragnar Ahlbins utkast till 
memoar om Sigge Wulff. s. 36. 
540 Nordiska museets arkiv, F3A:1, Handlingar rörande artistkontrakt, 1891. 
541 Regionsmuseet i Kristianstads arkiv, Ragnar Ahlbins arkiv, Ragnar Ahlbins utkast till 
memoar om Sigge Wulff. s. 38-39. Recett var enl. SAOB en föreställning där biljettintäkterna 
gick till en eller flera artister. Förekom oftast i samband med att ett engagemang avslutades 
och fanns ofta reglerade i artistkontrakten. http://g3.spraakdata.gu.se/saob/. 
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skvallrar om att han räknande med att vara tillbaka på scenen så snart som au-
gusti månad samma år.542 Att Wulff blivit sjuk i inledningen av sin karriär var 
med all säkerhet frustrerande för honom. Publiken må ha känt starka känslor för 
Sigge Wulff, men den var samtidigt långt ifrån trogen och många artister stod i 
kö för att inta hans plats. Frånvaron tycktes bara ha ökat hans popularitet och 
när han som beräknat återkom till Victoria Teatern, efter bara några få veckors 
sanatorievistelse, möttes han av en förväntansfull publik.543 Frisk var han defi-
nitivt inte, och i den fortsatta brevkorrespondensen under september månad 
klagar han över att han fortfarande hostar.544  

Efter denna högst flyktiga konvalescens var det dags för Sigge Wulff att 
äntra huvudstadens kanske allra mest populära scen, nämligen den på Berns 
salonger.545 Enligt Hvad nytt i Stockholm var han egentligen kontrakterad för 
ännu en period på Victoria Teatern men skulle ha brutit kontraktet och betalat 
ett vite på 1 200 kr för att istället kunna uppträda på Berns.546 Det råder ingen 
tvekan om att det torde ha funnits betydligt bättre platser att vistas på än en 
rökig och säkerligen hetsig varietémiljö för en lungsotspatient, som i det här 
fallet dessutom behövde anstränga sina lungor ytterligare genom att varje kväll 
ta ton inför en månghövdad publik. Breven till modern är hela tiden skrivna i en 
munter ton, sannolikt för att inte oroa, men det går samtidigt inte att ta miste på 
sångarens oro för den egna hälsan. Under vintern 1891 till 1892 drabbades hu-
vudstaden av den illasinnade och ofta dödliga ryska influensan. Att devisen 
”inget ämne är så allvarligt att det inte går att skoja med” gällde på varietétribu-
nerna går inte att ta miste på och bondkomikern Lars Bondeson beskrev sjuk-
domens härjningar på följande sätt i visan Influensen: 
 

Doktorerna bråka sin hjerna, men finna ej bot,  
förty influensan regerar ju ock deras klot. 
Här hjälper ej plåster, ej Boltziihanddukar,  
båd drottning och tiggarekäring hon slukar. 
Och sitter så still, så pass länge hon vill, Uti kran.547 

 
För en person med svagt immunförsvar kunde utgången mycket väl vara dödlig, 
och Wulff uttryckte i sina brev en välbefogad oro att smittas. I det sista brevet 
till modern hävdar han att han fortfarande är fullt frisk. På nyårsdagen 1892 
mottar modern ett kort telegram med en nyårshälsning från sin son. Därefter blir 
det tyst. Sigge hade drabbats hårt av influensan och avled den 7 januari. Bara 

                                                 
542 Regionsmuseet i Kristianstads arkiv, Ragnar Ahlbins arkiv, Sigge Wulffs brevsamling. 
543 Regionsmuseet i Kristianstads arkiv, Ragnar Ahlbins arkiv, Ragnar Ahlbins utkast till 
memoar om Sigge Wulff. s. 43. 
544 Regionsmuseet i Kristianstads arkiv, Ragnar Ahlbins arkiv, Sigge Wulffs brevsamling. 
545 Dagens Nyheter, 15 november 1891. 
546 Hvad nytt i Stockholm, 9 januari 1892. 
547 Lars Bondesons Varietékupletter och visor, 4:e häftet, Stockholm 1891, s. 6. 
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två dagar tidigare hade han, säkerligen tärd och matt, roat sin publik på Berns 
scen som vanligt.548  

I Svenska Dagbladets beskrivning av den unge sångarens sista tid framgår 
att Sigge Wulff hamnat i ett läge han uppenbarligen hade svårt att ta sig ur: 
 

Hvad han emellertid under denna tid lidit, kan lättare tänkas än beskrifvas. 
Att med döden i hjertat hvarje afton sjunga sina roliga visor och göra komis-
ka gubbar och grimaser inför en larmande publik och i en af tobaksrök upp-
fylld salong, dertill fordras både kraft och mod. Men han hade ett mål, som 
han sträfvade för. Hans käraste önskan var att en längre tid få vistas i södra 
Frankrikes milda luft, och han hade också för detta ändamål sparat ihop någ-
ra tusen kronor, men döden befriade honom dessförinnan från hans lidan-
den.549 

 
Citatet må vara gråtmilt i tonen men visar på artisternas utsatthet vid en tid 
innan socialförsäkringssystemet ännu var en realitet. Varietésalongerna var 
kommersiellt drivna företag och vid sidan av recetterna hade artisterna inte 
mycket stöd att vänta sig av sina arbetsgivare. Enligt Dagens Nyheter var tan-
ken att den sydfranska luften skulle ge återge honom hälsan. Hans tillstånd var 
dock långt allvarligare än han själv ville kännas vid eller möjligen insåg och vid 
hans död konstaterades att lungsoten var så långt gången att den orsakat ett hål 
på ena lungan. 

Hur kommer det sig att en så högt betald artist ändå inte hade råd att be-
kosta en resa som möjligen kunde ha förlängt hans liv? Breven visar att Wulff 
sände pengar till modern Hanna. Hur stora summor detta rörde sig om är där-
emot okänt. Här finns också en antydan om att artisteriet i Wulffs fall inte bara 
handlade om höga gager utan också om höga omkostnader. Bakom fram-
gångarna fanns sånglektioner, scenkostymer och specialskrivna kupletter som 
alla kostade pengar.550 Trots att sångarens karriär bara varat i knappt två år 
efterlämnade han 20 kostymer till sin mor.551 

I likhet med Kapten Rolla skulle Wulffs dragningskraft visa sig stark även 
efter hans död, och Dagens Nyheters rapportering från hans begravning den 10 
januari 1892 ger närmast bilden av en kunglig jordfästning. Folk hade gått man 
ur huse och gatorna i Stockholm kantades av människor som ville följa Wulff 
till hans sista vila på Nya Kyrkogården. Inne på kyrkogården hade omkring 
tusen personer samlats för att ta farväl av sångaren.552 Med tanke på att kändis-
begravningar vid den här tiden ofta hade karaktären av folknöje går det natur-

                                                 
548 Regionsmuseet i Kristianstads arkiv, Ragnar Ahlbins arkiv, Ragnar Ahlbins utkast till 
memoar om Sigge Wulff., s. 55 ff. 
549 Svenska dagbladet, 8 januari 1892. 
550 Regionsmuseet i Kristianstad, Ragnar Ahlbins arkiv, Sigge Wulffs brevsamling. 
551 Hvad nytt i Stockholm, 13 augusti 1892. 
552 Dagens nyheter, 11 januari 1892. 
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ligtvis inte att veta hur stor del av denna folksamling som verkligen hörde till 
hans beundrarskara. Samtidigt går det inte att bortse från att Wulff måste ha 
räknats till huvudstadens mest framträdande personligheter vid tiden för sin 
bortgång. 

Sigge Wulffs ande ville dock inte helt lämna den materiella verkligheten 
och många såg en fortsatt möjlighet att slå mynt av hans popularitet. På Svens-
ka Panoptikon kunde besökarna under februari månad 1892 möta en vaxkopia 
av den unge sångaren klädd i en av hans originalkostymer.553 I Dagens Nyheter 
annonserades även om att en minnesruna med ett tillhörande porträtt av Sigge 
Wulff fanns att köpa på huvudstadens tidningskontor till ett pris av 10 öre.554 
Somliga var rentav benägna att direkt axla den bortgångne stjärnans roll. Sigge 
Wulffs paradnummer var hans gestaltning av grilljannen Kalle P, en form av 
dandy, och knappt en månad efter hans död uppträdde Ebbe Thoraldssen och 
hans kollega, dvärgen Gustaf Andersson som grilljannar på Novilla. På Berns 
återupplivade Hilding Nihlén kollegan Wulff genom en imitation, och på Al-
hambra gick ”fin-de-sieclesångaren” Wille Matt steget längre då han framförde 
Wulffs mest kända sånger iförd den bortgångne sångarens ”orginalkostymer” 
som inköpts av Hanna Lindgren.555 Ett annat exempel var August Wahlgrens 
nummer där han som Jean de Grill framförde kupletten Grill Jannernes stam-
tafla med text och musik av Alma Rek, det vill säga redaktören för tidningen 
Varieté, och sångförfattaren Hjalmar Ekerot.556 Sigge Wulff var, precis som 
finska Hufvudstadsbladet noterat, internationellt betraktat inte skapare till de 
grilljanne- och snobbfigurer han gestaltade, men han var den som starkast bi-
drog till genrens popularisering i Sverige.557 Att Sigge Wulff och de karaktärer 
han gestaltade fått en särskild plats i publikens hjärtan visar inte minst Henning 
Bergers novell Första fjätet där huvudpersonen Karl August, som fått sitt namn 
av efter en av sångarens figurer, arresteras för ett brott vilket egentligen begåtts 
av en grilljanne med varietédrömmar.558 

De turer som följde efter Sigge Wulffs död kan för en nutida betraktare 
stundtals tyckas gränsa till det morbida. Samtidigt visar de med tydlighet på 
varietégenrens och dess stjärnors stora genomslagskraft under 1890-talets in-
ledande hälft. Varietéunderhållningen hörde till huvudstadens mest fram-
trädande underhållningsformer och intresset för dess främsta stjärnor hade bör-
jat likna den personkult som tidigare annars bara kringgärdat mer välansedda 
kulturpersonligheter som till exempel operasångaren Arvid Öman, Sven Hedin 

                                                 
553 Dagens Nyheter, 25 februari 1892. 
554 Dagens Nyheter, 12 januari 1892. 
555 Dagens Nyheter, 26 september 1892, 19 januari 1893 och Tillhagen, s. 125. 
556 Dagens Nyheter, 10 maj 1892. 
557 Regionsmuseet i Kristianstads arkiv, Ragnar Ahlbins arkiv, Ragnar Ahlbins utkast till 
memoar om Sigge Wulff. s. 31. 
558 Henning Berger, ”Första fjätet”, Films, Stockholm 1914, s. 7-33. 
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och Verner von Heidenstam.559 I Sigge Wulff hade den svenska varietéscenen 
utan tvekan fått sin första storstjärna. Under de kommande åren skulle artister 
som chansonetterna Anna Hofmann, Annette Teufel, Gerda Wiberg, bondkomi-
kern Lars Bondeson, duettistparet herr och fru Wahlgren, sångaren och komi-
kern Ebbe Thoraldsen och avslutningsvis kuplettsångaren Hilding Nihlén, för 
att bara nämna ett fåtal, komma att följa i Sigge Wulffs fotspår. 

Hur kan då Sigge Wulffs enorma popularitet förstås? Om man får tro de 
ovan redovisade citaten så var sångaren begåvad med en hög social kompetens 
och en vinnande personlighet. Han hade även en skolad röst och ett manér som 
vann gehör hos publiken. Detta ger inte hela förklaringen till Wulffs fram-
gångar. En stor del av hans popularitet kan säkert även härledas till det budskap 
han levererade till sin publik genom sina olika scengestaltningar. Scenframträ-
danden är komplexa konststycken vars visuella estetik avseende rörelsemönster 
och mimik till stor del gått förlorade i historiens dunkel. Detta gör att vi aldrig 
helt kan förklara Wulffs popularitet, men samtidigt är vi inte helt lämnade att 
famla i mörkret. Genom den unge sångarens texter ges en fin vägledning till 
vad publiken fick sig till livs under hans framträdanden.  

En studie av Sigge Wulffs sånger visar att han till stor del skildrade och 
drev med det urbana livets mer lättsinniga och flärdfulla yttringar. Ett talande 
exempel på detta var hans parodi på grilljannarna, vilket var ett begrepp som 
under 1880- och 1890-talen syftade på en särskild snobbtyp vars tuschade ögon-
lock, färgstarka klädsel och blaséartade livsstil väckte uppmärksamhet i sam-
tiden.560 Att grilljannarna inte tycks ha gått hem i alla led framgår av att de 
konsekvent beskrivs i negativa ordalag när de framställs i samtida texter. När 
redaktören för nöjestidskriften Figaro George Lundström, mera känd under 
pseudonymen Jörgen, behandlade grilljannarna beskrev han dem på följande 
sätt: 
 

Deras älsklingsställen kallas guldkrogar och varietéer. De lefva af grillmat 
och äro begifna på starka drycker, helst om de äro färgade. […] klär sig 
gammalmodigt, brokot och kortstubbat enligt Wienervarieté och som stall-
dräng, utan att ens ha häst. Och slutar ofta på Långholmen i god tid.561 
 

Inte heller Hjalmar Meissner var mild i tonen då han beskrev dem som ett ut-
slag av ”fin-de-siäckel”.562 Med sin fåfänga var detta en grupp som utmanade 
de hegemoniskt dominanta gränser som skilde könen åt. Kupletten Kalle P visar 
hur Sigge Wulff här använde en redan illa aktad grupp för att vinna publikens 
gehör. Kuplettens inledning ger en god bild av kärnan i budskapet: 
 
                                                 
559 Nyblom, s. 56. 
560 Grilljanne, SAOB, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 2008-04-09. 
561 Grönstedt, s. 85. 
562 Meissner, s. 178. 
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Vill ni se, Kalle P?, Så ödmjuka tjenare! 
Jag det är, Fast det plär, Kalla mig ”Herr Egenkär” 
För mitt sätt, Är så nätt, Och att jag fått mera vett;  
Men jag tror, Avund stor, Uti Norden bor…563 

 
Ett liknande tema skulle senare återkomma i revykungen Karl Gerhards 
paradnummer Jazzgossen.564 Även kupletten Karl August där Wulff gjorde 
upp med samtidens manliga modelejon har ett liknande innehåll: 
 

Här ni ser en glad bekant, äkta elegant, 
Gentlemannen uti allt, tar i mig gestalt. 
 
Om ett mode visar sig, galet eller ej— 
tar jag bums det på och ger mig ut att gå.565 

 
Personligheterna Kalle P och Karl August framträder närmast som antiteser till 
ett samtida borgerligt manlighetsideal där skötsamhet, ansvarstagande och mått-
fullhet utgjorde några av de bärande dygderna. Fåfänga sågs som kvinnliga drag 
samtidigt som en överdådig klädstil i sig betraktades som ett brott mot de strikta 
och uniforma borgerliga manliga klädkoderna, vars främsta uppgift var att sig-
nalera en tillhörighet till den egna klassen och distans till dem som inte tillhörde 
den.566  

Samtidigt byggde kommunikationen med publiken på identifikation. Om 
häcklandet av snobben utgjorde det ena fundament som bar upp Wulff popu-
laritet, kan hyllningen till, men också driften med, det sorglösa nattlivet sägas 
ha utgjort det andra. Målgruppen var här de på varietéerna ofta frekventa ung-
karlarna. Qvinnor och champagne får här utgöra ett talande exempel på denna 
sånggenre.  
 

Jag kommer från en festlig bal, är lite glad man ser, 
Bland damerna jag gjort mitt val, var tärna jag tillbe […] 

 
Att vara med om slik kampanj, det är förtjusande, 
Och om man får en skvätt champagne, blir allt berusande567 

 
Det här är rader som inte torde ha varit svåra att vare sig identifiera sig med 
eller sjunga med i för en förfriskad varietépublik. Särskilt svensk var inte karak-
                                                 
563 Sigge Wulffs Favorit-Kupletter, häfte 7, Stockholm 1892, egen samling. 
564 Johan Fornäs, Moderna människor. Folkhemmet och jazzen, Stockholm 2004, s. 21. 
565 Sigge Wulffs Favorit-Kupletter, häfte 1, Stockholm 1891, egen samling. 
566 Jonas Frykman, ”Hel och ren: Kropp och tanke hos bönder och borgare” ur Den kultivera-
de människan, red. Jonas Frykman och Orvar Löfgren, Kristianstad 1993, s. 281 och Qvarsell, 
s. 21. 
567 Sigge Wulffs Favorit-Kupletter, häfte 7, Stockholm 1892, egen samling. 
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tären. Sigge Wulffs dekadente snobb och festprisse tycks till stora delar ha in-
spirerats av de brittiska varietékaraktärer vilka kom att gå under benämningen 
swells under 1860- och 1870-talen. Peter Bailey har beskrivit dessa karaktär-
styper på följande sätt: 
 

Typically, the swell was a lordly figure of resplendent dress and confident 
air, whose exploits centred on drink and women; time, work and money 
scarcely intrude, as the swell struts his way across town in the company of 
other ”jolly dogs”.568 

 
Även textinnehållet uppvisar stora likheter. En av de mest populära brittiska 
snobbarna var George Leybourne vars sång Champagne Charlie kom att utgöra 
ett av brittisk music halls standardverk.569 Texten uppvisar ett så stort släktskap 
med Wulffs snobbsånger att det knappast kan handla om slumpartade likheter: 
 

I´ve seen a deal of gaiety, throughout my noisy life, 
With all my grand accomplishments, I never could get a wife 
The thing I most excell in is the P.R.F.G570 game,  
A noise all night, in bed all day, and swimming in champagne.571 
 

Det är inte bara champagnen som går igen i Wulffs Qvinnor och champagne. 
I såväl den brittiska som svenska kupletten är huvudpersonen den sorglöse ung-
karlen vars förhållande till kvinnor får beskrivas som flyktigt och obeständigt. 
Liksom Wulffs alter ego tillber var ”tärna”, hyllar Champagne Charlie det be-
kymmerslösa ungkarlslivet. Bailey menar att swell-karaktären i synnerhet till-
talade en särskild subkultur som återfanns bland de många ungkarlarna i publi-
ken. Författaren ser detta som ett talande exempel på hur varietéunder-
hållningen utgjordes av en kombination av realism, idealisering och parodi.572  

På samma gång fanns det liksom i Wulffs fall de i publiken som såg ned 
på just denna typ av livsföring, vilket visar hur mångbottnat ett budskap kunde 
vara. Sammanfattningsvis verkar det som om Wulff, liksom sina internationella 
förlagor, på samma gång byggde sin popularitet på lika delar identifikation som 
uteslutning. Vare sig klädsnobben eller den berusade nattflanören levde dock 
upp till de borgerliga måttlighetsdygderna. Sigge Wulff kom därför på detta sätt 
att gestalta hela borgerlighetens kluvna inställning till de normer och värden 
vilka reglerade förhållandet mellan könen samt hur dessa förväntades uppträda 
och agera i det offentliga livet. Ett parallellt exempel är hur samtida läkare, vars 

                                                 
568 Peter Bailey,”Champagne Charlie: Performance and Ideology in the Music Hall Swell 
Song”, Music Hall Performance and style, ed. J. S. Bratton, Philadelphia 1986, s. 49. 
569 Bailey (1986 b), s. 50 f. 
570 P.R.F.G. ung. en flaska med tilltalande design.  
571 Bailey (1986 b), s. 56. 
572 Bailey (1986 b.), s. 63. 
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klasstillhörighet allt som oftast var just borgerlig, inte sällan betraktade sexköp 
som ett nödvändigt ont vare sig det gällde gifta eller ogifta män. Om män inte 
fick utlopp för sina lustar kunde detta verka direkt skadligt på hälsan ansåg 
man. Särskilt då det gällde unga män undvek man att moralisera och menade att 
detta i första hand handlade om ett i och för sig beklagligt oförstånd, samtidigt 
som många menade att detta hörde ungdomen till.573 Det är rimligt att ett lik-
nande förhållningssätt fanns då det gällde varietébesök. Varieté ansågs som 
undermålig underhållning men med kunskap om unga mäns behov av att leka 
av sig var ett och annat varietébesök ingenting man höjde på ögonbrynen över. 
Var det möjligtvis självspegling Sigge Wulff hade att erbjuda? 

Sigge Wulffs och hans kollegors sceniska utryck kan naturligtvis inte helt 
förklaras utifrån att de reflekterade publikens normer och värderingar. De över-
drifter och karikatyrer som kom att prägla denna och andra artisters framträdan-
den bör även ses utifrån den sceniska kontext de var skapade för. Varieté-
lokalerna var rökiga och stimmiga och publiken i varierande grad berusad och 
olika former av överdrifter behövdes därför för att nå fram.574 

 

 

                                                 
573 Svanström (2006), s. 168. 
574 Jmf. Bailey (2003), s. 143 och Jelavich, s. 24. 
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I gränslandet mellan det nya och gamla:  

Lars Bondeson och bondkomiken 
 
Sigge Wulff hade vid sin död lämnat ett tomrum efter sig. En av de manliga 
artister som kanske främst kom att fylla detta var Lars Bondeson, eller Carl 
Jansson som var hans dopnamn.575 Bondeson kom till stor del att ensam lägga 
grunden för bondkomiken som varietégenre, och han fick många efterföljare 
som Kalle i Knektås, Jeppe Jeppson, Skånska Lasse och den för vår samtid mer 
välkände Ernst Rolf. På ett liknande sätt som Hilding Nihlén uppträtt i Sigge 
Wulffs kostymer under sin tidiga karriär hade Rolf köpt delar av Bondesons 
garderob från hans änka och använde dessa under sina tidiga framträdanden som 
bondkomiker.576 

Ursprunget till bondkomiken kan spåras till den pågående samhälls-
omvandlingen. Det sena 1800-talet präglades av kluvna känslostämningar som 
växlade mellan framstegstro och en känsla av sammanbrott. Upplevelsen av de 
snabba förändringarna hade skapat en känsla av att det gamla jordbrukssamhäl-
lets folkliga traditioner och normer höll på att gå förlorade. Ur detta uppstod 
såväl en inom- som utomvetenskaplig rörelse vars främsta syfte var att rädda 
och bevara folkliga uttryck för kommande generationer.577  

En av förgrundsfigurerna i detta räddningsprojekt var Nordiska museets 
och Skansens grundare Artur Hazelius. På Skansen hade Hazelius, som ett kom-
plement till Nordiska museet, velat skapa ett Sverige i miniatyr där besökaren 
under några få timmar skulle kunna insupa det ”genuint” folkliga från landets 
allra sydligaste delar till de norra. Till sin hjälp hade Hazelius Karl Petter Rosén 
som arrangerade folkdanser och folklekar och på folkmål iklädde sig rollen som 
den komiske bonden Jödde i Göljaryd. Här framförde han dialoger och folkvisor 
på folkmål. Rosén var starkt engagerad i den akademiska folkmålsrörelsen, och 
det komiska greppet var ett pedagogiskt knep i syfte att lära Skansens besökare 
någonting om den folkliga kulturens traditioner.578 Med inledning 1893 kom 
Jödde att under sju år att tillhöra de fasta attraktionerna på Skansen.579 Skansen 
kom att bli en besvärlig konkurrent till Nya Aktiebolaget Tivoli, och styrelsen 
svarade snart med sin egen bondkomiker Kalle i Knektås som uppträdde dagli-
gen på ett av tivoliområdets caféer.580 

                                                 
575 Uno Myggan Ericsson, På nöjets estrader, Stockholm 1971, s. 31. 
576 Ibid., s. 36. 
577 Sven-Bertil Jansson, Folket, de bildade och landsmålslitteraturen: Svensk dialektdikt 
1875-1900, Umeå 1975, s. 54 f. 
578 Jansson, s. 106 f. och Hillström, s. 294. 
579 Ericson (1971), s. 24. 
580 Dagens Nyheter, 18 maj 1895. 
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Bild 14, Bondesons varietékupletter och visor 1892, omslag till vishäfte 
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Två år tidigare hade Lars Bondeson gjort sin debut på Alhambra, och han steg 
snart i popularitet.581 Under debutåret 1891 var de nationalistiska varietéinslagen 
starka. Ett nedslag i Dagens Nyheters nöjesannonser den 27 april 1891 visar att 
samtidigt som Bondeson inledde sin karriär som bondkomiker kunde man på 
samma etablissemang lyssna till nationalsångarna Jakobsson, Bergendorff, 
Wennman och Hellström. Samtidigt uppträdde Skandinaviska sångsällskapet på 
Novilla och på Djurgårdstivoli bjöd man på ”Ett bondbröllop i Blekinge slutan-
de med nationaldanser och stor tablå å sommarteatern.”582 Varietéunderhåll-
ningens bondkomik hade inte Skansens pedagogiska motiv, utan var istället 
främst inriktade på att roa. Det här var i första hand en underhållningsform 
byggd på karikatyr och när Sigurd, vilket var en pseudonym för Smålandspos-
tens chefsredaktör Alfred Hedenstierna, skrev om Jödde i Göljaryd menade han 
att denne skilde sig från varieténs bondkomiker då han inte drev med bönder 
utan strävade efter att ge en så genuin tolkning som möjligt. Bondesons bond-
komik grundades istället på en karikatyr av landsbygdsbefolkningen. Han sjöng 
och talade med lite dialekt, och hans dräkter var liksom Wulffs grilljanne-
mundering långt ifrån ett försök att skapa autenticitet, utan snarare en komisk 
överd

      

rift av förlagan.583 
Enligt Sven-Bertil Jansson hade varietéunderhållningens bondefigur myck-

et lite med verkliga bönder att göra. Lars Bondesons och hans gelikars gestalt-
ning hade istället sitt ursprung i en bondetyp som var vanlig inom en borgerlig 
teatertradition där landsortsbon ofta fick symbolisera det dumma och i förhål-
lande till stadslivet efterblivna. Varieténs bondkomik beskrivs här som en på-
hittad folklighet byggd på borgerliga fördomar. Jansson kritiserar i detta sam-
manhang Uno Myggan Ericson för att ha idylliserat varieténs bondkomik, då 
denne menat att en bonde förmodligen inte förolämpades av bondkomiken efter-
som komikens objekt mycket väl förstod överdrifterna och inte identifierade sig 
med den fiktive och karikerade bonden.584 Slutsatsen att bondkomiken i första 
hand byggde på borgerliga fördomar grundar Jansson på en studie av Bondesons 
vistexter, och det råder inga tvivel om att här finns inslag som framstår som 
nedsättande om bönder. Jag vill dock hävda att det inte går att dra några sådana 
slutsatser överhuvudtaget eftersom vi inte var på plats och kunde se bondkomi-
ken när den framfördes. Humor är subtilt och fungerar ofta som bekant på flera 
nivåer samtidigt. Texten utgör endast en del av en komplex struktur, vilken även 
inkluderar mimik, rörelsemönster, ironiska tonfall och inte minst en drift med 
fördomar. Att det verkligen förhöll sig på detta sätt bekräftas av att Berns-
servitören Arvid Svärd menade att även om Bondeson var rolig i sina bondeko-
stymer och sjöng på bondmål, så var det framförallt hans gester och mimik som 

                                           

ril 1891. 
4. 

581 Ericson (1971), s. 33. 
582 Dagens Nyheter, 27 ap
583 Ericson, s. 26 och 3
584 Jansson, s. 108 f.  
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lockade publiken att skratta.585 I varieténs publik fanns med säkerhet de som 
invandrat från landsbygden till städerna vilket, gör tanken om en underhåll-
ningsform helt baserad på förolämpning mindre trolig. Liksom Sigge Wulff 
bygg

-
set fö

ka öarna för att genrens transnationella 
ursp

gheter, vilket Bondeson skildrade i visan som fått just namnet Metersyste-
et. 

 

                                                

de Lars Bondeson sina framträdanden på lika delar satir och identifikation. 
Om bondkomikens ideologiska drivkrafter ska kunna förstås, räcker inte 

viljan att rädda det ”genuint” folkliga och/eller borgerlig idéproduktion som 
förklaringsmodeller. Om blicken lyfts något högre ser vi snart hur det folkliga 
räddningsprojektet vilade på en nationalistisk grund. Det florerade särskilt i 
nationalistiska kretsar starka föreställningar om att folkkulturen riskerade att gå 
förlorad där moderniteten drog fram, och det ansågs att utan detta sammanhål-
lande kitt riskerade nationen att kollapsa. Mycket talar därför för att bond-
komiken vid sidan av det ovan diskuterade även bör ses mot bakgrund av intres

r nationella och lokala särdrag som växte sig starka just under denna tid.  
Inte heller bondkomiken kan ses som något specifikt svenskt utan också här 

fanns tydliga transnationella paralleller. Ett exempel på detta är den tröge hög-
landsbon, en karaktär som var populär på samtida skotska varietéer. Den brittis-
ke music hall-forskaren Paul Maloney menar att denna stereotypa och komiska 
karaktär i själva verket bör ses som en avspegling av de etniska och kulturella 
skillnader som präglade samhället under 1880- och 1890-talen. De skotska mu-
sic hall-salongernas höglandsbor kan därför betraktas som ett försök att över-
brygga klyftan mellan det gamla agrara samhället och det nya framväxande 
urbana.586 I Skottland fanns en spänning i förhållandet mellan centrum och peri-
feri, vilket synliggjordes genom en skotsk strävan mot ökad frihet i förhållande 
till det brittiska imperiet. Några nationella motsättningar synliggjordes inte i den 
svenska varietéunderhållningen men väl en politisk och kulturell motsättning 
mellan landsbygd och stad och mellan huvudstad och landsort. Detta visar att 
även om bondkomiken vid en första anblick kan framstå som typiskt svensk, 
krävs bara en blick riktad mot de brittis

rung ska framträda i all sin klarhet. 
I likhet med Sigge Wulff gavs Lars Bondesons mest kända kupletter ut i en 

serie vishäften. Även om dessa inte ger någon heltäckande bild av vad denne 
bondkomiker sjöng om så visar de att även om det till stora delar tycks ha hand-
lat om ren buskis, till exempel misslyckade friarstråt, elaka hustrur och sjuka 
grisar, så fanns här också en modernitetskritik. Under en övergångsperiod åren 
1879-1888 hade metersystemet införts, och alla var inte positiva till dessa ny-
modi
m

 
585 Tillhagen, s. 122. 
586 Maloney, s. 159 och 161. 
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Ja di må vriá å vänna te´t bäst di gitter. 
Å myror sätta i skall´n på folk å kritter. 
Så mej besitta, så sant ja Per Ola heter. 
Di nån´sin ska´få min egen fot té en meter.587 

 
Budskapet är mångbottnat och kan tolkas både som en kritik mot metersy-
stemet och mot landsbygdsbefolkningens traditionalism. Det här var san-
nolikt en kluvenhet som varietéernas publik inte hade svårt att känna igen 
sig i. Genom bondkomikens raster gav Lars Bondeson kropp åt just de 
stämningar av att inte riktigt hinna med i den snabba samhällsutvecklingen 
som var vanliga under 1890-talet. Även om Lars Bondeson inte i första 
hand bör ses som en modernitetskritiker, visar texten ovan att den skotske 
höglandsbon och den svenske bonden i detta sammanhang hade flera ge-
mensamma drag. Jämförelsen kan kanske tyckas halsbrytande, men precis 
som sociologen Ferdinand Tönnies vid slutet av 1880-talet funderade över 
förhållandet mellan det agrara och urbana samhället då han formulerade 
sina tankar kring det med tiden klassiska begreppsparet Gemeinschaft och 
Gesellschaft, visar detta hur dessa förändringar även kom till uttryck inom 
populärkulturen.588 
 
 

Chansonetterna: Varietéunderhållningens tvetydiga publikdomptörer 
 
Om snobbar och bondkomiker hörde till varietéunderhållningens främsta manli-
ga stjärnor så hade dessa sina kvinnliga motsvarigheter i de möjligen ännu mer 
populära chansonettsångerskorna. Begreppet chansonett hade hämtats från frans-
kan där det ursprungligen avsåg små korta sånger, men med tiden hade det i allt 
högre utsträckning kommit att förknippas med sångerskorna som framförde 
dessa. Det är ur detta sistnämnda sammanhang uttrycket kommer oss till mötes i 
den svenska varietékontexten. Trots, eller kanske tack vare, att chansonetterna 
hörde till varietéunderhållningens mest populära artister kom de ofta att använ-
das av varietékritikerna som exempel på genrens låga kulturella och moraliska 
kvalitéer.589 Kritiken bör dock snarare ses mot bakgrund av de samtida normer 
och värderingar dessa kvinnor utmanade då de intog varietétribunerna än som 
trovärdiga utsagor om deras artistiska kvalitéer. Sanningen är nog snarare att 
kvalitén, liksom inom andra genrer, kunde variera och när chansonetterna träder 
fram i källmaterialet är det snarare som eleganta självsäkra varietédivor och 
publikdomptörer än vulgära och avklädda aktriser. Detta ska inte ses som syno-
nymt med att alla chansonetter höll sig inom anständighetens ramar. 
                                                 
587 Bondesons Varietékupletter och visor, Första häftet, Stockholm 1891, s. 7 f. 
588 Johan Asplund, Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft, Göteborg 1991, s. 63. 
589 Chansonett, www.saob.se, 2008-12-29. 
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Bild 15, Gerda Wiberg 
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Vid 1890-talets mitt hörde chansonetter som Anna Hofmann, Annette Teufel, 
Hulda Malmström, Julia Nilsson, Greta Lind och Gerda Wiberg till de allra 
främsta inom Stockholms nöjesliv. Trots denna samtida popularitet är källäget 
kring dessa artister mycket klent avseende biografiska uppgifter. Det kan finnas 
flera orsaker till detta. Varietéunderhållningen var lågt aktad i jämförelse med 
teater och konsertmusik, och detta speglade av sig i det svaga intresset att teckna 
porträtt av underhållningsformens artister. Var artisten dessutom kvinna sjönk 
intresset ytterligare. Här finns dock vissa ledtrådar som kan hjälpa oss att förstå 
varför dessa artister kom att bli så populära. 

En beskrivning av Gerda Wibergs karriär i tidningen Varieté visar att det 
knappast kan ses som en slump att hon valde en artistkarriär. Gerda föddes 1871 
i Stockholm och hade redan som barn kommit i kontakt med Stockholms nöjes-
liv då hon under perioder var anställd vid Mindre Teatern och senare även på 
Nya Teatern. Sin varietédebut hade hon, liksom många andra oprövade svenska 
varietéartister, gjort 1889 på den då tämligen nyöppnade varietén på Alhambra. 
Hon var då endast 18 år gammal. Gerda Wiberg hade liksom Sigge Wulff haft 
Sven Ehrling som mentor, och de bägge artisterna hade genomfört en landsorts-
turné tillsammans. I likhet med sin manliga kollega hade framgångarna inte varit 
omedelbara, och det var först utanför landets gränser hon fick sitt stora genom-
brott. Efter ett lyckat engagemang på National i Köpenhamn fick slutligen även 
hemmapubliken upp ögonen för Gerda Wiberg som från och med denna tid-
punkt och många år framåt kom att bli en riktig publikfavorit. Som så många 
andra chansonetter ansågs hon inte ha någon större sångröst; hennes framgångar 
förklarades istället utifrån hennes förmåga att få publiken att skratta, och hon 
beskrevs av samtiden som ”hurtig”, ”uppfriskande”, ”naturlig” och ”ursprung-
lig”.590 Med risk för att vara anakronistisk verkar hon helt enkelt ha varit en god 
entertainer.  

Att sångrösten inte var avgörande för dessa artisters popularitet framkom 
även i samband med beskrivningar av andra chansonetter, som till exempel 
Anna Hofmann och Annette Teufel.591 Vari låg då nyckeln till deras framgång-
ar? Ett återkommande tema i de samtida skildringarna av chansonetterna är de-
ras elegans, förmåga att fånga publiken och att det var de som höll sig inom 
anständighetens gränser som vann publikens hjärtan.592 Tvärtom mot vad vissa 
kritiker påstod var det därmed inte med hjälp av grova anspelningar och mora-
liska övertramp chansonetterna nådde sina framgångar, utan snarare genom en 
förmåga att gestalta de hegemoniska genusnormerna på samma gång som de 
med subtila medel utmanade dem. Anna Hofmanns storhet kom enligt detta 
mönster att beskrivas av tidningen Varieté på följande sätt: 
 

                                                 
590 Varieté, nr. 1 1894. 
591 Varieté, nr. 17 1894 och nr. 2 1895. 
592 Tillhagen, s. 123, Meissner, s. 112 och Varieté, nr. 17 1894. 
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Onekligen vilar det något parisiskt, något mondaint öfver fröken Hofmann, 
men hon är inte fin de siecle med all dess barockhet. Hela hennes uppträ-
dande präglas af elegans […] Hon har smak och känner allt för väl gränsen 
för det passande, hvilken hon aldrig öfverskrider.593 

 
Liknande omdömen gjordes om Annette Teufel som vann publikens hjärtan med 
sina städade framträdanden och sin enkla men samtidigt exklusiva klädstil.594 
När tidningen Varieté gav sin bild av chansonetten menade man att även om 
hennes röst inte var av det starkare slaget så kompenserades detta med att hon 
var ”…smärt som skogens hind, ung som morgonrodnaden […] och ögon, som 
inte ens den mest inbitne gamle ungkarl kan motstå”. Beskrivningen av hennes 
karaktärsdrag avslutades med ett konstaterande att ”…hon blir aldrig simpel”. 
Här betonades också att Teufel inte bara hörde till männens favoriter utan att 
hon även gick hem hos den kvinnliga delen av publiken, vilket visar att hon 
måste ha haft betydligt mer än sexuell utstrålning att förmedla även om denna 
naturligtvis kunde riktas mot bägge könen.595  

Att vara kvinnlig stjärna inom det sena 1800-talets nöjesliv var långt ifrån 
okomplicerat. Redan då en kvinna ställde sig på en varietéscen begick hon ett 
brott mot de borgerligt färgade och hegemoniskt dominanta genusnormerna, 
vilka försköt kvinnans roll till familj och hem.596 För att en kvinna skulle kunna 
ta plats i offentligheten krävdes därför särskilda strategier för att lyckas. Marika 
W. Lagercrantz har med utgångspunkt i en studie av Anna Hofmann visat hur 
denna aktris, i likhet med sin brittiska kollega Jenny Hill, använde tvetydigheten 
som ett redskap att på samma gång förföra sin, enligt Lagercrantz, i huvudsak 
manliga publik samtidigt som hon skyddade sitt anseende genom att inte öppet 
överträda sedlighetens gränser.597 Dessa villkor var inte isolerade till varieténs 
kvinnliga artister utan hade sina tydliga paralleller till den situation kvinnor 
inom skådespelaryrket tvingades konfrontera. Även skådespeleriet var, tradi-
tionellt betraktat, en illa aktad sysselsättning, men under 1800-talets senare de-
cennier hade professionens anseende gradvis uppvärderats. En avgörande faktor 
till denna utveckling var att yrkesgruppens sociala rekrytering under samma 
period förskjutits från under- till medelklassen. Samtidigt skapade detta en kom-
plicerad situation för aktriserna som nu tvingades hantera två skilda värde-
system: det borgerliga som uteslöt kvinnor från det offentliga rummet och de 
nya urbana idealen som gav kvinnor betydligt större utrymme. Att kvinnor expo-
nerade sig i offentligheten mot betalning och dessutom ingick i ensamblar bestå-
ende av både kvinnor och män stod i strid med de borgerliga idealen och uppfat-
tades följaktligen som osedligt.  

                                                 
593 Varieté, nr. 17 1894. 
594 Tillhagen, s. 122. 
595 Varieté, nr. 2 1895. 
596 E. J. Hobsbawn, Imperiernas tidsålder, Kristianstad 1989, s. 224. 
597 Lagercrantz (1997:b), s. 25 och 35 och Bratton, s. 109. 
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Dessa omständigheter utmynnade i en teaterkultur där kvinnor aldrig fick 
hyllas för sina individuella prestationer eftersom detta samtidigt skulle ha inne-
burit att man godkände hennes agerande i offentligheten. Lösningen återfanns 
istället i att man upphöjde den kvinnliga naturen. Denna hållning resulterade i 
att kvinnor som hyllades för sina sceniska prestationer på samma gång kunde 
mötas av ett avståndstagande i det privata. Här fanns även en rad fördelar. Skå-
despelaryrket erbjöd en betydligt mer jämställd roll i arbetslivet än vad som var 
vanligt under denna tid. Löner sattes inte efter kön utan efter status, vilket inne-
bar att det inte var ovanligt att vissa kvinnor tjänade mer än män inom teater-
branschen.598 Samma mönster kunde urskiljas också inom varietéunderhållning-
en även om manliga artister generellt betraktat tjänande mer än kvinnor, vilket 
blir tydligt om figuren nedan studeras. 
 

Löner för enskilda artister på Victoria Teatern och Kristallsalongen 
1888-1897

0

200

400

600

800

1000

1200

1888 1891 1894 1897

kr
on

or män
kvinnor

 
Figur 2, Källa: Nordiska museets arkiv, Nya Aktiebolaget Tivoli, F3A1, Artistkontrakt 

 
Vad gjorde då dessa chansonetter så framgångsrika? Liksom Sigge Wulffs 

framgångar tycks höra samman med hans förmåga att leva upp till en kluven 
borgerlig genusnorm och en manlighet under förändring, kan även dessa kvin-
nors succé förstås utifrån ett liknande mönster. Genom att på samma gång hålla 
sig till de officiella borgerliga koderna för kvinnors agerande, uppförande och 
klädsel samtidigt som man från varietétribunerna exponerade sig i offentligheten 
blev man närmast en spegelbild av borgerlighetens stundtals avgrundsdjupa 
avstånd mellan ideal och praktik. Den egna klassens kvinnor levde med högt 

                                                 
598 Christina Ericsson, ”Att vara eller inte vara. 1800-talets aktriser och kvinnlighet”, Det 
evigt kvinnliga. En historia om förändring, red. Ulla Wikander, Stockholm 1994, s. 162 ff. 
och 178. 
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ställda puritanska förväntningar medan de lägre klassernas kvinnor i många fall 
betraktades som sexuellt utmanande och öppna för exploatering.599  

Samtidigt vore det en förenkling och orättvist att enbart betrakta chansonet-
ternas framgångar som ett förkroppsligande av de hegemoniskt dominanta ge-
nusnormerna. Vid sina engagemang på Kristallsalongen år 1894 tjänande Gerda 
Wiberg och Anna Hofmann 500 respektive 600 kr i gage per månad, vilket var 
mer än de flesta kvinnor och män ens kunde drömma om vid den här tiden. För 
att ge perspektiv på hur mycket detta faktiskt var, så placerade sig som bekant 
medellönen för arbetare i Stockholm vid den här tiden på 1,30 kronor per dag. 
Detta innebär att månadslönen, beräknad utifrån sex dagars arbetsvecka, skulle 
hamna på cirka 31 kronor. Delar av gaget gick till att bekosta produktionerna, 
men samtidigt ger detta en fingervisning om att Anna Hofmann och hennes 
framgångsrika kvinnliga kollegor ekonomisk betraktat hörde hemma bland de 
högre klasserna i samhället. De var utöver detta framgångsrika artister som ofta 
fick fina recensioner och omnämnanden i pressen och de hörde dessutom till 
stadens innekretsar, vilket gör att de förmodligen inte skulle känna igen sig i 
bilden av dem själva som offer. 

På samma sätt som Sigge Wulffs budskap var mångdimensionellt adresse-
rade flera olika värdesystem och grupper på samma gång, förhöll det sig på ett 
liknande sätt med chansonetterna. J. S. Bratton har visat hur den brittiska music 
hall-stjärnan Jenny Hill använde tvetydigheten som ett medel att nå fram till 
flera olika sociala grupper i publiken samtidigt. Genom att på samma gång ge-
stalta och driva med borgarklassens fördomar om de lägre klasserna blev hon en 
favorit bland både de högre och lägre klasserna samt pressen.600 Om detta per-
spektiv läggs på de svenska chansonetterna och vi betänker att de även gick hem 
hos den kvinnliga delen i publiken, träder en delvis annorlunda bild fram. Ge-
nom att skickligt para ihop de borgerliga genusnormerna med en framgångsrik 
karriär i offentligheten kan chansonetterna mycket väl även ha fungerat som 
förebilder för många kvinnor i publiken. När Hulda Malmström eller Gerda 
Wiberg rev av den svenska versionen av det brittiska varietéörhänget Ta-ra-ra 
Boom-de-ay! var det knappast det hegemoniskt dominanta fogliga och se-
desamma kvinnoidealet hon gestaltade: 
 

Om på en varieté nån gång, jag höra får en tråkig sång 
Med endast buller i å bång, å till en melodi så lång. 
Då tänker jag helt tyst å still, för varje vers som de drar till. 
Nu tycker dem de gör det bra, att de publiken med sig ha. 
 

                                                 
599 Svanström, s. 193. 
600 Bratton, s. 109. 
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Jo, pytt om mornarna, jo pytt om mornarna, men ack om kvällarna,  
vill mera lätt man ha. 
Jo, pytt om mornarna, jo pytt om mornarna, men ack om kvällarna,  
vill mera lätt man ha. 
 
Kristin en lite köksperson, tillsammans med en lång dragon. 
Som råkar att ha permission, för strata under munter ton. 
Då kommer frun å säger så, nu måste Stinas fästman gå, 
Men då blir Stina arg å tvär, å svarar ungefär så här. 
 
Jo, pytt om mornarna, jo pytt om mornarna, men ack om kvällarna,  
vill jag min fästman ha. 
Jo, pytt om mornarna, jo pytt om mornarna, men ack om kvällarna, 
vill jag min fästman ha.601 

  
På detta sätt utmanade dessa kvinnor de samtida dominanta genusnormerna, på 
samma gång som de pekade framåt mot ett friare kvinnoideal som var under 
utveckling. Sångens Kristin låter sig inte heller underordnas de rådande klass-
hierarkierna, vilket hon visar öppet då hon opponerar sig mot sin arbetsgivare. 
Chansonetterna och deras oftast manliga textförfattare bidrog därmed till de 
hegemoniska diskussioner som stegvis kom att förändra kvinnors roller mot en 
ökad frihet och självständighet som börjat bli synlig på flera håll i det svenska 
samhället vid den här tiden.  

Ibland kunde driften med och kritiken av det sena 1800-talets snäva genus-
normer var ännu mer uttalad. Ett exempel på detta är Gerda Wibergs Jag törs 
inte för min mamma, från 1895, där just ironiserandet över dessa normer utgör 
huvudtemat: 
 

Man får ofta höra utav den och den habituén, 
Att vi sällan visa vad som finnes ovan våra knän. 
Ack, hur gärna skulle jag ej vilja vinna den succén, 
Men jag törs ej för min mamma visa någon mina ben! […] 
 
Och kupletten man ska sjunga, den ska vara intressant, 
om just inte ”sviniosig”, så åtminstone pikant. 
Det är något man lär fodra, när man till teatern åkt – 
Men jag törs ej för min mamma sjunga något ekivåkt.602 

 
Och ändå var det just genom att förkroppsliga den lydiga, disciplinerade och 
utifrån betraktat ärbara dottern, vars tankar kretsade kring det ekivoka, som 
Gerda Wiberg med tvetydigheten som redskap kunde leka med de rådande  

                                                 
601 Emil Norlander, 280 samlade sånger, schlager, slagdängor med musik, Stockholm 1930,  
s. 15. 
602 Norlander (1930), s. 47. 
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hegemoniska genusnormerna. I andra fall kunde det handla om en direkt kritik 
av de motsägelsefulla borgerliga genusideal, vilka tillät män en frigjord och 
aggressiv sexualitet så länge detta försiggick i det fördolda. Ämnet behandlades 
av Gerda Wiberg i Fy sjutton gubbar, vilken med stor sannolikhet framfördes på 
ett komiskt sätt, men under ytan vilade allvaret: 
 

Det är så sant, jag därpå svär, att vår moral på dekis är, 
ty ofta man erfara får, att män på sexti, sjutti år, 
sej emot unga flickor skubbar, fy sjutton gubbar! 
 
Ifall en stackars kvinnlig gäst, går sent en kväll ifrån en fest 
Så, utan att hon vet nånting, hon innesluts som i en ring, 
Av bättre herrar i tulubbar, fy sjutton gubbar.603 

 
Visan utgör ytterligare ett exempel på hur varietéscenen kunde användas som en 
plattform varifrån samtida fenomen och förhållanden kunde behandlas och för-
handlas. Att sången är daterad till 1894 gör den extra intressant eftersom dess 
tillkomsttid sammanfaller med den pågående debatten kring varietéernas, av 
sedlighetsföreträdarna uppfattade, omoraliska underhållning. Även här är Emil 
Norlander författaren och trots att denne tycks vara överens med kritikerna om 
moralens förfall är det istället en aggressiv manlig sexualitet, i motsats till en 
dekadent kultur, som åläggs skulden. 

Det ska samtidigt inte glömmas bort att långt ifrån alla chansonetter skulle 
komma att vinna samtidens erkännande på det sätt som beskrivits ovan. Som 
nämnts i inledningen till detta avsnitt användes chansonettgenren inte sällan som 
ett exempel på varietéunderhållningens osedliga och låga kulturella karaktär. I 
de här sammanhangen framhölls ofta just falsksången och de överdrivna gester-
na och mimiken som typiska exempel på just detta. När Hjalmar Söderberg 
skildrade den förändrade och dekadenta urbana ungdomskulturen under det sena 
1800-talet i sin roman Förvillelser var det dessa drag han tog fasta på för att 
skildra den depraverade varietéunderhållningen, i det här fallet på Berns: ”Det 
var full varieté. En fet dam hoppade omkring och kvittrade på tribunen utan att 
lyckas överrösta orkestern och sorlet bland den drickande, rökande och skränan-
de publiken.”604 Även under riksdagsdebatterna 1893 och 1896 användes just de 
kvinnliga artisternas sceniska utspel som exempel på varietéunderhållningens 
moraliskt farliga inverkan.605 Det bör samtidigt inte bortses från att de olika 
former av överdrifter man kritiserade kan ha varit ett resultat av att man inte 
uppskattade eller helt enkelt inte förstod sig på varietéunderhållningens speci-

                                                 
603 Norlander (1930), s. 33. 
604 Hjalmar Söderberg, Förvillelser, Stockholm 1895, s. 134. 
605 T.ex. F.K. Motion 1893:15 s. 20 och Något om varietéer, s. 13 f. 
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fika sceniska manér, som utvecklats för att kommunicera med publiken under 
svåra akustiska och ljusmässiga förhållanden.606  

Som vi tidigare kunnat se var det just de utländska kvinnliga artisterna som 
utpekades som mest osedliga. Möjligen fanns det kulturella skillnader som kan 
förklara detta, som ett exempel på detta tycks den grad av avkläddhet som den 
parisiska varietén visade under samma period inte ha funnits i Sverige, vilket 
sannolikt kan förklaras utifrån skillnader i de juridiska ramarna. Samtidigt kan 
de utländska artisternas uppfattade överdrifter även ha hängt samman med att 
man på grund av språkbarriärer tvingades förlita sig till kroppsspråket i ännu 
högre utsträckning än sina svensktalande kollegor. 
 
 
 

Arbetarvarietéerna 
 
Vid mitten av 1890-talet stod varietéunderhållningen på toppen av sin populari-
tet och i huvudstaden återfanns nu sex stora varietésalonger. Parallellt med dessa 
började de s.k. arbetarevarietéerna att dyka upp. Källmaterialet kring dessa sa-
longer är litet och utgörs främst av några fåtal recensioner och annonser. Områ-
det bör därför nalkas med viss källkritisk försiktighet. 

Inte helt oväntat var det bland Söders arbetarkvarter några av dessa åter-
fanns. På Brännkyrkagatan 46 låg den så kallade Arbetare-Varietén vilken bjöd 
på en underhållningsblandning som tycks ha utgjorts av sång- och instrumen-
talmusik med komiska inslag. Här verkar inte någon spritutskänkning ha varit 
tillåten och i annonseringen betonades att det handlade om ”Varieté utan punsch 
och toddar”. Detta ska inte förväxlas med att det nödvändigtvis fanns nykter-
hetsambitioner bakom just denna varieté. När Svenska Dagbladet företog ett 
besök på salongen beskrev man hur medhavda ölflaskor snabbt kom fram i pau-
sen och som sedan dracks upp i trapphuset eller utanför lokalen. Att man inte 
serverade alkohol hade sannolikt att göra med att varietén saknade matservering 
samt att föreställningarna gavs under sporadiska former i lokaler, som efter tid-
ningens beskrivning, inte verkar ha varit anpassade för offentliga föreställningar. 
Nöjesinrättningen levde därmed inte upp till de juridiska krav som avkrävdes de 
ansvariga för att salongen skulle beviljas utskänkningstillstånd.607  

Inte långt därifrån, på Hornsgatan 80, kunde man finna Nr 80 Arbetar-
Varietén å Söder som utöver den nyssnämnda underhållningen även bjöd på 
varietékomiker, monologer och bondkomik.608 Även murarefackets lokaler på 
Tunnelgatan 12 nyttjades under söndagarna som varietélokal där man bjöd på 
”Stor muntrationsfest à la Varieté”. Liksom på de övriga arbetarevarietéerna 
                                                 
606 Bailey (2003), s. 143 och Jelavich, s. 24. 
607 Svenska Dagbladet, 17 december 1895. 
608 Dagens Nyheter, 25 november 1893 och 17 februari 1894. 
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tycks det uteslutande ha handlat om musikunderhållning, om man får tro den 
knapphändiga information som annonserna ger.609 Priserna på dessa varietéer 
varierade mellan 35 och 40 öre, vilket var högre än på Berns, Novilla och Al-
hambra som endast tog 25 öre i inträde. Det något högre priset bör dock ses mot 
bakgrund av att man inte hade vinster från spritförsäljningen att falla tillbaka på. 
För en arbetare torde dock ett besök på denna typ av varietésalong ha blivit bil-
ligare med tanke på att man här ”slapp undan” dyra spritinköp. Att man saknade 
spritservering är säkerligen också förklaringen till att programmen var mer an-
språkslösa med både färre och mindre kända artister, trots att annonseringen 
stundtals hävdade något annat. För att kunna presentera ett längre program tycks 
artisterna ha fått arbeta mer än vad som annars var vanligt på de större varieté-
salongerna, där de sällan behövde uppträda mer än två gånger per kväll. Ett 
exempel på detta är hur fem artister på Tunnelgatan under en kväll tillsammans 
klarade av hela 32 nummer, det vill säga i genomsnitt dryga sex nummer per 
artist. Man får anta att detta var villkor som knappast kan ha lockat varietéeliten. 
Arbetarvarietéerna tycks bara ha getts under söndagar, vilket möjligen hör sam-
man med att detta var lokaler som annars nyttjades till andra ändamål, som före-
ningsmöten och liknande.610 Söndagar var dessutom den enda dag en arbetare 
verkligen var ledig. 

När Svenska Dagbladet 1895 rapporterade från arbetarvarietén på Bränn-
kyrkagatan menade man att detta bara var ett uttryck för arbetarklassens försök 
att likna de högre samhällsgruppernas nöjesvanor. Följaktligen återfanns på 
varietéprogrammet både komiker, damkomiker, en Kalle P och en bondkomiker. 
Artisterna verkar till stor del ha varit amatörer och tycks ha hämtats ur de egna 
leden. På programmet återfanns en järnarbetare och en skomakare bland de upp-
trädande. Av beskrivningen att döma tycks det ha rått en familjär stämning mel-
lan artister och publik, som tydligen kände varandra. Om vi får tro tidningens 
utsände så var detta en form varieté som långt ifrån levde upp till den kvalitativa 
nivå som Stockholmspubliken annars var van vid men som ändå tycks ha gått 
hem hos publiken. Ett exempel på detta var omdömet av bondkomikern: 
 

…det största bifallet väckte både denne ”artist” och hans föregångare ge-
nom plumpheter, tvetydigheter och slipprigheter. Pojkarna och flickorna 
stormtjöto, familjerna sneglade åt hvarandra och smålogo.611 

 
Salongen beskrevs vara så sliten och dragig att besökarna satt med ytterkläderna 
på under föreställningen. Publiken tycks ha varit väldigt blandad och även om 
en majoritet utgjordes av tonåringar av bägge könen så återfanns här även ett 
flertal barnfamiljer och till och med en ”gumma”. Stämningen beskrivs som 

                                                 
609 Dagens Nyheter, 2 februari 1895. 
610 Dagens Nyheter, 25 november 1893, 17 februari 1894 och 2 februari 1895. 
611 Svenska Dagbladet, 17 december 1895. 
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mycket högljudd och stökig, och den kombinerade biljettförsäljaren och ord-
ningsvakten verkar ha haft mycket att göra under kvällen.612 

Arbetarvarietéerna väcker utan tvekan en rad intressanta frågor. Vilka stod 
bakom initiativet till dessa varietéer? Var de bara som Svenska Dagbladet me-
nade ett försök från arbetarklassen att efterlikna de högre klassernas nöjesliv? Så 
kan det säkert delvis ha varit men då kvarstår frågan varför publiken inte gick på 
de billigare alternativen Novilla, Alhambra eller Berns? Kan det ha varit så att 
arbetarvarietéernas säljande koncept var närheten, genom att salongerna låg just 
där arbetarna bodde? Det kan även ha handlat om kulturella skillnader. Om de 
större varietésalongerna främst vände sig till borgarklassen är det inte otänkbart 
att många arbetare upplevde dem som främmande miljöer och därför valde bort 
dem. Sannolikt var också amatörinslagen en del av det säljande konceptet. Att få 
se någon bekant uppträda var i sig ett roande inslag. Det är inte svårt att förestäl-
la sig att kvalité måhända inte var så viktigt om man kunde få se grannen upp-
träda som ”damkomiker”, eller med vår tids terminologi: dragshowartist.  

Det får ses som intressant att åtminstone en av arbetarvarietéerna gavs i en 
fackföreningslokal. Fanns här möjligen något samband? Kan det ha varit så att 
åtminstone vissa arbetarvarietéer gavs på initiativ av den framväxande arbetar-
rörelsen? Arbetareföreningarna var under den här perioden mycket aktiva i sina 
försök att presentera ett nyktert och moraliskt korrekt alternativ till det kommer-
siella urbana nöjeslivet. Den framväxande folkparksrörelsen var ett utslag av 
dessa ambitioner att fostra och disciplinera arbetarklassen.613 Om vissa arbetar-
varietéer drevs av fackföreningar eller arbetareföreningar är det inte orimligt att 
anta att de kan ha haft en liknande funktion. Var dessa nöjesinrättningar i så fall 
möjligen lokala försök att locka bort arbetarklassen från den storskaliga och 
spritkonsumerande varietékulturens skadliga inflytande? Frågan är om arbetare-
varietéerna kan ses som en parallell utveckling, eller möjligen som en föregång-
are till folkparksrörelsen? 

                                                 
612 Svenska Dagbladet, 17 december 1895. 
613 Andersson, s. 99. 
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Kristallens mattade glans – traditionalism mot förnyelse 
 
Kristallsalongen hade uppförts som ett svar på den allt hårdare konkurrensen om 
publiken ute på Djurgården. Inledningsvis såg detta ut att vara ett genidrag. 
Publiken hade strömmat till och vinsten hörde till de bästa i bolagets historia. 
Dessvärre verkar publikens intresse snart ha lagt sig. Skansen hade efter en tre-
vande start börjat ge allt större fester, och Cirkus hade genom sin upprustning 
börjat utgöra ett allt allvarligare hot. Även inom varietébranschen hade konkur-
rensen ökat markant, och under loppet av ett år hade tre nya varietéer, varav två 
strax intill Kristallsalongen och Victoria Teatern, etablerats i Stockholm. Där 
Nya Aktiebolaget Tivoli under det föregående räkenskapsåret hade inräknat en 
vinst på cirka 12 000 kr, hade man 1892 till 1893 endast med knapp marginal 
lyckats undvika ett förlustresultat. 1892 hade biljettintäkterna från Kristall-
salongen inbringat cirka 76 000 kr medan artistkostnaderna uppgått till 62 000 
kr. Följande år hade biljettintäkterna minskat med 36 % och uppgick nu bara till 
49 000 kr medan artistkostnaderna motsvarades av 56 000 kr.614 

Det gick inte att ta miste på att styrelsen var minst sagt bekymrad över de 
dåliga siffrorna. Man hade ganska snart insett att resultatet skulle komma att bli 
mycket svagt och befarade att det skulle bli sämre än bottenåret 1888. För att 
parera detta hade man hållit nere utgifterna och hade därmed kunnat undvika ett 
förlustresultat även om vinsten hade stannat vid blygsamma 1 023 kr. Det här 
var en summa som ansågs för låg för att en vinstutdelning till aktieägarna skulle 
kunna vara aktuell. De svaga siffrorna förklarades utifrån att Skansen hade 
kommit igång på allvar och hade börjat ge fester som lockade publiken bort från 
Nya Aktiebolaget Tivoli. Andra orsaker söktes i konkurrensen från Cirkus och 
Saltsjöbaden.615 

Inför bolagsstämman hade den tidigare kassören i bolaget R. Skogsborg 
skickat in en skrivelse som en reaktion på styrelsens förklaring till det kärva 
läget. I kritiken kunde en motsättning mellan vad som verkar vara ett mer mark-
nadsorienterat synsätt och ett äldre expansivt sätt att bemöta konkurrensen mär-
kas. Skogsborg menade helt korrekt att resultaten från 1893 i själva verket var 
betydligt sämre än 1888, men att styrelsen dolt detta genom intäkter från höjda 
hyror och framförallt besparingar när det gällde renovering och nybyggnation. 
Skogborg vände sig särskilt mot de höjda hyrorna för fastigheter inom tivoli-
området, vilket han menade var en missriktad marknadsstrategi. Att man höjt 
hyrorna samtidigt som publikunderlaget sjönk kraftigt hade dragit undan mattan 
för hyresgästerna, vilket utmynnat i att de inte kunnat betala sina hyror. Tilltaget 
hade medfört negativa konsekvenser för alla parter. Det bör dock nämnas att det 
inte tycks ha handlat om någon större hyreshöjning då de totala hyresintäkterna 
                                                 
614 Nordiska museets arkiv, Nya Aktiebolaget Tivoli, A 1:1, Bolagsstämmoprotokoll 1880-
1893.  
615 Ibid. 
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mellan åren 1892 och 1893 steg från 17 600 kr till 18 400 kr. Om hyreshöjning-
en dessutom gjordes innan det ingångna räkenskapsåret, vilket kanske är mest 
troligt, framstår höjningen som mindre märklig eftersom styrelsen då knappast 
kunnat veta att den ekonomiska utvecklingen skulle komma att bli så negativ. 
Det hade också skett en betydande renovering av anläggningen under de före-
gående åren, i synnerhet avseende restaurangen, vilket gör att en hyreshöjning 
inte framstår som helt omotiverad.616 

Kritiken gick vidare ut på att Djurgårdstivoli med dess varietéer höll en all-
deles för hög prisbild i jämförelse med sina främsta konkurrenter, till exempel 
Skansen som tog 25 öre i inträde. Skogsborg kritiserade även styrelsens tilltag 
att införa en särskild bordsavgift, vilket indirekt gjorde starkvarorna dyrare än på 
andra motsvarande etablissemang. Här gick han även till direkt angrepp mot 
styrelsen vilken han menade hade haft en allt för tillbakalutad hållning i kampen 
om kunderna. Skogsborg menade att styrelsen hade gjort sin plikt men inte så 
mycket mer, medan ”…publiken dunstat bort”.617 Även artisterna hade varit av 
allt för låg kvalitet, särskilt under den enligt honom avgörande premiärkvällen, 
vilket skrämt bort publiken för resten av säsongen.  

Låg det då något i kritiken? Av styrelseprotokoll från sommaren 1892 
framgår att styrelsen inte legat på latsidan utan inför säsongen 1893 hade sänt ut 
herrarna Stenman och Krause på en resa, vilken resulterat i att en rad artister 
hade kontrakteras i Berlin. Om man studerar de bokade soloartisternas månads-
arvode verkar det inte som om det var andra rangens artister som anlitats: deras 
gager varierade mellan 400 kr och 1 600 kronor.618 Premiärtablån avvek inte 
från tidigare år utan innehöll den gängse blandningen av svenska och internatio-
nella artister.619 Det som möjligen sticker ut är att inga stora svenska artisterna 
fanns representerade. På Kristallsalongen tycks tonvikten fortfarande ha legat på 
det internationella medan de intilliggande varietéerna Alhambra och Novilla 
båda hade svenska storstjärnor som Lars Bondeson respektive Hilding Nihlén i 
sina tablåer, och Svea Salen hade förmånen att ha ett av de största samtida af-
fischnamnen i sitt program, nämligen chansonetten Gerda Wiberg.620 De sven-
ska artisterna var definitivt på frammarsch, vilket kan ha gjort att frånvaron av 
dessa minskade Kristallsalongens attraktionskraft. Flera av numren presentera-
des dessutom av grupper på allt från två till sju personer vilket antyder att artist-
kostnaderna inledningsvis kan ha varit höga, men räknat för hela året var gager-
na betydligt lägre än 1892.621 

                                                 
616 Nordiska museets arkiv, Nya Aktiebolaget Tivoli, A 1:1, Bolagsstämmoprotokoll 1880-
1893. 
617 Ibid. 
618 Nordiska museets arkiv, Nya Aktiebolaget Tivoli, A2:1, Styrelseprotokoll 1880-1896. 
619 Dagens nyheter, 29 april 1893. 
620 Dagens nyheter, 20 februari och 29 april 1893. 
621 Nordiska museets arkiv, Nya aktiebolaget tivoli, F3A, Handlingar rörande artistkontrakt. 
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Skrivelsen innehöll även kritik mot orkesterledaren Herman Berens och hans 
orkester, som kritiserades för sin inkompetens att spela i ett varietésammanhang. 
Bristen utgjordes av att man ansåg att den nye orkesterledaren inte förstod sig på 
varietéunderhållningens viktiga bitvis improviserade samspel mellan artisterna 
och orkestermusiken. I brevet framgick även att man ansåg att det blivit svårare 
att rekrytera artister till de nordiska länderna. Enligt Skogsborg hade man tidiga-
re samarbetat med Christiania (Oslo) och Köpenhamn för att kunna attrahera 
artister av god kvalitet men den nuvarande styrelsen skulle ha upphört med det-
ta. Skogsborg menade vidare att bokningsrutinerna då det gällde de långväga 
artisterna varit allt för långsamma. Kontrakten skickades först från Stockholm 
för underteckning av artisten, som sedan i sin tur skickade tillbaka det under-
skrivna kontraktet till Nya Aktiebolaget Tivoli vars verkställande direktörs 
namnteckning slutligen gav kontraktet juridisk giltighet. Postgången var ibland 
långsam, och Skogsborg menade att detta resulterat i att många av de större 
stjärnorna hann teckna nya och mer fördelaktiga kontrakt innan processen hunnit 
fullbordas. Kristallsalongen hade därmed på grund av sina ineffektiva rutiner 
fått hålla tillgodo med andra rangens artister. Kritiken mot styrelsen var massiv 
och här anklagades särskilt en icke namngiven styrelsemedlem för att ha spridit 
en dålig stämning bland artister och personal vilken spillt över på publiken622 

Styrelsen valde att inte bemöta Skogsborgs angrepp men det gick inte att ta 
miste på kassören Cavalli-Holmgrens indignation över kritiken, och han ställde 
först efter övertalning upp på att axla det ”otacksamma uppdraget” för ännu en 
period. Styrelsen var minst lika bekymrade över det kärva läget som sina kriti-
ker, men det var tydligt att man såg annorlunda på hur den ökade konkurrensen 
borde mötas. Det var knappast någon överraskande strategi man presenterade 
och likt tidigare nästan tvångsmässiga mönster bad man bolagsstämman om 
tillstånd att få teckna ytterligare ett banklån på 75 000 kr, samt att utfärda nya 
obligationer till ett värde för 150 000 kr. Det var alltså genom det gamla beprö-
vade expansions- och renoveringskonceptet man tänkte sig att publiken skulle 
lockas tillbaka. Önskemålen beviljades av bolagsstämman trots protester från 
Skogsborg och Mattsson. Revisorerna hade ingenting att invända och man för-
ordade att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.623  

Längre än hit kan vi inte följa Nya Aktiebolaget Tivoli via bolagsstämmo-
protokollen eftersom senare serier saknas i arkiven. Enligt Norlander skulle 
ekonomin fortsätta att stappla.624 Detta märktes i så fall inte på underhållningen, 
och när allt annat än lättflörtade Svenska Dagbladet blickade tillbaka på säsong-
en 1894 menade tidningen att Kristallsalongens program under den gångna sä-
songen varit mycket bra och att man redan såg fram emot nästa. Artisterna var 
nu både av svensk och utländsk härkomst och bland dessa återfanns stjärnskottet 

                                                 
622 Nordiska museets arkiv, Nya Aktiebolaget Tivoli, A 1:1, Bolagsstämmoprotokoll 1893. 
623 Ibid. 
624 Norlander (1918), s. 53. 
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Anna Hofmann.625 Att inte kunna följa det inre bolagsarbetet längre än hit är 
naturligtvis försmädligt med tanke på att det sista året visar på en tydlig spricka 
inom bolaget avseende hur konkurrensen bäst skulle bemötas. Om den aktuella 
styrelsen tycks ha strävat efter att följa de traditionella ekonomiska strategier 
som gällt från bolagets grundande, och till och med från Anshelm Bergs köp av 
etablissemanget, så verkade Skogsborg företräda en mer marknadsinriktad linje 
där analysen av det uppkomna läget betraktades utifrån ett komplex av samver-
kande faktorer. Förhållandet mellan pris, vara och efterfrågan tycktes här utgöra 
den allra viktigaste faktorn. Det äldre och av styrelsen företrädda synsättet tycks 
i stället ha känt en stark tilltro till att publiken skulle kunna vinnas tillbaka om 
bara varan, det vill säga upplevelsen, höll en tillräckligt hög kvalitet. Skogsborg 
vände sig mot detta synsätt och menade istället att varans exklusivitet var bety-
delselös om den inte stod i relation till vad publiken kunde förväntas betala för 
den. Det är naturligtvis omöjligt att veta hur utfallet hade blivit om styrelsen valt 
att gå på Skogsborgs linje. Klart är att Kristallsalongen i och med den starka 
expansionen inom nöjeslivet i Stockholm, och då i synnerhet på Djurgården, 
hade ställts inför utmaningar man inte var vana att hantera. Det svaga ekono-
miska resultatet visar hur det ökade utbudet ställde allt högre krav på nöjes-
etablissemangens förmåga att attrahera publiken. Det var knappast säljarens 
marknad som rådde. Flera av de intilliggande etablissemangen, till exempel  
Novilla, Alhambra och Skansen, hade en prisbild som tycks ha varit inriktad på 
att locka en bredare och mer socialt blandad publik vilket, åtminstone i teorin, 
borde ha stärkt dem i konkurrensen gentemot Kristallsalongen som valde att 
behålla sitt i sammanhanget höga inträde.626 Programblad från den här perioden 
visar att priserna fortfarande varierade mellan 1 till 1,50 kr.627 Samtidigt hade 
kronans värde försämrats något och 1893 motsvarade detta 96 % av kronvärdet 
toppåret 1890.628  

Att det inte bara var varietéerna som fick känna av den ökade konkurrensen 
framgår av dramatikern Frans Hedbergs pamflett, Teater eller varieté?, från 
samma år. Författaren gick här till storms mot varietéflugan som han menade 
skett på teatrarnas bekostnad. Teatermannen menade att teatrarna hade tvingats 
sänka sig till varietéernas låga nivå för att möta de publika förväntningarna. 
Detta skulle generellt ha utmynnat i en smakförsämring inom stadens nöjes-

62liv.

                                                

9  
Hur kan det svaga resultatet 1893 förklaras? Tydligt är att konkurrensen 

inom nöjeslivet ökat och då framförallt på Djurgårdsslätten. Här fanns helt en-
kelt fler som ville ha sin del av kakan. Ledningen tycks inte heller ha insett att 

 
625 Svenska Dagbladet, 16 september 1895. 
626 Dagens Nyheter, 15 maj 1893. 
627 Stockholms stadsmuseums arkiv, Malmstens samling, G 1, Programblad m.m. Stockholms 
Tivoli. 
628 http://www.myntkabinettet.se/räknare.htm 2008-05-05. 
629 Frans Hedberg, Teater eller varieté- Några närgångna betraktelser, Stockholm 1893, s. 9. 
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de publika preferenserna nu svängt till fördel de svenska varietéstjärnorna. Vid 
sidan av detta kan även etablissemangets förhållandevis höga prisbild ha för-
svagat konkurrenskraften.630 De gamla ekonomiska strategierna där expansion 
och förhöjd exklusivitet varit vägledande i kampen om publiken tycktes helt 
enke

örjat öka, resulterade i att stadens nöjen blev tillgänglig för en bre-
dare publik. 

 

Konkurrensens förändringskraft 

                                                

lt inte längre fungera.  
Där entreprenörerna inom det stockholmska nöjeslivet fick det kärvare är 

det tydligt att det samtidigt fanns de som kunde dra fördelar av den ökade kon-
kurrensen. För publiken ökade utbudet samtidigt som möjligheterna att roa sig 
kostade allt mindre. De nya etablissemangens lägre priser i kombination med att 
reallönerna b

 

 
Konkurrensen och publikens ständiga jakt efter ”det nya” bidrog till att varieté-
underhållningen började förändras under den här perioden. Kristallsalongens 
glans hade falnat, men genom en ”upputsning” började den återfå sin lyster. När 
man öppnade för säsongen 1894 var de svenska stjärnorna bättre representerade, 
och vid sidan av de internationella artisterna märktes Hulda Malmström, natio-
nalsångaren August Westling och Anna Hofmann, den vid den här tiden klarast 
lysande stjärnan på den stockholmska varietéhimlen. 1894 slog hon igenom hos 
stockholmspubliken med sången ”Fröken Chic” och fler ”hittar” skulle följa. Sin 
varietéskolning hade Hofmann fått under sin vistelse i Paris åren innan, men i 
svenska varietésammanhang var hon ännu ett tämligen oprövat kort.631 Hofmann 
inledde säsongen med ett kontrakt under maj månad med ett gage på 500 kr. 
Engagemanget måste ha slagit väl ut eftersom hon även kontrakterades under 
större delen av september månad. Gaget var då höjt till 600 kr vilket kan jämfö-
ras med den betydligt mer etablerade Hulda Malmström, vars arvode för samma 
period uppgick till 500 kr. I sitt förnyade kontrakt hade Hofmann även fått in-
skrivet att hon inte kunde avkrävas att inleda föreställningarna i början av kväl-
len eller efter pausen. Ledningen hade vid den här tiden också infört en ny klau-
sul i artistkontrakten, vilken förbjöd artisterna att uppträda på andra nöjesinrätt-
ningar utan direktionens särskilda tillstånd.632 Som vi kunnat se var detta sedan 
tidigare ett vanligt förfarande hos de amerikanska varietésyndikaten och det är 
inte omöjligt att det var därifrån denna regel hämtats.633 Kontraktet gällde inte 
längre bara perioden engagemanget varade utan ytterligare ett halvår därefter. 

 
630 Dagens Nyheter 19 maj 1894 och 18 maj 1895. 
631 Lagercrantz (1997:a), s. 25. 
632 Nordiska museets arkiv, Nya aktiebolaget tivoli, F3A 1 Handlingar rörande artistkontrakt 
1894. 
633 Lewis, s. 317. 
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Detta var rimligen en strategi från bolagsledningens sida att hävda sig i konkur-
rensen genom att försäkra sig om att det man presenterade var unikt i publikens 
ögon. Då det gällde den sistnämnda delen av kontraktet hade Hofmann förhand-
lat sig till ett undantag vilket gav henne tillstånd att uppträda under en månad på 
Berns.634 Ledningen hade likaledes tagit fasta på kritiken mot orkesterledaren 
Herman Berens som nu fick återlämna taktpinnen till den gamla publikmagneten 
Christian Krause.635 Mycket tyder på att styrelsen var redo att ta nya tag och att 
de sv

e aktad och att Kris-
tallsa

                                                

enska artisterna utgjorde en viktig del i strategin för att återvinna publiken. 
Att Kristallsalongen fortfarande kunde locka till sig ett prominent klientel 

visade sig i att man under våren 1894 fick besök av den då tioårige prins Carl 
med sällskap. Prinsen fick bland annat beskåda ”Londons stjernor” dans, sångar-
tisterna systrarna Tilleys och akrobaten Rodo Lep Lapolis, som utförde en hals-
brytande balansakt på en stege. Detta var ett nummer som enligt Fäderneslan-
dets utsände skribent följdes med ansenligt intresse av Kristallsalongens blåblo-
dige besökare.636 Att ha prinsen i sin publik måste ha uppfattats som ett godkän-
nande från hovets sida vilket naturligtvis var en fjäder i hatten för etablisse-
mangets ledning, eftersom detta måste ha bidragit till salongens anseende betyd-
ligt i allmänhetens ögon. Händelsen visar att varieté inte längre var en under-
hållningsform enbart riktad till en överförfriskad ung manlig publik. Vi kan 
naturligtvis inte veta hur pappa Oscar ställde sig till sonens varietébesök, men 
besöket är en antydan om att genren kommit att bli allt bättr

longen vid den här tiden hade ett tämligen gott rykte.  
Nu hade även en mer generell förändring av det tidigare tämligen konstanta 

varietékonceptet börjat märkas på huvudstadens varietéer. På Kristallsalongen 
hade programmen nästintill regelmässigt avslutats med någon form av orkester-
musik, men från och med 1895 började kvällarna ofta avrundas med små korta 
pantomimer, teaterstycken och revyer. En av dessa var sommarrevyn Vid polen 
som författats av Emil Norlander i samarbetet med Christian Krause.637 Sedan 
mitten av 1800-talet hade teatrarna gett kortare nyårsrevyer som under åren 
utvecklats mot mer komplexa former. Under 1890-talet fick nyårsrevyn sitt 
verkliga genombrott, och ledningen började nu även ge revyföreställningar un-
der andra delar av året.638 Med tanke på varietéunderhållningens kommersiella 
inriktning och eklektiska natur var detta en logisk utveckling. Att entrepre-

 
634 Nordiska museets arkiv, Nya Aktiebolaget Tivoli, F3A, Handlingar rörande artistkontrakt. 
635 Stockholms stadsmuseums arkiv, Malmstens samling, G 1, Programblad m.m. Stockholms 
Tivoli. 
636 Nordiska museets arkiv, Nya Aktiebolaget Tivoli, Ö2, Program, priskuranter, pressklipp 
och manuskript, F3a Handlingar rörande artistkontrakt. Uppgiften är hämtad från ett odaterat 
klipp ur Fäderneslandet, enligt artistkontrakten framgår det att Sisters Tilley var bokade på 
Kristallsalongen för perioden 30 april – 30 juni 1894. Det var någon gång under denna tidspe-
riod som prins Carls besök ägde rum. 
637 Stockholms stadsmuseums arkiv, Malmstens samling, G 1, Programblad m.m. Stockholms 
Tivoli. 
638 Tegen, s. 134. 
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nörerna började inkludera revyer och små teaterstycken i programmen var inte 
unikt för Kristallsalongen och Victoria Teatern utan förekom även på andra 
varietésalonger. På Alhambra presenterades 1893 bagatellen Skaffa mig en karl 
med Gerda Wiberg i en av huvudrollerna. På Novilla gavs samma år ”varietép-
jesen” med den något ekivoka titeln I damklädlogen.639 På Svea Salen kunde 
publiken 1895 betrakta pantomimen En fasansfull natt och samma år gav Mose-
backe teaterstycket Åtta par byxor för att bara nämna ett fåtal i mängden.640 Det 
tycks därmed ha handlat om en generell utveckling, och det är inte otänkbart att 
detta kan ha varit ett resultat av den hårdnande konkurrensen. Stockholmspubli-
ken hade ett allt större utbud av nöjen att välja mellan, och det är anta att varie-
téunderhållningens koncept inte längre var lika lockande. Urbanitetens ideal 
krävd

an-
ang än de annars lösryckta varieténumren vilka radades upp efter varandra. 

 

                                                

e som bekant ständig förnyelse.  
Att man började införa revy- och teaterinslag kan också vara ett tecken på 

att varietéunderhållningens koncept, i likhet med den amerikanska utvecklingen, 
nu började förändras. I takt med att det sceniska innehållet ställde högre krav på 
publikens uppmärksamhet och koncentration minskade den sociala interaktionen 
ute vid småborden.641 Även om revyerna och pjäserna krävde långt mindre av 
sin publik än Strindberg och Ibsen, så bjöd de på betydligt mer inre samm
h

 
639 Dagens Nyheter, 29 september 1893. 
640 Dagens Nyheter, 17 augusti 1895. 
641 Butsch, s. 107. 
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Under offentlighetens granskande lupp 
 
Varietéunderhållning skulle aldrig komma att höra till pressens favoriserade 
bevakningsområden.642 Med varietéernas ökade popularitet runt 1890-talets 
inledning kunde ett försiktigt närmande till genren märkas. Underhållnings-
formen var nu en etablerad del av det stockholmska nöjeslivet och gick därför 
inte att negligera på samma sätt som tidigare. Intresset var dock fortfarande 
ljumt och i jämförelse med borgerligt förknippade genrer som teater och kon-
sertmusik, kan bevakningen av huvudstadens varietéunderhållning i bästa fall 
beskrivas som sporadisk. 
 
 

Nöjestidningen Varieté, ett eget organ i offentligheten 
 
Sitt främsta språkrör skulle varietéunderhållningen komma att få i veckobladet 
Varieté, som gavs ut i Stockholm under åren 1890 till 1891 samt 1894 till 1896. 
Till form och innehåll kan tidningen närmast beskrivas som en blandning av vår 
tids nöjesguider och idoltidningar. Här kunde läsaren få sig till livs såväl artist-
porträtt, biografier, recensioner, kåserier, insändare, debattartiklar som annonser 
för teater och varieté. Ansvarig utgivare var under åren 1894 till 1896 kuplett-
författaren och skribenten Hjalmar Ekerot. För sina läsare var han dock mest 
känd som Alma Rek, en pseudonym han använde då han skildrade och kåserade 
kring det stockholmska nöjeslivet. Det kan utan överdrift påstås att Ekerot hade 
djupa intressen i varietébranschen, och han hörde under 1890-talet, tillsammans 
med Emil Norlander, till de främsta varietékuplettkompositörerna. Till meriterna 
kunde Ekerot inräkna Sigge Wulffs slagdänga Qvinnor och Champagne643 samt 
några av varietésångaren August Wahlgrens allra populäraste kupletter.644 Ut-
över redaktörskapet och musikförfattandet drev Ekerot dessutom en egen artist-
agentur.645 

För varietébranschen var det naturligtvis viktigt att slutligen ha fått en in-
formationskanal ut till allmänheten, som behandlade genren på ett sätt som var 
befriat från de fördomar, som annars var vanliga vid de få tillfällen då dags-
pressen valde att skildra underhållningsformen. Med Varieté hade varietéunder-
hållningen fått en kommunikationsväg ut till publiken författad av personer med 
förutsättningar att bedöma genren på dess egna specifika villkor. Bevakningen 
var inte bara positiv för varietéetablissemangen utan även de enskilda artisterna 
                                                 
642 Lagercrantz (1997:b), s. 26. 
643 Sigge Wulffs Favorit-Kupletter, häfte 7, Stockholm 1891. 
644 Lars Bondesons Varietékupletter och visor, Stockholm 1891, och Dagens Nyheter,  
10 maj 1892.  
645 Lagercrantz (1997:b), s. 29. 
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kunde dra stor nytta över att bli publika på detta sätt. Varietés skildringar och 
porträtt av både kända och mindre kända artister bidrog säkert till den fram-
växande kändiskulturen vid den här tiden. Här kan en spännande växelverkan 
mellan genren, dess artister och den publika celebritetskulturen märkas som 
måste ha haft betydelse för varietégenrens starka etableringstakt under 1890-
talet. Med tidningen Varieté hade varietéunderhållningen definitivt blivit en del 
av den publicistiska offentligheten. 
 
 

Konsten att recensera med det kulturella kapitalet som insats 
 
Åren runt 1890 började Dagens Nyheter att visa varietén ett ökat intresse. Med 
tanke på att detta var en i dagspressen generellt sätt ofta lågt aktad underhåll-
ningsform är det kanske något förvånande att upptäcka att omdömet av varieté-
artisternas prestationer lika ofta var positivt som negativt. Kluvenheten var dock 
ett framträdande drag i bevakningen av genren. Recensionerna hade ofta en 
humoristisk ton som inte sällan övergick i ren raljans, vilket tydliggjorde att 
detta var en genre som man ansåg inte var att ta på fullaste allvar.  

Artiklarna var ofta osignerade, men runt 1893 fick Dagens Nyheter sin 
egen varietérecensent under förkortningen/pseudonymen X.X. Att man valde att 
inte skylta med sitt namn bör inte övertolkas utan var ett vanligt fenomen inom 
svensk press under den här perioden, och rätten att vara anonym betraktades av 
många skribenter som en förutsättning för yttrandefriheten. Detta började för-
ändras mot 1800-talets slut.646 Albert Engström skulle ett decennium senare 
beskriva fenomenet i sin skämtsamma och satiriska ABC-bok för tidningsmän 
på ett sätt som andades viss kritik då han menade att: ”X som tidnings-
pseudonym, gör dig sällsamt anonym.”647 Man kan naturligtvis ställa sig frågan-
de till om det verkligen handlade om en och samma skribent eller om flera möj-
ligen dolde sig bakom denna förkortning. Typiskt för X.X. var just kombinatio-
nen av skämt och sarkasm i beskrivningarna av den stockholmska varieté-
underhållningens kvalitéer. Inte sällan var det de kvinnliga artisterna som fick 
utstå de hårdaste omdömena. Ett citat hämtat från Dagens Nyheter den 10 febru-
ari 1893 där X.X. ger sin bild av sångerskan Nydia de Bleikens framträdande får 
här fungera som ett talande exempel på hur skoningslös kritiken stundtals kunde 
vara: 
 

                                                 
646 Eric Johannesson, ”Med det nya på väg. 1858-1880”. Den svenska pressens historia. Åren 
då allting hände (1830-1897), red. Dag Nordmark, Eric Johannesson och Birgit Petersson 
Stockholm 2001, s. 228. 
647 Albert Engström, ABC bok: En lättfattlig vägledare för den lille tidningsmannen och den 
stora allmänheten, Stockholm 1901, sidnummer saknas. 
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Det är en frodig dam i glädtigt uppskörtad tunik [sic.] af guldfransadt siden, 
hvars skönhet såväl som hennes grace måtte vara qvarglömda hos en tidiga-
re generation än vår. Troligen för att ersätta dessa nödvändighetsartiklar, 
söker fröken Nydia anslå våra svenska patriothjertan genom att tillägna sig 
»ärans och hjeltarnes språk». Det går väl an så länge hon nöjer sig med att 
qväda om »sin lilla vrå bland bergen», men när hon smäller till med »Du 
gamla, du friska» och hotar oss med att »hon vill lefva, hon vill dö i Nor-
den» (i Sveasalen?) så går det en rysning genom merg och ben, och får man 
sedan äfven i sig Marseljäsen med koketta, gamla varietégester och dito 
smålöjen, så sänker man en saknades suck åt Pacras [samtida varietéstjärna] 
minne och tänker med Danmarks grubblande konungason: »o, gräsligt, 
gräsligt, öfvermåttan gräsligt!»648 

 
Ett annat genomgående drag i kritiken, och detta gällde inte bara för X.X., var 
att utseendet ofta utgjorde ett centralt element i bedömningen av de kvinnliga 
artisterna. Vid tiden för den populära chansonetten Annette Teufels stora fram-
gångar på Berns kunde följande läsas i DN: 
 

Och sedan! Sedan kommer Annetta, den vackra Annetta, den oförlik-
neliga Annetta, som af någon obegriplig ödets ironi heter Teufel medan 
hon naturligtvis borde heta Engel. Hon är smärt, hon är ung, brunett 
och fager, hon har de minsta fötter och de vackraste ögon, hon har en 
täck liten röst, hon har inga obehagliga gester, kommer icke med några 
vidriga skrik, hon trippar af och an så nätt som den sötaste lilla 
docka…649 

 
Beskrivningen av sångerskan får henne närmast att framstå som om de borger-
liga genusidealens egen gudinna nedstigit på Berns scen. Som vi tidigare kunnat 
se har Christina Ericsson menat att det inom det sena 1800-talets svenska teater-
kritik rådde en kultur, grundad i borgerlighetens avoghet till kvinnor i offentlig-
heten, där man undvek att berömma kvinnliga artisters individuella prestationer, 
eftersom detta samtidigt skulle innebära att man hyllade deras agerande i offent-
ligheten. Lösningen på detta delikata problem återfanns i att man istället ofta 
berömde aktrisernas förmåga att gestalta den kvinnliga naturen.650 Chansonetten 
Annette Teufel lyckades, om vi får tro skribenten, att ge form åt de borgerliga 
sex- och genuskoderna på ett alldeles förträffligt sätt.  

För att nyansera bilden en smula så förekom det även recensioner där kvin-
nor gavs ett mer positivt omdöme, och om lindansösen Jeannette Manzoni skrev 
X.X att hon ”…både dansar och spelar, och gör det ena lika bra som det andra, 
dansen på lina och spelet på xylofon.” I nästa mening var det däremot åter utse-
endet som stod i fokus: ”Hennes briljanta figur skulle rigtigt vara ett modellfynd 
                                                 
648 Dagens Nyheter, 10 februari 1893. 
649 Dagens Nyheter, 5 januari 1895. 
650 Ericsson (1994), s. 167. 
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för någon av våra moderna kluddmålare”. Det här visar att kvinnor stundtals 
bedömdes på samma premisser som män men att de till skillnad från sina man-
liga kollegor hade att agera utifrån högre ställda visuella förväntningar. 

Detta gällde inte i lika hög utsträckning för de manliga artisterna även om 
ett vackert utseende kunde vara bra för karriären. För män var ett fördelaktig 
yttre snarast att betrakta som en bonus och bedömningen utgick här i högre grad 
utifrån de sceniska prestationernas kvaliteter.  
 

Henry Hannay är komiker, och mimiker samt ett af verldens underverk, ty 
fast han är mimiker, gör han hvarken Bismarck eller Carmot eller Soto Ma-
ior, utan visar istället för utslitna porträtt roliga karakterstyper. Ännu Hvas-
sare är dock chevalier Roberto Alfonso, hvilken borde vara icke blott en 
chevalier utan »grand cordon» af jonglörernas hederslegion.651 

 
Här råder det inga tveksamheter om att det uteslutande är herrarna Hannays och 
Alfonsos prestationer som bedöms, vilket för tankarna till att varieté-
recensionerna verkar ha lånat drag från den etablerade teaterkritiken. Om teater-
kritikens måttstock agerade osynlig, men allestädes närvarande, i bakgrunden 
förklarar detta kluvenheten till varietépresentationerna, vilka helt visst kunde 
fascinera men ytterst sällan klarade att insortera sig under underhållning som 
ansågs främja borgerlighetens kulturella kapital. Mycket talar därför för att skri-
benterna hade att balansera mellan dels det publika intresset för varieté-
underhållning och dels borgerlighetens krav på att kunna uppvisa en känsla för 
den goda smaken, med andra ord: att kunna skilja på god och dålig underhåll-
ning. Att recensera varietéunderhållning kan därför beskrivas som en balansakt 
där det kulturella kapitalet ständigt var satt på spel. 

Det bör tilläggas i sammanhanget att John Stokes menat att akrobater gene-
rellt sätt värderades mycket högre än till exempel komiker och sångare, eftersom 
man kunde beundra hur de bemästrat sin kropp, samtidigt som de inte hade nå-
got budskap som skribenterna behövde ta ställning till.652 

 
 

                                                 
651 Dagens Nyheter, 29 april 1895. 
652 Stokes, s. 84. 
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Varietéerna på den politiska dagordningen 
 
Det är tveksamt om någon underhållningsform kunde utmana varietéunderhåll-
ningen i popularitet vid 1890-talets mitt. Även om den starka nyetablering som 
kännetecknat branschen vid 1890-talets inledning bromsat in, fanns nu samman-
lagt sex varietésalonger i Stockholm. Varietéunderhållning utgjorde nu högsta 
mode. Alla var inte nöjda med utvecklingen och från teaterhåll riktades invänd-
ningar mot att underhållningsformen tog död på huvudstadens privatteatrar. 
Skribenten Claës Lundin sammanfattade tillståndet inom Stockholms nöjesliv 
vid den här tiden på följande sätt: 
 

Man kunde tro, att stockholmarne vore ett mycket rikt slägte som ville offra 
sina pengar på teatrar, musikkaféer, varieté-föreställningar och hästoperor 
[cirkus]; men nog har det visat sig att det icke är teatrarna som taga brorslot-
ten af dessa pengar.653 

 
Tydligast var kanske kritiken från teatermannen Frans Hedberg. Han hade gjort 
sig ett namn som en av Sveriges främsta dramatiker och hade även varit August 
Strindbergs mentor under dennes utbildningstid vid Dramatiska teatern.654 I en 
pamflett gick Hedberg till storms mot kommersialiseringen av Stockholms kul-
turliv vilken enligt honom lett fram till att den goda kulturen, här främst i bety-
delsen den seriösa dramatiken, blivit hemlös. Debattören menade att ledarskiktet 
inom kulturlivet hade varit allt för följsamma mot de publika förväntningarna. 
Värst i detta sammanhang var varietésalongerna med ”…sina halfnakna kvinnor, 
sina obscena slangvisor och sina andefattiga och råa akrobatkonster”.655 Hed-
berg hade även funderat över orsakerna till varietéernas segertåg under de senas-
te åren, och han menade att detta kunde förklaras utifrån att:  
 

Man kunde få hvila sin trötta hjärna, som under dagens lopp blifvit an-
strängd af vinningsbegäret och äregirigheten, lystnaden efter beröm, och sö-
kandet efter lyckan, eller tröttad af kampen för tillvaron – med ett ord upp-
tagen af det nittonde seklets nervösa människosträfvan midt ibland bullret af 
maskinerna, oset af stenkolsröken, och larmet af samhällsmyrstackens om 
och öfver hvarandra skyndande myriarder!656 

 
De antimodernistiska dragen går inte att ta miste på och varietéunderhållningen 
var ur detta perspektiv ingenting annat än ett utslag av de negativa effekter som 
                                                 
653 Lundin, s. 284. 
654 Claes Rosenqvist, ”Landsortsteater mot seklets slut” ur Ny svensk teaterhistoria. 1800-
talets teater, band 2, red. Ulla-Britta Lagerroth och Ingeborg Nordin Hennel, Hedemora 2007, 
s. 292 och Svenska män och kvinnor, band III, Stockholm 1946, s. 341. 
655 Hedberg, s. 5 och 9. 
656 Ibid., s. 61. 
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industrialiseringen och urbaniseringen hade fört med sig. Pamflettens syfte tycks 
ha varit att skapa opinion för en ny privat teaterscen fri från ekonomiska intres-
sen, som skulle kunna ge den seriösa dramatiken en ny hemvist. Tanken var att 
den nya teatern skulle fungera som en motpol till det depraverade nöjeslivet i 
Stockholm.657 

Det var inte bara från teaterhåll man bekymrade sig över att varietéunder-
hållningen kommit på modet. Pressen hade ökat sin bevakning av underhåll-
ningsformen, vilket bidragit till branschens popularisering, även om det liksom 
tidigare var de mer välaktade kulturformerna som dominerade tidningsspalterna. 
Men samtidigt som pressens recensioner gav draghjälp i marknadsföringen hade 
ett intresse väckts från ett mer icke välkommet håll. Det var bland annat sedlig-
hetsrörelsen som hade börjat ana ett hot mot samhällsmoralen i varietéunder-
hållningen. 

Varietéerna var långt ifrån ensamma att väcka kritik från dem som ville 
värna samhällsmoralen, och det kan därför vara på sin plats att även studera det 
gränsland där kulturen mötte politiken vid den här tiden. Det svenska kultur-
klimatet under 1800-talets avslutande decennium kom på många sätt att präglas 
av en ökad diskussion kring kulturen och dess kopplingar till sedligheten i sam-
hället. Från de dominerande klasserna utgick ofta uppfattningar om att de snabba 
samhällsomvandlingarna lett fram till att många fundamentala värden och nor-
mer var satta under belägring. Ett exempel på dessa hegemoniska diskussioner 
var debatten kring Oscar Björcks målningar på Operakällaren 1895 till 1896, 
vilka väckte mycket starka reaktioner hos den sedlighetsförespråkande opinio-
nen. Målningarna hämtade sina motiv ur den grekiska Bacchusmyten och inne-
höll avklädda scenerier vilka upplevdes som moraliskt förkastliga av vissa delar 
av publiken. Först att reagera var riksdagsmannen Hugo Tamm, som redan 1893 
motionerat i Riksdagen om en skärpt övervakning och lagstiftning på sedlighe-
tens område.658 Hugo Tamms utspel fick stöd i andra kammaren av Missions-
förbundets ordförande P. P. Waldenström, som ofta engagerade sig i frågor av 
det här slaget. Riksdagsmannen ansåg att när staten låtit bygga ett nytt operahus 
som motvärn till de osedliga varietéerna var det absurt att man nu lät interiör-
erna befläckas av målningar av moralisk tvivelaktig karaktär.659 Frågan lämna-
des slutligen utan åtgärd efter att Akademien för de fria konsterna med Victor 
Rydberg i spetsen, kom till Björcks förvar. Försvararna menade att nakenheten i 
sig inte kunde betraktas som osedlig utan att det omoraliska, om det nu överhu-
vudtaget existerade, i själva verket låg i betraktarens blick. Uppfattningen kring 
det sedliga hörde därmed hemma under det subjektiva och var något staten inte 
borde blanda sig i.660 
                                                 
657 Hedberg, s. 45. 
658 Se avhandlingsavsnittet om Sedlighetsdebatten 1893, s. 185. 
659 Germund Michanek, En morgondröm: Studier kring Frödings ariska dikt, Uppsala 1962,  
s. 57. 
660 Ibid., s. 60. 
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1895 hade även Hjalmar Söderbergs roman Förvillelser skapat diskussio-
ner i pressen. Det man framförallt kritiserade var huvudpersonens dekadenta 
livsföring, vilket kritikerna menade kunde ha en förledande inverkan på ungdo-
men. Året därpå var det dags igen då den då avlidne konstnären Per Hasselbergs 
skulptur Farfadern skulle installeras i Humlegården. Bildstoden föreställer en 
äldre man som håller en sprattlande naken pojke i sitt knä. Det som väckte an-
stöt var att man exponerade det nakna i offentligheten. Återigen var det hotet 
mot ungdomen som framhölls, och man menade att det fanns en risk att skulptu-
ren kunde tända begärets farliga låga hos de unga. Bakom dessa kampanjer stod 
inte sällan företrädare för Federationen, där Hugo Tamm vid tiden var ordföran-
de och Fosterländska förbundet, där den konservative politikern Curry Treffen-
berg intog en ledande ställning, organisationer vilka båda hade en stärkt sam-
hällsmoral på dagordningen.  

Året därpå blev Gustaf Fröding den förste stora svenska författare att åtalas 
i enlighet med tryckfrihetsförordningens sedlighetsparagraf. Ärendet gällde den 
erotiska dikten En morgondröm ur Stänk och flikar, vilken beskrev en kärleksakt 
mellan ett ungt par placerat i ett mytologiskt urtillstånd. Den samtida opinionen 
reagerade framförallt mot Frödings detaljrika skildring av det unga parets sexu-
ella förening. Texten väckte så stor offentlig uppmärksamhet, att justitieminister 
Ludvig Annerstedt slutligen beslutade att väcka åtal mot den svenske national-
skalden. Samtidigt fanns det de som försvarade Fröding, och i ett försök att vär-
na den konstnärliga friheten menade dessa att dikten var att jämföra med antika 
marmorbilders konstnärliga avkläddhet. Sedligheten skulle visa sig utgöra ett 
juridiskt svårbedömt område, och den rättsliga processen ledde slutligen fram 
till att Fröding frikändes i november 1896. Litteraturvetaren Germund Michanek 
menar att 1890-talets sedlighetsdebatter bör ses i ljuset av radikalismen och den 
nya sexualmoral som växte fram under 1800-talets andra hälft, vilken förkropps-
ligades i verk av konstnärer och författare som Anders Zorn, Carl Larsson och 
inte minst Gustaf Fröding. Det kärva kulturpolitiska klimatet under den här peri-
oden kan därför förklaras utifrån den snabba samhällsomvandlingen, som utma-
nade viktiga värden och normer hos de dominerande samhällsklasserna.661 

Vid sidan av riksdagens förhandlingar spelade den lokala pressen en central 
roll i formandet av 1890-talets hegemoniska kulturuppfattningar. I detta sam-
manhang framhölls ofta familjen och moralen som garanter för samhällets stabi-
litet. I de samtida offentliga diskussionerna framskymtade ofta en rädsla för att 
den osedliga populärkulturen hotade dessa värden. Samtidigt var sedligheten ett 
svårt ämne att behandla, och Per Olof Andersson menar att det fanns en tendens 
hos den lokala pressen att utesluta sådant från debatten som kunde anses stötan-
de för läsarna. Andersson skissar på en kronologi kring osedlighetsdebatten 
vilken tar avstamp i den nymalthusianska preventivmedelskritiken under 1880-
talet och slutar runt 1910 med preventivmedelsdebatten i samband med Hinke 

                                                 
661 Michanek, s. 30, 95, 215, 230 ff. och 280. 
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Bergrens föredrag Kärlek utan barn.662 Särskilt debatten kring de Kungliga 
teatrarnas uppsättningar av Riddar Blåskägg och Den sköna Helena fick stor 
betydelse för hur sambandet mellan moral och estetisk kultur skulle komma att 
diskuteras under de efterföljande decennierna. 

                                                

  
 

Liderlighetens plantskolor – Varietéerna som samhällsproblem 
 
Hugo Tamm skulle komma att bli en av huvudaktörerna bakom de politiska 
diskussionerna kring varietéunderhållningen. Vid 1893 års inledning inkom 
riskdagsmannen med en motion vars främsta syfte var att väcka statens initiativ 
då det gällde att bekämpa omoraliska företeelser i samhället. Det kan knappast 
betraktas som någon slump att motionen kom från just denne riksdagsman. Vid 
sidan av sitt riksdagsuppdrag var Tamm nämligen även ordförande för den in-
ternationella sedlighetsorganisationen Federationen vars främsta mål var att 
avskaffa den reglementerade prostitutionen som var vanlig i många västeurope-
iska länder vid den här tiden. Det här var ett system som utgick från att prostitu-
tion var något nödvändigt ont och att man istället för att förbjuda den, i syfte att 
begränsa de veneriska sjukdomarnas härjningar, skulle underställa de prostitue-
rade kvinnorna en regelbunden medicinsk kontroll och ett strikt regelverk för 
hur sexhandeln fick bedrivas.  

Federationen hade bildats i Storbritannien 1869 och nio år senare hade or-
ganisationen fått en svensk filial. Samma år började man ge ut den egna tidskrif-
ten och inspirationskällan Sedlighets-vännen. Initialt var intresset för organisa-
tionen stort och redan efter att år var man Sveriges största kvinnoorganisation 
med över 800 medlemmar. Medlemmarna var ursprungligen främst medelklass-
kvinnor med en ideologisk grund hämtad från kristen filantropi, samt sedlighets- 
och kvinnorättsrörelsen. Målet var att via den allmänna opinionen bekämpa den, 
som man ansåg, dubbla och skadliga sexualmoralen i samhället, vilken tillät 
såväl ogifta som gifta män att ha sex med prostituerade medan kvinnlig sexuali-
tet disciplinerades. Den reglementerade prostitutionen sågs som ett irrationellt 
och omoraliskt institutionaliserat förtryck av kvinnor och skulle därför avskaf-
fas.663  

Den reglementerade prostitutionen var en kontroversiell fråga, och i riks-
dagen fanns på flera håll ett starkt motstånd. År 1888 hade P.P. Waldenström, 
velat behandla reglementeringens avskaffande med justitiedepartementet. Ansö-
kan avslogs dock med en bred majoritet. Året därpå gjorde även Hugo Tamm ett 
liknande misslyckat försök. 

 
662 Per-Olof Andersson, Den kalejdoskopiska offentligheten. Lokal press, värdemönster och 
det offentliga samtalets villkor 1880-1910, Växjö 2001, s. 201 ff.  
663 Svanström, s. 192 f. 
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Det är troligtvis ingen slump att Tamm redan året efter sitt försök att lyfta 
frågan valdes till den svenska Federationens ordförande. Genom detta val hade 
organisation på ett sinnrikt sätt skaffat sig direkt inträde till första kammarens 
mest betydande krets. Valet av Tamm var logiskt då rörelsen börjat orientera sig 
i en mer konservativ riktning. Många av de radikala kvinnorättskämparna som 
tidigare utgjort starka krafter inom rörelsen hade då lämnat organisationen. 
Hugo Tamm var knappast någon ivrare av kvinnans rättigheter utan intog en mer 
konservativ grundsyn vilken betonade kvinnans traditionella roll i familjen. 
Fokus låg istället på att bekämpa hotet mot nationen, vilket i det här fallet var 
synonymt med osedlighetens olika ansikten. De kvinnofrigörande idéer som 
tidigare varit dominerande inom Federationen ersattes under 1890-talet av en 
samhällsbevarande ideologi.664 Innehållet i Tamms motion 1893 pekar starkt i 
en riktning mot att det var ur denna ideologiska kontext som diskussionerna 
kring kopplingen mellan varietéerna och osedligheten kom att definieras och 
etableras då den för första gången lyftes in på den politiska dagordningen. 

                                                

Var passar då varietéerna in i ”osedlighetspusslet”? Federationen ville inte 
bara bekämpa den reglementerade prostitutionen utan också sådana företeelser 
som ansågs bidra till att osedligheten ökade samhället. I sin motion torgförde 
Tamm en rad sådana fenomen. Till dessa räknades pornografisk litteratur, ciga-
rettbilder med erotiska motiv, den dekadenta teatern och inte minst de i antal 
ökande varietésalongerna. Även det utbredda spritmissbruket angreps, vilket av 
Tamm benämndes som ”osedlighetens tvillingsyster”.665 Tamm gick även till 
storms mot att man använde sig av kvinnlig personal på krogar och restauranger. 
Enligt motionären var detta bara ett slugt sätt att locka kunderna att 
”…extravagera i synnerhet i dryckesväg”.666 Att kvinnor arbetade stred mot 
såväl de konservativa som borgerliga ideologierna, där kvinnor förväntades hålla 
sig borta från det offentliga. De som inte gjorde detta betraktades med misstänk-
samhet och ringaktning.667  

Tamm menade att osedlighetens spridning i det svenska samhället utgjorde 
ett talande bevis för att lagen inte följdes i tillräckligt hög utsträckning, men att 
detta också var ett exempel på att den behövde revideras för att bättre harmo-
niera med det rådande samhällsklimatet.668  

Då motionären gick till angrepp mot varietéetablissemangen gjorde han 
detta utifrån vad han ansåg vara deras skadliga inverkan på samhällsmoralen. 
Tamm riktade särskilt in sig på varietéartisternas sceniska uttryck och han ansåg 
att: 
 

 
664 Svanström, s. 238 och 244. 
665 F.K., Motion 1893:15, s. 18. 
666 Ibid., s. 22. 
667 Karin Johannisson, Den mörka kontinenten. Kvinnan, medicinen och fin-de-siècle, Stock-
holm 1994, s. 70. 
668 F.K., Motion, 1893:15, s. 19 ff. 
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…på det hela taget är deras presentationer anlagda på sinlighet: ord, mimik 
och plastik äro lika många sätt att väcka lidelser hos en publik, som efter re-
presentationen ofta söka dessa lidelsers tillfredställande i prostitutionens 
armar eller hvarhelst tillfälle dertill erbjuder sig på annat håll.669  

 
Det är tydligt hur Tamm därmed såg ett direkt samband mellan prostitutionen 
och varieténs sceniska gestaltning, där det senare ansågs fungera som den tän-
dande gnista vilken i sin förlängning utmynnade i otukt.  

Tamm menade vidare att det kunde skönjas en växelverkan mellan publik 
och artister där man genom bifall och gensvar eggade varandra att flytta mora-
lens gränser. Att publiken inte enbart bestod av ungkarlar utan även familjefäder 
och mödrar som genom sina applåder ”… håna familjens och äktenskapets 
helgd”, ansågs ytterligare förvärra varietéernas skadliga inflytande. Samspelet 
mellan publikens låga smak och artisternas vilja att tillfredställa densamma, 
resulterade i en allt lägre allmän moral. Varietéerna ansågs ha en särskilt mora-
liskt degenererande inverkan på ungdomen och motionären menade att de vara 
att betrakta som ”…liderlighetens plantskolor”.670 Argumentationen uppvisade 
ur detta hänseende stora likheter med debatten kring de Kungliga teatrarna 1887 
där de stockholmska teaterscenerna liknats vid ”…uppfostringsanstalter i osed-
lighet”.671 Uttalandet kan ses som en vidareutveckling av motionens inledning 
där hotet mot familjen betonades. Genom att båda familjefäder och mödrar be-
sökte varietéerna ansågs osedlighetssmittan spridas in i samhällets hjärta, och 
när underhållningsformen vunnit gehör hos ungdomen var nationens framtid 
hotad. 

Tamm ville inte ha något totalförbud av varietéunderhållning utan föreslog 
istället att man skulle begränsa salongernas öppettider. Under de tider då de 
Kungliga teatrarna höll öppet föreslog Tamm att varietéer och andra, enligt ho-
nom, lägre underhållningsformer borde hållas stängda.  
 

Då dessa stats-scener skola afse en uppfostran för nationen i åtskilliga hän-
seenden, torde icke ett dylikt förbud, kuna [sic.] anses för hårdt, då i annat 
fall dessa scener hotas med sotdöd under konkurrensen med öfriga teat-
rar…672 

 
Varietéerna hade i och med detta placerats på riksdagens politiska dagordning, 
och ett tillfälligt utskott tillsattes under Svenska nykterhetssällskapets ord-
förande Sigfrid Wieselgren, som också var en av drivkrafterna bakom Göte-
borgssystemet.673 Utfallet av utskottets överläggningar kan inte ha varit till 

                                                 
669 F.K., Motion, 1893:15, s. 19 ff. 
670 Ibid., s. 20. 
671 Richardson (1966), s. 116. 
672 F.K., Motion 1893:15, s. 22. 
673 Johansson, s. 78 och 80. 
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Hugo Tamms belåtenhet, då detta kom fram till att även om man kunde hålla 
med motionären om varietéernas och liknande nöjens skadliga inverkan på sam-
hällsmoralen, så menade man att vad som var sedligt respektive osedligt vilade 
på subjektiva bedömningar. Detta gjorde juridiska gränsdragningar mycket 
osäkra. Staten skulle dessutom inte blanda sig i vilka nöjen medborgarna valde. 
Utskottet menade att de diskuterade problemen fanns reglerade i Ordningsstad-
gans § 13, och att polisen redan hade de juridiska medel de behövde för att be-
kämpa osedligheten men att man inte vågade göra detta eftersom det här var 
nöjen som hade ett starkt stöd hos de högre klasserna.674 
 
 

Osedlighetsdebatten i riksdagen 1893 
 
Frågan tycks ha intresserat allmänheten och då särskilt den kvinnliga delen av 
den. När Dagens Nyheter rapporterade från förhandlingarna i första kammaren 
noterade man hur läktaren var fylld av en publik vilken till stor del bestod av 
kvinnor.675 Det går inte att bortse från möjligheten att det var Federationens 
anhängare som samlats för att ge Tamm sitt stöd men också för att följa frågans 
fortsatta utveckling? Utgångsläget är intressant med tanke på att kvinnor betrak-
tades som främmande fåglar i den politiska debatten vid den här tiden. 

Förslaget vann snabbt gehör i Första kammaren även om det förekom skil-
da uppfattningar kring nöjeslivets skuld i frågan. Sitt främsta stöd fann motionen 
hos den konservative politikern Curry Treffenberg. Denne ansågs sig kunna 
verifiera Hugo Tamms uppgifter om att det under de senare åren skett en mora-
liskt negativ utveckling inom nöjeslivet och då särskilt på varietéerna. Talaren 
ansåg att det stod utom varje rimligt tvivel att polisen med stöd i lagen kunnat 
ingripa men att man underlåtit att göra detta. Curry Treffenberg hänvisade till 
Ordningsstadgans § 13 vilken gav myndigheterna rätt att upplösa offentliga 
föreställningar och/eller att neka tillstånd i de fall där dessa kunde misstänkas 
skadliga för sedligheten. Protektionisten Rudolf Klinckowström var betydligt 
mer tveksam till varietéunderhållningens del i skuldfrågan och menade att det 
moraliska förfallet istället borde sökas i den sociala frågan och sekulariseringen 
i samhället. Slutsatsen var att en lagskärpning inte skulle leda någon vart så 
länge de strukturella problemen i samhället kvarstod.676 

Om tonläget i första kammaren varit tämligen ljumt skulle temperaturen 
komma att stiga under förhandlingarna i andra kammaren. Demarkationslinjen 
kom här att dras mellan liberalen Christian Bülow och Missionsförbundets ord-
förande P.P. Waldenström. Riksdagsprotokollens formella språk lyckas knappast 
dölja att Bülow lyckades reta upp den sedlighetsorienterade delen av Andra 
                                                 
674 F.K., Tillfälliga utskottets utlåtande, Nr. 4, 17 mars 1893, s. 3. 
675 Dagens Nyheter, 7 April 1893. 
676 F.K., Förhandlingar 6 april 1893, s. 13 ff. & 21. 
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kammarens ledamöter. Talaren hade i motsats till kritikerna, vilka han ansåg inte 
visste vad de talade om, varit på varietéer men inte kunnat upptäcka något osed-
ligt. Snarare tyckte han att underhållningsformen var tråkig. Bülow menade att 
varietéer och liknande nöjen inte kunde ges skulden för det moraliska förfallet i 
samhället. Utifrån en tydlig liberal linje menade denne istället att osedligheten 
var ett resultat av att föräldrar ur de högre klasserna tillät sina barn att slösa bort 
pengar på ett lättsinnigt sätt.677  

Dessutom såg han i motionen ett försök från de högre klassernas kvinnor 
att stänga ute arbetarklassens kvinnor från offentligheten, en ambition han ansåg 
helt missriktad och som bara skulle öka fattigdomen och den sociala problema-
tiken ytterligare. På ett liknande sätt skulle en begränsning av privat teatrarnas 
och varietéernas öppettider göra att de som arbetade inom dessa branscher bara 
blev ännu fattigare. Kanske var det som provocerade mest Bülows avslutning 
där han gick till angrepp mot överklassens kvinnor vilka han ansåg bedrev en 
lobbyverksamhet riktad mot Första kammaren. Huvudsyftet var enligt talaraen 
att förtrycka de lägre klassernas kvinnor.678 Det är möjligt att det var Federatio-
nen han avsåg. 

Bülow möttes av en massiv kritik från flera riksdagsmän, och det man sär-
skilt reagerade på var hans negativa tolkning av intentionerna bakom motionen, 
vilken man inte alls ansåg vara inriktad på att trycka ned utan att frigöra och 
värna de lägre klasserna.679 P. P. Waldenström var den som tydligast kom att 
företräda denna linje. Sedlighet och nykterhet hörde som bekant till några av 
talarens specialintressen och då särskilt i de fall då dessa ämnen kopplades 
samman med kulturfrågor. Då de Kungliga teatrarna debatterats vid riksdagen 
1887-88 hörde Waldenström till dem som riktat en skarp kritik mot vad han 
uppfattade som en osedlig repertoar på de svenska nationalscenerna.680 Talaren 
menade att Bülow förvridit frågans ursprungliga avsikter, då denne hävdat att 
motionen var ett försök från överklassens sida att förtrycka underklassen. Tvärt-
om handlade motionen, enligt talaren, om att resa ett värn mot dessa klassers 
exploatering. Tillsammans med en överväldigande majoritet gav Waldenström 
utskottets linje sitt bifall och därmed var frågan avgjord.681 

Den slutliga skrivelsen till Kungl. Maj:t uppmanade till en översyn av 
osedlighetslagstiftningen, där målet var att korrigera och täppa till luckor som 
kunde anses bidra till att omoralen fick ytterligare spridning.682 

                                                 
677 A.K., Förhandlingar 16 april 1893, s. 21 f. 
678 A.K., Förhandlingar 16 april 1893, s. 23 f. 
679 Ibid., s. 24. 
680 Richardsson (1966) s. 129. 
681 A.K., Förhandlingar 26 april 1893, s. 28 och 30. 
682 Riksdagens skrivelser, N:o 90, 5 maj 1893 s. 3 ff. 
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Ett krav på självsanering 
 
Efter att ärendet slutligen landat på Kongl. Maj:ts bord tycks frågan ha gått i stå 
och för varietéernas del hade kritiken två år senare inte medfört några negativa 
juridiska konsekvenser. Samtidigt hade underhållningsformen nu officiellt defi-
nierats som en del av den sociala frågan. Det lugn som infunnit sig efter 1893 
var högst bedrägligt. När frågan tog ny fart skulle pressen komma att spela en 
mer betydelsefull roll. Ironiskt nog bidrog den egna branschtidningen Varieté till 
att sätta fart på debatten igen. 

I slutet av januari 1895 publicerade tidningen en anonym insändare som 
reste krav på att varietéunderhållningen skulle underställas liknande regler som 
återfanns under tryckfrihetsförordningen. I likhet med Frans Hedberg menade 
insändaren att varietéunderhållningen bidragit till en allmänt spridd smakför-
bistring. Särskilt illa ansågs varietésångerna vara, vilka författaren ansåg vara 
värre än den pornografiska litteraturen. En censur ansågs kunna ge flera positiva 
effekter. Artisternas anseenden skulle förbättras, det skulle bli fler jobb för de 
kvalitetsinriktade kuplettförfattarna, och den allmänna moralen skulle kunna 
höjas. Ekerot poängterade i artikelns inledning att han inte hörde till dem som 
förespråkade censur. Samtidigt var läget i varietébranschen nu sådant att någon 
form av åtgärd ändå kunde vara av nöden för att komma till rätta med proble-
met. Ekerot nämner att varietéfrågan redan varit uppe till debatt i både landsorts- 
och huvudstadspressen.683  

Tidningen Nya Dagligt Allehanda gav sig strax därefter in i frågan. I febru-
ari 1895 kunde en trevande varietékritik anas då tidningen berömde den i pres-
sen upphöjde Berns orkesterledare August Meissner för dennes ståndaktighet då 
det gällde att inte falla till föga för den ”allmänna lättare smaken”. Meissners 
orkester beskrevs som ett föredöme och en viktig motvikt till de allt populärare 
varietéerna och deras underhållning som beskrevs som taktlös och enfaldig.684  

Det var tydligt att nöjesbladet Varieté här trodde sig ha funnit en bunds-
förvant och som en följd av detta applåderades artikeln. Redaktören poängterade 
att man från tidningens sida varnat varietéartisterna för konsekvenserna av att 
framföra sånger med ett osedligt innehåll. Samtidigt hade redaktionen med an-
ledning av sin kritik fått utstå ”allvarsamma personliga obehag”. Man hade dock 
inte för avsikt att vika sig för påtryckningar utan en uppföljning av frågan utlo-
vades i ett framtida nummer.685 Det är tydligt att det här fanns de som anade att 
tidskriften Varietés engagemang kunde få negativa konsekvenser för branschen. 

Den stora attacken på varietéerna kom våren 1895 i en artikelserie i Nya 
Dagligt Allehanda under rubriken ”Varietéofoget”. Stockholm utmålades här 
som Europas kulturellt mest lågtstående huvudstad. En stor del av skulden åla-
                                                 
683 Varieté, 26 januari – 2 februari 1895. 
684 Nya Dagligt Allehanda, 12 mars 1895. 
685 Varieté, 16 – 23 mars 1895. 
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des varietéerna, vilka ansågs ha drivit fram en ”förskämd smak”, ”kränkt an-
ständighet” och som dessutom ansågs ha en negativ inverkan på det ”allmänna 
vettet”. Särskilt allvarligt såg man på att man från varietéerna Alhambras och 
Berns scener hånat statsministern och andra höga statsdignitärer. Om detta in-
träffat hade arrangörerna gjort sig skyldiga till brott mot Ordningsstadgan för 
rikets städers § 13, vilken förbjöd kritik mot statens ledning i samband med 
offentliga föreställningar. Tidningens ståndpunkt var att högt uppsatta personer 
borde värnas från alla liknande angrepp. För att bringa klarhet i de rådande för-
hållandena hade man sänt ut sina medarbetare för att rapportera från huvud-
stadens olika varietéetablissemang. Slutsatserna av dessa undersökningar var 
mörka, och man menade att det var lika illa ställt på alla varietéer. Tidningen var 
noga med att betona att man inte eftersträvade en total censur, men samtidigt 
gjordes det klart att man nu ansåg att varietébranschen gått för långt i sitt ex-
ploaterande av allt från nakenhet till mänskliga handikapp för att tidningen läng-
re skulle kunna hålla sig passiv i frågan. Särskilt stötande ansågs det vara att 
man till och med gett varietéföreställningar riktade mot en barnpublik mellan 
söndagsgudstjänsterna. Varietéetablissemangen beskrevs i detta sammanhang 
som en antites till kyrkan och ett hot mot djupa samhällsvärden som ”…den 
medborgerliga friheten och den personliga helgden” och den uppväxande gene-
rationens moraliska fostran.686 Flera insändare, däribland Varietés chefsredaktör 
Hjalmar Ekerot, instämde i kritiken och menade att det nu var dags att låta tal 
övergå i handling för att komma tillrätta med de rådande missförhållandena.687  

Parallellt med debatten kring de osedliga varietéerna pågick diskussioner 
kring Oscar Björcks målningar på Operakällaren. Även i detta sammanhang 
riktades allvarlig kritik mot varietéunderhållningen. Hugo Tamm var tillbaka 
och den här gången menade denne att Björcks nakna scenerier som bäst hörde 
hemma i en varietésalong. Tamm menade att det var stötande att skattepengar 
användes på ett sådant sätt att det bidrog till den ökande osedligheten i sam-
hället. Här gällde att vara på sin vakt så att ”…ej konsten neddrages af varieté-
andan, att skönhet och lättsinne ej sammanblandas, att de intryck, som besökan-
de mottaga, ej neddraga, utan mottaga”.688  

Om Tamm förväntat sig att få stöd av Nya Dagligt Allehanda skulle han 
komma att bli besviken. Kritiken mot Björck avfärdades och istället värnades 
konstens rätt till frihet från moraliska bedömningar. Tidningen menade att det 
var absurt att jämföra den klassiska estetiken med varietéernas råa nakenhet.689 
Satt i ett högt kulturellt värderat sammanhang ansågs sinnlighet och passion som 
något förädlande medan varietéernas osedliga texter och lättklädda kvinnliga 
artister ansågs grova och förråande. Som man och tillhörande den svenska 
konstnärseliten innehade Björck tillräckligt med både socialt och kulturellt kapi-
                                                 
686 Nya Dagligt Allehanda, 12 mars 1895. 
687 Nya Dagligt Allehanda, 13 och 15 mars 1895. 
688 Nya Dagligt Allehanda, 28 mars 1895. 
689 Ibid. 
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tal för att kunna visa det avklädda och ändå vinna tidningens acceptans medan 
varietéunderhållningens artister inordnades i det kulturella bottenskiktet. 

 
 

Åter på riksdagsordningen 
 
Trots att varietéfrågan lämnats utan lösning efter riksdagsdebatten 1893 är det 
tydligt att det sedan dess utvecklats en antimodern retorik, vilken synliggjordes i 
press och andra publikationer. Denna utmålade varietéerna som ett hot mot sam-
hället. Om det var detta som väckte de gamla björnarna ur sitt ide framgår inte 
av det undersökta källmaterialet men från riksdagshåll började nu varieté-
motståndarna åter vädra morgonluft. 

I en interpellation riktad till Första kammaren 1895 gick Curry Treffenberg 
till storms mot den omoraliska varietéunderhållningen: 
 

Det är för alla bekant, att vid s.k. varietéer bedrives ett ofog, som framkallat 
starkt ogillande och allvarliga bekymmer. Att här skildra detsamma kan ej 
komma ifråga. Enligt från vidt skilda håll framkomna enstämmiga vittnes-
börd kan det anses vara ådagalagt, att vid varietéföreställningarna bedrifves 
propaganda för osminkad liderlighet, ohöljd hädelse och politisk smädelse. 
Så långt har man gått i hänsynslöshet, att man till och med anordnat varieté-
föreställningar för barn och annonserat dem till tiderna mellan söndagsguds-
tjensterna…690 
 

Likheterna med hållningen i Nya Dagligt Allehandas kritik är slående, och det 
torde inte råda något tvivel om att det fanns ett samband mellan Treffenbergs 
interpellation och tidningens artikel. Det är tydligt att riksdagsmannen inte var 
nöjd med den stiltje som uppstått i frågan efter att den hamnat på Kongl. Maj:ts 
bord. Huvudfrågan gällde nu hur regeringen tänkte hantera ”varietéofoget” om 
detta inte gick att åtgärda inom ramarna för den befintliga lagstiftningen. Justi-
tieminister Claes Österberg menade i sitt svar till Treffenberg att lagen redan var 
fullt tillräcklig för att hantera det diskuterade problemet.691 

Här började vissa delar av pressen och varietékritikerna att vandra längs en 
gemensam väg. Redan dagen därpå kommenterade Nya Dagligt Allehanda den 
treffenbergska interpellation, och tidningen menade att även om man inte före-
språkade en juridisk reform så kunde inlägget fungera som en väckarklocka för 
de ansvariga myndigheterna.692 

Senare under hösten samma år inträffade det som slutligen tycks ha fått bä-
garen att rinna över för varietémotståndarna. Orkesterledaren Fredrik Andersson 
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skulle senare hävda att Berns övergång till varietéunderhållning fick en avgö-
rande betydelse för frågans fortsatta utveckling.693 Salongen hade liksom andra 
nöjesetablissemang i Stockholm vid den här tiden fått känna av den hårdnande 
konkurrensen. Det Meissnerska kapellet lockade inte längre som förr och som en 
konsekvens av detta hade orkestern avskedats och Berns salonger hade omvand-
lats till en varieté. Förändringarna fick Dagens Nyheter att reagera kraftigt och 
Hugo Berns tvingades försvara tilltaget. Denne menade att han inte haft något 
val med tanke på det ekonomiska läget.694 Även Svenska Dagbladet slöt upp 
bakom kritiken mot Hugo Berns och varietéunderhållningen. Pseudonymen 
Leon använde i en artikel, som behandlade osedligheten inom kulturlivet, Berns 
salonger som ett exempel på det moraliska förfallet i huvudstaden. Enligt Léon 
var de sämst ansedda varietéerna de som drog störst publik, och författaren ut-
tryckte sin förvåning över att även varieténs kritiker hörde till dessa etablisse-
mangs besökare. Att förbjuda varietéerna ansågs missriktat eftersom det påfres-
tande arbetslivet krävde att man hade tillgång till lättare nöjen. Istället menade 
författaren att de statligt finansierade scenerna, det vill säga de Kungliga teat-
rarna, på ett bättre sätt borde fullfölja sin roll som motvikt till det låga nöjes-
livet.695 Artikeln följdes upp dagen därpå där man gjorde det tydligt att man 
ansåg att politikerna misslyckats i frågan och att det nu ålåg pressen att axla det 
ansvar som riksdagen misslyckats med. Tidningen ville inte se något förbud mot 
varietéunderhållning eftersom det skulle bli svårt att definiera vad som var va-
rieté och vad som inte var det.696 Man presenterade därpå ett förslag som skulle 
komma att spela en avgörande roll för varietéunderhållningens fortsatta utveck-
ling:  

 
Deremot vore det helt visst mycket lämpligt att i gällande bränvinsförord-
ning [sic] låta inflyta det korta tillägget, att brända eller destillerade drycker 
icke få serveras å lokaler der sång eller några som helst konster utföras, hva-
rifrån kapellmusik lämpligen bör undantagas.697 

 
Tanken var att utan starksprit skulle publiken inte stå ut med varietéunder-
hållning och istället söka sig till andra mer väl ansedda nöjen. Förslaget visar på 
intressanta paralleller till den brittiska music hall-forskningen, vilken har visat 
hur myndigheter och politiker bytte strategi då man upptäckte att sedlighets-
vägen inte var framkomlig och då istället valde att bekämpa den uppfattade 
osedligheten genom inskränkningar i alkohollagstiftningen.698 Lennart Johans-
son har menat att nykterhetsfrågan blev så folkligt förankrad under 1800-talets 
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698 Pennybacker, s. 126, 132 och Waters, s. 149. 
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avslutande decennier att den öppnade vägen in i Andra kammaren för många 
riksdagsmän. Detta i sin tur ledde fram till frågans starka stöd i den svenska 
riksdagen.699 Varietéfrågan handlade nu inte längre bara om osedligheten utan i 
lika hög utsträckning om nykterheten i samhället. Genom att man på detta sätt 
lät två stora frågor sammanföras i en gemensam brännpunkt hade man skapat 
underlag för en bredare opinion i kampen mot varietéunderhållningen.  

När tidningen Varieté åter behandlade ämnet slöt man upp bakom kritiken, 
och man menade även att man hade fått stöd från flera varietéentreprenörer, 
vilka hävdat att den moraliska förflackningen tillkommit som ett resultat av att 
man med anledning av den hårda konkurrensen känt sig tvingade att gå publi-
kens smak tillmötes.700 En liknande utveckling hade redan ägt rum i Europa och 
USA, där många nöjesentreprenörer inlett en självsanerande process i syfte att 
städa ut de mest omoraliska inslagen.701 Alla var inte lika positiva, och från 
vissa håll hade det riktats anklagelser om att man förrått de egna leden. 

                                                

Tidningen gjorde därefter en intressant utvikning kring den samhällskritik 
som riktades från vissa varietéscener där bland annat P. P. Waldenström pekades 
ut som en av måltavlorna. Vilken form av kritik riksdagsmannen fått utstå fram-
går inte, men han kan knappast ha hört till favoriterna i varietékretsar med tanke 
på hans deltagande i osedlighetsdebatten 1893 och hans allmänna hållning i 
nykterhets- och sedlighetsfrågor. Skribenten menade att samhällskritik inte fick 
ta sig formen av ”godtyckliga angreppsmanér”.702 Kommentaren är viktig efter-
som den antyder att varietéunderhållningens innehåll inte bara drog mot det 
lättsinniga utan också speglade och behandlade den pågående samhällsdebatten. 
Samtidigt tycks Ekerot ha börjat ana oråd då denne nu ställdes inför det faktum 
att debatten tagit en vändning man inte förutsett, och han menade nu att debatten 
fått överdrivna proportioner. Det tidningen tidigare kritiserat inom varietégenren 
utgjorde i själva verket enskilda undantagsfall. Varför skulle hela branschen 
drabbas när endast ett fåtal salonger misskött sig? Tanken om att varietéunder-
hållning skulle kunna utmynna i kriminalitet och varietéaktrisernas sexuellt 
förledande inverkan på publiken betraktades som ett utslag av rena överdrifter. I 
sitt försvar av varietéerna hävdade Varieté att merparten av underhållningen 
utgjordes av den ”konstnärliga konsertsången”.703  

I det följande numret av Varieté diskuterades framförallt orsakerna till att 
osedligheten tycktes ha fattat greppet om Stockholmspubliken. Här kunde en 
klar tendens till att lägga ansvaret hos publiken märkas. Varietéernas stora miss-
tag låg i att man fallit till föga för massornas preferenser. Även lättare operetter 
som Lilla helgonet, vilken blivit en publiksuccé på Södra teatern 1883 men kriti-
serats av sedlighetsföreträdare, angavs som bidragande faktorer till att publikens 

 
699 Johansson, s. 65. 
700 Varieté, 16-23 november 1895. 
701 Butsch, s. 105, Maloney, s. 57 f., Lewis, s. 315, Gordon, s. 61 och 94 och Jelavich s.20 f. 
702 Varieté, 16-23 november 1895. 
703 Ibid. 
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smak försämrats.704 Här kunde en ambivalent hållning märkas där man vacklade 
mellan en vilja tona ned kritiken och att ta varietéerna i försvar, samtidigt som 
man tycktes vilja åstadkomma en förbättring av genren. Särskilt anmärknings-
värt ansåg man det vara att man både i huvudstaden och landsorten givit varieté-
föreställningar under falsk flagg som ”familjesoaré” och ”varietékonsert”. Det 
var tydligt att inte ens den egna branschtidningen ansåg att varieté alltid var en 
lämplig familjeunderhållning. Samtidigt betonades att varietéerna inte ensamma 
kunde skyllas för den negativa utvecklingen. Frågan man ställde sig var hur man 
skulle förklara det faktum att trots att publiken hade tillgång till god under-
hållning så valde den ändå att gå på varieté? Varieté anslöt sig till den anti-
moderna kritiken och menade att grunden till de diskuterade problemen stod att 
finna i de rådande samhällsförhållandena, vilka tidningen ansåg kännetecknas av 
”…tröstlöshet, kampen för tillvaron, allmän egoism, förvända principer i fråga 
om hemmet och dess skyldigheter”.705 Eftersom detta ytterst handlade om en av 
samhällsförhållandena förvriden smak skulle det vara utan poäng att ge polisen 
utökade befogenheter. Förändringen måste istället komma inifrån publiken.706 
Liknande tankar hade vädrats av Rudolf Klinckowström under riksdagsdebatten 
1893. Riksdagsmannen hade dock sett religionens pånyttfödelse som en lösning 
på det uppkomna problemet.707 

I artikelseriens tredje och avslutande del presenterades ett alternativt för-
slag till frågans lösning. För att den negativa utvecklingen skulle kunna vändas 
krävdes att såväl artister som varietéägare i långt högre utsträckning började 
värna den egna integriteten och inte längre visade samma undfallenhet inför 
publikens krav på det låga. Detta skulle vara möjligt om artister, ägare och press 
slöt sig samman och gjorde gemensam sak mot varietéunderhållningens negativa 
sidor. Av dagspressen krävdes att man fortsättningsvis även lyfte fram varieté-
ernas goda sidor och inte bara skrev om det man uppfattade som lågt. Genom ett 
sådant samspel tänktes varietédirektörernas/direktrisernas moraliska ambitioner 
öka, vilket troligen skulle leda till att branschen genomgick en självsanerande 
process. Som ett bevis på att en upprättelse av varietébranschen var möjlig pe-
kade man på att man i utlandet skattade varietégenren långt högre än vad som 
var fallet i Sverige. Här drogs paralleller till hur Wiens varietéartister umgicks i 
samma kretsar som det österrikiska hovet.  

                                                 
704 Tjerneld, s. 62. 
705 Varieté, 23-30 november 1895. 
706 Ibid. 
707 F.K., Förhandlingar, 6 april 1893, s. 15. 
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Slutligen fastslogs att, om en förbättring skulle kunna vara möjlig, så måste 
denna börja med en förändrad mentalitet hos publiken. Detta tänktes ske genom 
en disciplineringsprocess där man helt sonika avvisade och portförbjöd störande 
element. Genom en höjd moralisk ton i salongerna skulle den offentliga kritiken 
med tiden komma att minska och på detta sätt skulle varietégenrens anseende 
komma att förbättras.708 Som vi tidigare kunnat se var detta en strategi som upp-
visade stora likheter med den internationella utvecklingen.709  

Varieté tycks ursprungligen ha strävat efter att få till stånd en självrann-
sakan hos branschens företrädare. Skriverierna i bland annat Nya Dagligt Alle-
handa och Svenska Dagbladet samt reaktionerna från olika varietéaktörer hade 
gjort att man nu till viss del tvingats omforma sin hållning i frågan. Svenska 
Dagbladets förslag om att förbjuda brännvinsutskänkning på varietéerna hade 
fört frågan i en troligen oväntad och för nöjesbranschen obehaglig riktning. Det 
var knappast detta man tänkt åstadkomma genom sin kritik. Istället för att enbart 
driva den självsanerande linjen fick man nu på samma gång komma varieté-
underhållningen till undsättning. Mellan raderna kan en villrådighet över det 
uppkomna läget anas. Vilken sorts debatt hade man egentligen bidragit till? De 
ursprungliga intentionerna hade inte varit att dra undan mattan för varieté-
etablissemangen, och konsekvenserna av den egna argumentationen torde vid 
denna tidpunkt ha framstått som synnerligen ovissa. 
 
 

Ett förslag till ”varietéofogets” lösning 
 
Nio månader efter den treffenbergska interpellationen var varietéfrågan åter på 
riksdagens agenda då ett förslag till hur varietéproblemen skulle kunna lösas 
presenterades. Propositionen anfördes inför regeringen av den då tämligen ny-
tillträdde finansministern Claës Wersäll. Statsrådet hade dessförinnan innehaft 
posten som landshövding för Kopparbergs län, en post han senare återvände till 
vid sin avgång från finansministerposten 1897. Wersäll hade vid flera tidigare 
tillfällen drivit alkoholfrågor i riksdagen, vilket visar att det knappast var en 
tillfällighet att han även nu visade engagemang.710 Under riksdagsdiskussioner-
na 1894 hade Wersäll bidragit till förändringarna i Brännvinsförordningen vilka 
föreskrev att utskänkning inte fick förekomma om den på något sätt kunde anses 
främja osedligheten.711 För stockholmsvarietéernas del hade dessa förändringar 
synliggjorts i att Överståthållareämbetet under 1895 börjat göra tillägget att: 
”Vid föreställningar får icke heller förekomma något mot sedligheten sårande 

                                                 
708 Varieté, 7-14 december 1895. 
709 Pennybacker, s. 129 ff. och Snyder s. 12. 
710 Nordisk familjebok, Uggleupplagan, band 31, Stockholm 1921, s. 1304. 
711 A.K., Förhandlingar 26:1896, s. 39 och Johansson, s. 81. 
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eller något mot myndigheter eller enskilda ohöfviskt” i tillståndshandlingarna.712 
Det här var i praktiken egentligen ingen nyhet för varietésalongerna utan fanns 
redan reglerat i 1864 års Strafflag. De nya var istället den allt tydligare juridiska 
kopplingen mellan sedlighet och utskänkning.713 

I sitt anförande betonade Wersäll svårigheterna att lagstifta då det gällde 
sedlighet eftersom detta var ett område som lätt undangled alla objektiva be-
dömningar. Finansministern såg därför en större möjlighet att komma tillrätta 
med den diskuterade problematiken genom att istället inrikta sig på nykterhets-
frågan. Wersäll menade att det som gjorde varietéerna så skadliga var kombina-
tionen av det osedliga och alkoholkonsumtionen, och han menade att varietéer-
nas programupplägg där de mest osedliga numren förlades sist i tablån förstärkte 
dessa effekter ytterligare. Ungdomen ansågs vara en utsatt grupp eftersom de var 
särskilt benägna att falla för varietéernas lockelser. Enligt finansminster Wersäll 
kunde varietéunderhållningen vara beroendeframkallande, vilket riskerade att 
utmynna i att den fallne kastades in i ett liv i kriminalitet för att få ekonomiska 
medel att tillfredställa sitt varietébehov med.714 

Det bästa vapnet i kampen mot det så kallade varietéofoget var därför en-
ligt finansministern att angripa det via nykterhetslagstiftningen. Sedlighetsvägen 
var som bekant snårig på grund av att man ansåg att den grundades på subjektiva 
bedömningar. I linje med detta föreslogs ett tillägg av ett tredje moment i § 25 i 
brännvinsförsäljningsförordningen: 
  

Vid offentlig föreställning, såsom skådespel, lindansning, konstridning, fö-
revisning af djur, konststycken eller annat dylikt, eller, med undantag af 
konsert, vid vilken uteslutande utföres instrumentalmusik, hvarje annan fö-
reställning av hvad beskaffenhet som helst, hvilken genom allmän tidning, 
anslag eller annorledes kungöres, eller hvartill inträdeskort försäljas, eller 
afgift på ett eller annat sätt från allmänheten fodras, begäres eller mottages, 
eller till vilken allmänheten eljest har tillträde, må utskänkning af bränvin 
[sic.] icke ega rum i lokal eller å plats, derifrån är utsigt till skådebanan el-
ler annan plats, der föreställningen gifves; dock att Kongl. Maj:ts befall-
ningshafvande för särskildt tillfälle eger medgifva undantag från det sålun-
da meddelade förbudet.715 

 
Det avslutande undantaget motiverades utifrån svårigheten att avgränsa vad 
som kunde definieras som varietéunderhållning. Den avslutande undantags-
regeln skulle hindra att det man uppfattade som sedlig underhållning drabbades 
negativt av den nya lagstiftningen.716 Att avnjuta orkestermusik till ett glas 
                                                 
712 Nordiska museet, Nya Aktiebolaget Tivoli, F2B – F2D 1, Handlingar för kontrakt, Över-
ståthållarämbetets resolution nr. 472 1895. 
713 SFS, 1864, Strafflagen no. 11, kap, 7, 8, 9,10 och 18. 
714 F.K., Proposition, N:o 25 1896, s. 3. 
715 F.K., Proposition N:o 25 1896, s. 4. 
716 Ibid., s. 4 f. 
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punsch skulle därmed fortfarande vara tillåtet. Förslaget tycks till stora delar 
vara hämtat från Svenska Dagbladets inlägg i september året innan.  
 
 

Myndigheternas bild av varietéunderhållningen 
 
Förslaget skickade ut på remiss till Överståthållareämbetet och landets läns-
styrelser och de svar som inkom var av högst varierande slag. Många län verka-
de inte ha någon uppfattning i frågan och lämnande därför förslaget utan kom-
mentarer. Länsstyrelserna i Uppsala-, Kristianstads- och Västerbottens län me-
nade att de inte alls kände igen den problematik som lagändringen var tänkt att 
bemöta. Från Västerbottens län hävdades att det var fel att koppla samman 
osedlighets- och alkohollagstiftning med hänvisning till att osedliga före-
ställningar inte borde tillåtas vare sig man serverade alkohol eller ej. Från Göte-
borgs och Stockholms län menade man att förslaget byggde på en förenkling av 
frågan. Alkoholen kunde inte betraktas som den enda orsaken till den diskute-
rade problematiken, utan även de osedliga föreställningarna och det omfattande 
och skadliga tobaksbruket borde också ha beaktats. Att förbjuda spritförtäring 
ansågs uddlöst, då begäret efter alkohol väl kunde stillas med hjälp av malt-
drycker, vilka inte omfattades av den föreslagna lagändringen.717  

Remissvaret från Överståthållareämbetet visade att man gått på djupet i 
frågan, och man var tydligt inställd på att försöka ge en så objektiv bild av de 
rådande förhållandena som möjligt. De här uppgifterna är extra intressanta då 
Överståthållarämbetet via sin tillståndsgivning och sitt övervakningsansvar 
hade god översikt över huvudstadens varietéer. För att skapa en självständig 
bild av den diskuterade problematiken hade man skickat ut några medarbetare 
för att rapportera om tillståndet på Stockholms salonger. Samtliga stora etablis-
semang, utom Victoria Teatern som då var stängd för säsongen, hade besökts. 
Slutsatserna av undersökningarna var att varietéunderhållningen främjade su-
pandet, lättsinnigheten, och förstörde medborgarnas goda smak, och det mena-
des att den föreslagna lagändringen kunde vara ett medel i kampen mot detta. 
Samtidigt betonades att detta inte var hela sanningen utan att varietéunderhåll-
ningen till en dominerande del utgjordes av kvalitetsmässigt goda inslag, till 
exempel trolleri, clowner, folkdans och kvartettsång. Dessvärre hade man upp-
täckt att det inte var dessa nummer som lockade publiken. Till publikens favori-
ter hörde istället skämtsamma sång- och dansnummer, ofta framförda av ut-
ländska artister, vilka ansågs appellera till det sinnliga. Varietéerna ansågs inte 
vara värst avseende osedlig underhållning utan här framhölls istället kaféerna 
och vissa privatteatrars repertoar som betydligt mer avskräckande exempel.718 
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I utredningen hade även polisen i Stockholm fått ge sin bild av saken. Från 
detta håll menade man att det inte förekommit några betydande ordnings-
problem på stadens varietésalonger. Tvärtom så hade varietéentreprenörerna 
visat sig måna om att följa de gällande regelverken. I sitt avslutande omdöme 
gjorde man flera reservationer avseende propositionen. Här befarandes att ett 
spritförbud skulle utmynna i att underhållning som kombinerade osedliga inslag 
med brännvinsutskänkning skulle komma att fortsätta ges under ljusskygga och 
för ordningsmakten mer svårbevakade former. Samtidigt betonades att Stock-
holm var en stad med många internationella gäster, som hade förväntningar på 
att ha tillgång till nöjen som varietéunderhållning.719 Den sista kommentaren får 
utgöra ett exempel på hur de förbättrade kommunikationerna, transporterna och 
masspressens genomslag hade bidragit i skapandet en transnationell urban ideo-
logi, vilken fyllde stadsrummet med olika förväntningar. Det är tydligt att varie-
téunderhållning nu hörde till en av dessa.720 Avslutningsvis förklarade sig Över-
ståthållareämbetet vara positivt inställt till intentionerna bakom propositionen, 
men man betonade samtidigt att den innehöll alltför många frågetecken för att 
man skulle kunna ge den sitt bifall.721 

Detta var invändningar som tycktes väga lätt när finansdepartementet 
gjorde sin slutgiltiga bedömning, eftersom det ansågs att en majoritet av länen 
bifallet förslaget. Med hänvisning till de negativa ekonomiska konsekvenserna 
lagändringen skulle komma att få för varietéetablissemangen föreslogs en över-
gångsperiod innan lagförslaget skulle vinna laga kraft. Någon lägre frist hand-
lade det inte om då datumet då brännvinsförbudet skulle träda i kraft sattes till 
den första oktober innevarande år, det vill säga 1896. Efter att förslaget hade 
vunnit bifall såväl hos samtliga statsråd och Kungl. Maj:t överlämnades detta 
vidare för beslut i riksdagen.722 

 
 

När varietéunderhållningen blev ett folkhälsoproblem 
 
Vid sidan av pressens varietékritik engagerade sig även den högerpolitiska och 
nationalistiska organisationen Fosterländska förbundet, där Curry Treffenberg 
var aktiv, i kampen mot varietéunderhållningen. För att skapa opinion mot varie-
téunderhållningen publicerade man en pamflett med en rad anföranden, där den 
under sin samtid berömde frireligiöse och politiskt konservative folkhälso-
läkaren Henrik Berg bidrog till att ge den varietékritiska linjen vetenskaplig 
legitimitet. Bergs inlägg tycks ha varit ett försök att skapa motvikt till de delar 
av Överståthållarämbetets rapport som ställde varietéunderhållningen i en posi-
                                                 
719 F.K., Proposition N:o 25 1896, s. 11-12. 
720 Stokes, s. 93, Schwartz, s. 33 och Husz, s. 52. 
721 F.K., Proposition N:o 25 1896, s. 12. 
722 F.K., Proposition N:o 25 1896, s. 14 f. 
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tiv dager. För att ge ärendet en empirisk genomlysning hade Berg genomfört en 
rad studiebesök på Alhambra, Novilla och Folkteatern. Att Berg besökt Folk-
teatern som inte var någon varieté är något förbryllande. En möjlig förklaring till 
att han även besökte en teater kan vara att han ville ha en närliggande genre att 
jämföra med och/eller hade för avsikt att studera varietéunderhållningens på-
stådda negativa inverkan på teatern. Överståthållarämbetet hade som tidigare 
beskrivits framhållit teatern som minst lika osedlig som varietéunderhållningen. 
Valet av varietésalonger kan ha varit av det praktiska slaget då dessa låg strax 
intill varandra, men urvalet var knappast representativt då båda etablissemangen 
hörde till Stockholms enklare varietésalonger.  

Det var med delade känslor som Henrik Berg under sitt besök på Novilla 
först hade fått sig till dels en blandning av god akrobatik men därefter också 
duettister vilka till läkarens bestörtning helt plötsligt kastade ”… kjolarne öfver 
nacken, dervid framvisande den kroppsdel, som anatomerna kalla glutealregio-
nen.”, det vill säga rumpan, för publiken, vilket de facto var ett brott mot sedlig-
hetslagstiftningen.723 När Berg senare styrt kosan mot Alhambra hade denne 
kunnat notera hur läktarna frekventerats av prostituerade och både scenfram-
trädandena och publiken bedömdes vara av en mindre respektabel sort än den 
man återfann på Novilla. Sedligheten var ett återkommande tema och Berg kun-
de i sitt anförande rapportera att han på Alhambra fått beskåda en lättklädd 
kvinnlig artist med högt skuren slits i klänningen och såväl manliga som kvinn-
liga artister som framförde sånger vars texter drev med sedligheten.724 Det bör 
betonas att Henrik Bergs bild av Alhambra till stora delar gick stick i stäv med 
Emil Norlanders och Fredrik Anderssons betydligt mer positiva omdömen om 
kvalitén på Alhambras varietéunderhållning vid samma tid.725 Andersson var 
anställd på Alhambra under åren 1893 till 1898 och, även om man här inte kan 
utesluta en viss tendens, menade denne i sina memoarer att ordningspolisen 
aldrig behövde ingripa under hans tid på varietésalongen och att ledningen heller 
aldrig var i behov av någon utkastare.726 Här gick alltså åsikterna isär och vi kan 
förutsätta att här fanns tydliga tendenser i bägge lägren. Det får samtidigt be-
tecknas som intressant att Henrik Berg ansåg sig ha funnit den högsta graden av 
osedlighet på Folkteatern, där man vid hans besök gav Bröllopsnatten, ett teater-
stycke som enligt Berg skulle ha varit fullmatat med otillbörliga anspelningar på 
det sexuella.727  

Dagen efter sina varietébesök kunde Berg konstatera att de musikaliska och 
visuella intrycken inte ville släppa taget utan dröjde sig kvar i hans medvetande, 
vilket utmynnat i en nedsatt arbetsförmåga och arbetslust. Berg menade vidare 
att då han själv känt av effekterna i så hög grad skulle naturligtvis en yngre, 
                                                 
723 Något om varietéer, s. 13. 
724 Ibid., s. 13-14. 
725 Norlander (1918), s. 22 och Andersson, s. 84. 
726 Andersson, s. 84 och 94. 
727 Något om varietéer, s. 14. 
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moraliskt svag och kanske dessutom berusad man drabbas av ännu värre efter-
räkningar. Att varietésalongerna, som Överståthållareämbetet beskrivit, blanda-
de underhållning av god kvalitet med det moraliskt undermåliga ansåg Berg bara 
ökade faran med varietéerna. Anförandet avrundades med att Berg yrkade på 
”desinfektion” i syfte att bota samhället från ”varietésmittan”.728  

Varietéunderhållningen var i och med detta inte bara definierad som ett hot 
mot moralen utan också mot den mänskliga fysiken och intellektet. Samhälls-
kroppen var inte bara angripen i sitt hjärta utan också i sin hjärna och sina armar 
och ben. Här fanns en inbyggd konservativ logik i Bergs tänkande. Att bekämpa 
varietéer var i likhet med hans kamp mot alkoholen bara ytterligare ett sätt att 
hela samhällskroppen genom att främja folkhälsan. 

 
 

Brännvinsförbudet 1896 
 
Den här gången var opinionsbildningen inför den stundande riksdagsdebatten 
betydligt mer organiserad och fokuserad än vad som varit fallet vid osedlighets-
debatten tre år tidigare. Sedlighets- och nykterhetsfrågan hade nu kopplats sam-
man på ett tydligt sätt och den här gången utgjorde varietéunderhållningen dess-
utom ensam måltavla. P. P. Waldenström var dock beredd att gå ännu längre i 
sin strävan att förbjuda brännvinsutskänkning i samband med underhållning. I 
en motion riktad till Andra kammaren krävde han därför att undantaget om in-
strumentalmusik och möjligheten att söka dispens från förbudet slopades med 
hänvisning till att god kultur inte behövde starkvaror.729 

Även Bevillningsutskottet, under ledning av Per Cavalli, gav sin syn på 
propositionen i ett betänkande där det visade sig att man lyssnat till Överståt-
hållareämbetets invändningar. I likhet med denna myndighet ansåg bevillnings-
utskottet att ett förbud skulle kunna bidra till en försvårad övervakning, eftersom 
utskänkningen med lätthet kunde fortgå i angränsande lokaler där insynen var 
mer begränsad. Det ekonomiska bortfall ett spritförbud skulle innebära riskerade 
dessutom medföra att varietéerna tvingades anlita sämre och mer osedliga artis-
ter. Varietéerna skulle därutöver kunna tvingas tänja ännu mer på sedlighetens 
gränser för att ytterligare kompensera de förlorade brännvinsutskänkningsrättig-
heterna. Det rådde stor oenighet inom utskottet vid omröstningen men med en 
viss majoritet föreslog man ett avslag av propositionen.730 

När förhandlingarna i Första kammaren inletts skulle det snart stå klart att 
den varietékritiska linjen förberett sig väl genom att samla på sig flera, som man 
ansåg det, talande exempel på varietéunderhållningens farliga sidor. Det skulle 
också visa sig att Överståthållareämbetets rapport, genom en selektiv läsning, 
                                                 
728 Något om varietéer, s. 15 f. 
729 A.K. Motion, 1896:229, s. 2 f. 
730 Bevillningsutskottet, betänkande N:o 20 1896, s. 16 ff. 

203 



kunde tolkas som om den helt gav stöd åt den varietékritiska linjen. När Claes 
Wersäll tog till orda menade han följaktligen att det nu kunde anses styrkt att 
varietéunderhållningen främjade alkoholism, lättfärdighet, dålig smak och att 
den bröt mot de delar av lagen som förbjöd att myndigheter och enskilda indivi-
der smädades.731 Sigfrid Wieselgren ville gå ännu längre och menade att varie-
tékulturen var beroendeframkallande, och han framhöll här en straffånges livs-
öde som ett bevis för hur illa detta kunde sluta. Ynglingen ifråga hade enligt 
egen utsaga blivit beroende av det utsvävande nattliv varietéerna hade att erbju-
da och för att ha råd med sitt dyra leverne hade han förskingrat pengar från sin 
arbetsgivare. Enligt detta resonemang var det inte i första hand den dömde som 
bar skulden till sitt brott utan varietéernas förledande inverkan. Att Wieselgren 
vid sidan av sitt riksdagsuppdrag var generaldirektör för Fångvårdsstyrelsens 
och dessutom en av nykterhetsrörelsens förgrundsgestalter skänkte naturligtvis 
den varietékritiska linjen såväl legitimitet som auktoritet 732.  

                                                

Hugo Tamm bidrog inte helt oväntat med ytterligare ett exempel som enligt 
talaren med tydlighet visade på varietéernas depraverade natur. Det handlade här 
om att en skrupulös kvinna skulle ha sålt sin 16-åriga flicka till en varieté för 
3 000 kr. Flickan hade försökt fly men efter åtta dagar på flykt spårats upp och 
förts tillbaka till varietén. Tamm hade själv sökt upp flickan som sade sig vara 
uppgiven inför sin situation. Riksdagsmannen hade då kontaktat riksdagens 
jurister som dessvärre meddelat att inget fanns att göra den juridiska vägen. 
Berättelsen låter minst sagt märklig och då Tamm inte nämner någonting om 
vilken varieté det handlade om eller i vilken stad den var placerad är den samti-
digt mycket svår att verifiera. Slavhandel var lika otillåtet då som nu och sanno-
likt bör det ha handlat om att modern i egenskap av målsman till den omyndiga 
flickan tecknat ett kontrakt med varietén som den unga kvinnan inte varit intres-
serad av att fullfölja. Det får även betraktas som underligt att Tamm inte namn-
gav varietén i fråga, då han borde ha haft allt att vinna på detta, om det nu var så 
att varietén han avsåg överhuvudtaget låg i Sverige. Enligt Hugo Tamm hade det 
dessutom blivit allt vanligare att föräldrar tog med sig sina barn när man gick på 
varieté, och han ansåg liksom under debatten 1893 att ett av nationens absoluta 
kärnvärden, det vill säga familjen, var hotad. Tamm tog sedan upp Överståthål-
larämbetets uppgifter om att en majoritet av varietéinslagen var av god moralisk 
karaktär och menade att även om så var fallet, så var det ändå de osedliga sång-
numren, vilka ofta framfördes av utländska artister, som utgjorde de verkliga 
publikmagneterna.733 

En betydande del av debatten i första kammaren kom även att handla om 
den gällande lagens otillräcklighet och myndigheternas släpphänthet. Till stor 
del sammanfattade Claes Wersälls inlägg i debatten dessa åsikter. Denne talare 
menade att då det kunde anses klargjort att varietéunderhållningen var osedlig så 

 
731 F.K., Förhandlingar, 1896:18, s. 3. 
732 Herman Hofberg, Svenskt biografiskt handlexikon, band 2, Stockholm 1906, s. 726. 
733 F.K., Förhandlingar, 1896:18, s. 18 och 20. 
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innebar detta ett brott mot Brännvinsförsäljningsförordningen § 18, vilken fast-
slog att utskänkning inte fick ske på ett sådant sätt så att detta främjade osedlig-
heten. Även Curry Treffenberg och Hugo Tamm anslöt sig till kritiken av myn-
digheternas slappa övervakning av utskänkningen och Överståthållareämbetet 
anklagades för att ha presenterat en slarvigt genomförd utredning.734 Taktiken 
från varietékritikernas sida tycks inte bara ha varit att framställa varietéerna i så 
dålig dager som möjligt, utan att dessutom misskreditera Överståthållarämbetet, 
vars undersökning på ett inte betydelselöst sätt visade en delvis annan bild av 
varietéerna än den man ville få fram. 

Även om kritikerna var i klar majoritet i Första kammaren fanns här andra 
som tog avstånd från svartmålningen av varietékritiken. Rudolf Klinckowström 
kändes igen från debatten 1893 och när han tog till orda rådde det inget tvivel 
om att han ansåg att de diskuterade problemen överdrivits. Talaren menade att 
den som inte besökt en varieté inte borde uttala sig i saken. Klinckowström hade 
själv i studiesyfte besökt flera varietésalonger och han hade vare sig kunnat 
notera någon osedlig sång eller dans och det omåttliga supandet som kritikerna 
utmålat beskrev han som rena fantasier från kritikernas sida. Klinckowström 
menade att varietéunderhållningen var att betrakta som ett storstadsfenomen 
bland andra och att han litade fullt och fast på Överståthållarämbetets omdöme 
då de gett sin bild av varietéunderhållningen. Han ansåg det dessutom anmärk-
ningsvärt att man inte kritiserat teatrarna som han menade höll en betydligt lägre 
sedlig nivå än varietéerna.735 

Varietékritiken var stark även i Andra kammaren och liksom i systerkam-
maren framställdes varietéunderhållningen ur olika aspekter som ett hot mot 
samhället. Riksantikvarie Clas Odhner (Stockholm), Nya Centern, varnade för 
att bagatellisera hotet från varietéerna. Även om dessa förströelser vid en första 
anblick kunde uppfattas som harmlösa, kunde de likt småsår orsaka blodförgift-
ning och samhällsröta. Det var därför statens ansvar att inta en aktiv hållning i 
frågan. Lektor Magnus Höjer menade att staten borde vara på sin vakt mot varie-
téernas familjeanpassning och han menade att de senare årens bruk att ta med 
sina barn till varietésalongerna innebar ett fördärv för deras fostran.736 Publicist-
klubbens ordförande Emil Hammarlund gav en något annorlunda vinkling i sin 
syn på varietéerna som ett hot mot familjen. Enligt talaren kunde ingenting läng-
re anses säkert: 
 

…när det förhåller sig så, att en ung man kan den ena aftonen supera till-
sammans med varietédivor, och den följande dagen inbjudes till en hederlig 
familj och der presenteras för husets döttrar måhända i afsigt att få honom 
till måg i huset…737 

                                                 
734 F.K., Förhandlingar, 1896:18, s. 4 f. och 19. 
735 Ibid., s. 21 och 23.  
736 A.K., Förhandlingar 26:1896, s. 43 och 47. 
737 Ibid., s. 53. 
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Hammarlunds anförande visar hur den retoriska tanken om varietésmittan fått 
fotfäste i debatten och nu börjat leva ett eget liv. Tankemönstret speglar det sena 
1800-talets borgerliga syn på den smittobärande och orena underklasskvinnan, 
vilken betraktades som ett hot mot den borgerliga familjen genom sin uppfattade 
förmåga att leda unga män i fördärvet.738  

Även i Andra kammaren fanns det de som menade att kritikerna målat en 
orättvis bild av varietéunderhållningen. Särskilt intressant i sammanhanget var 
inlägget från Handels- och Politiborgmästaren Gustaf Svanberg (Göteborg), från 
Nya Centern.739 I sin roll som ledamot av Göteborgs magistrat hade talaren 
kommit i nära kontakt med stadens varietéer, och han intygade att det vare sig 
förekommit eller förekom någon oordning av det slag som kritikerna menat på 
någon av dessa nöjessalonger. En lagändring skulle däremot kunna skada den 
goda kulturen på ett oönskat sätt och om osedligheten på varietéerna skulle be-
kämpas borde detta bäst ske inom ramen för Ordningsstadgan. Därefter följde en 
något förbluffande vändning. Istället för att yrka på ett avslag av propositionen 
valde Svanberg ändå att ge den sitt stöd eftersom han ansåg att den kunde gynna 
nykterheten.740 Det var därmed tydligt att frågan trots sin ursprungliga vinkling 
mot osedligheten, även kommit att intressera Andra kammarens nykterhets-
vänner. Sannolikt var det detta anförande som slutligen fick Carl Collander från 
Bevillningsutskottet att ta till orda. Han menade att det fanns de bland Andra 
kammarens nykterhetsivrare som oreflekterat biföll alla förslag som syftade till 
att begränsa alkoholkonsumtionen i samhället.741 Talaren menade vidare att 
sedlighetsproblematiken med varietésalongerna främst var relaterad till Stock-
holm och möjligen Göteborg, då det inte inkommit några uppgifter om sådana 
problem från landsorten. Sammanfattningsvis menade Collander att det inte 
rådde någon tvekan att varietéföreställningar inte kunde utgöra något större hot 
mot samhället.742 

Även i Andra kammaren skulle varietékritikerna komma att vinna en jord-
skredsseger. Då votering i Andra kammaren var klar hade propositionen vunnit 
med stor majoritet, där 169 ledamöter röstat för propositionen mot 46 röster för 
Bevillningsutskottets hemställan.743 Med detta var frågan avgjord. Det är tydligt 
hur pressens och de olika pamfletternas agitation skapat en retorisk plattform 
varifrån varietékritikens företrädare kunde ta avstamp på ett framgångsrikt sätt 
när debatten väl inleddes. Varietéernas aktörer var i detta fall helt utelämnade 

                                                 
738 Johannisson, s. 85 och 87. 
739 Norberg och Tjerneld, s. 156. 
740 A.K., Förhandlingar 26:1896, s. 48. 
741 A.K., Förhandlingar 26:1896, s. 49. 
742 Det bör i sammanhanget påminnas om att inga rapporter om problem inkommit från Göte-
borg och inte heller Överståthållareämbetets rapport gav någon entydig bild som gav stöd åt 
varietékritikernas linje. 
743 A.K., Förhandlingar 32:1896, s. 12. 
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till myndigheternas försök att nyansera frågan, vilket de inte lyckats med. Med 
inledning den 1 oktober 1896, det vill säga innevarande år, skulle varieté och 
annan underhållning inte längre kunna avnjutas i kombination med brännvin. 
Varietémotståndarna hade vunnit en betydande seger och många hörde begrav-
ningsklockorna klämta för underhållningsformen. Genom att förbättra varieté-
salongernas rykte hade entreprenörerna lyckats bredda sitt publikunderlag, men 
då allt fler gick på varieté och pressen ökade sin bevakning kring underhåll-
ningsformen hade effekterna av detta blivit de motsatta.  

Inom varietékretsar florerade ett rykte som gjorde gällande att man utsatts 
för en komplott. Enligt Alhambras orkesterledare Fredrik Andersson hade denne 
från en ”välunderrättad” källa fått höra att förbudet tillkommit efter att ledande 
personer inom Stockholms teaterkretsar utnyttjat sina kontakter med kungen, 
vilket utmynnat i att Claes Wersäll på Oscar II uppmaning skulle ha vinklat 
varietéfrågan så att den kommit att kopplas till nykterheten på ett avgörande 
sätt.744 

 

Var varietéförbudet ett utslag av moralpanik? 
 
Blev då varietéunderhållningen ett offer för moralpanik? En moralpanik kan 
förstås som en överdriven offentlig reaktion där ett nytt och obekant samhälls-
fenomen uppfattas som ett hot. Med media som drivkraft skapas ett offentligt 
motstånd till det uppfattade hotet, byggt på överdrifter och direkta felaktigheter. 
Med utgångspunkt i sociologen Stanley Cohen har litteraturvetaren Ulf Boëthius 
utvecklat en modell för hur en moralpanisk process kan definieras och förstås. 
Den första fasen kännetecknas av det uppstår en rad varningar kring ett specifikt 
fenomen som börjat uppfattas som ett hot.745 Den andra fasen utgörs av själva 
katastrofen, det vill säga den fas där press och media ger sina tolkningar och 
beskrivningar av det uppfattade fenomenet och/eller händelsen. Därpå följer en 
reaktionsfas där ”hotet” nu, återigen via massmedia, ges uppförstorade propor-
tioner. Under denna fas tillskrivs fenomenet en rad generaliserade och överdrivna 
karaktärsdrag, som sedan ligger till grund för de fortsatta diskussionerna. Kanske 
kan man säga att det här uppstår en dominerande och enig bild av hur det diskute-
rade fenomenet bör uppfattas. Detta leder till en ökad vaksamhet och känslighet 
från kritikernas sida. Här kopplas även den ”samhälleliga kontrollkulturen” in på 
både officiell och inofficiell nivå, där statliga instanser, moralföreträdare och 
liknande aktörer inleder en opinionsbildande verksamhet. Under denna fas före-
slås allt fler kontrollåtgärder för att eliminera eller minska hotet. Här växer även 
en exploateringskultur fram där olika aktörer utnyttjar den nyfunna publiciteten 
som ett sätt att på olika vägar nå ekonomisk vinning ur det uppfattade hotet. Den 
                                                 
744 Andersson (1931), s. 85. 
745 Ulf Boëthius, När Nick Carter drevs på flykten. Kampen mot ”smutslitteraturen” i Sverige 
1908-1909, Södertälje 1989, s. 129 och 131. 
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sista fasen kännetecknas av återhämtning. Denna fas är något otydligt beskriven 
av Boëthius men kännetecknas bland annat av att den ovan beskrivna processen 
kan börja om med olika intensitet för att successivt klinga av när fenomenet an-
tingen eliminerats eller inte längre framstår som fullt så hotfullt.746 

Det är inte svårt att se hur varietédebatten på en generell nivå på många sätt 
uppfyller kriterierna för en moralpanik. Dagspressen och tidningen Varieté ger 
först sin bild av katastrofen, som utmynnar i bilden av varietéerna som ett hot 
mot sedlighet, nykterhet, skötsamhet, ungdomen och familjen och följaktligen 
nationens innersta kärna. Kritiken sätter igång flera samhälleliga kontrollfunktio-
ner, vilket i det här fallet utgörs av bland annat Claës Wersälls utredning av frå-
gan där Överståthållarämbetet och länsstyrelsernas gav sin syn på frågan. Efter 
att flera mer eller mindre genomförbara förslag diskuteras, introduceras slutligen 
Svenska Dagbladets idé till frågans lösning som sedan ligger till grund för den 
lagändring som röstas fram med bred majoritet i riksdagen. Varietéunder-
hållningen kom även fortsättningsvis att användas som ett exempel, vilket andra 
populära kulturformer kunde jämföras och mätas mot. 

Samtidigt finns här tecken på att brännvinsförbudet 1896 inte var ett resultat 
av moralpanik. De moralpaniska dragen gav säkerligen näring åt debatten men 
samtidigt tycks de inte ha varit avgörande. Sedlighetsvännerna hade snarare svårt 
att få gehör för sin kritik, och det var kopplingen till nykterhetsfrågan och inte 
sedligheten som slutligen spelade en avgörande roll. Debatten pekar istället i en 
riktning mot att kritikerna aldrig lyckas skapa någon allmän bild av varietéunder-
hållningen som ett hot mot sedligheten. Istället visar diskussionerna på alkohol-
frågans tunga förankring i riksdagen vid den här tiden. Även Jonas Frykman har 
diskuterat moralpanik som analytiskt verktyg i sina studier av 1930- och 1940-
talens moraldebatter kring dansbanekulturen. Han har i detta sammanhang varnat 
för att stirra sig blind på själva kritiken, eftersom det finns en risk att man tappar 
bort kärnan i kritikernas ursprungliga intentioner. Det som vid en första anblick 
framstår som en vilja att förbjuda en företeelse kan i själva verket vara ett försök 
att bekanta sig med ett nytt och okänt fenomen.747 

Jag menar att begreppet moralpanik är behängt med ett flertal hermeneutiska 
fallgropar, som i vissa fall riskerar att driva den källkritiska tolkningen i fel rikt-
ning. Om de historiska aktörernas förväntningshorisont inte tas i beaktande riske-
rar teorierna kring moralpanik att förstärka ett efterklokt historiskt perspektiv. 
För att inte tolkningen av det undersökta fenomenet ska förytligas behöver vi 
även undersöka de föreställningar vilka rör sig under ytan där debattens vågor går 
höga. 1890-talet var ett decennium fyllt med starka känslor inför framtiden, 
framdrivna av ett samhälle under en historiskt sett häpnadsväckande omvandling, 
och man hade stora samhällsproblem att brottas med. Idag vet vi att man lyckades 
hantera dessa problem, men det var en kunskap varietékritikerna inte hade. Det 
                                                 
746 Boëthius, s. 129 ff. 
747 Jonas Frykman, Dansbaneeländet, Ungdomen, populärkulturen och opinionen, Stockholm 
1988, s. 115. 
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bör inte heller glömmas bort att det inte hade krävts allt för många negativa av-
steg från den ekonomiska, politiska och sociala svenska utvecklingen för att till-
ståndet i Sverige idag skulle ha sett annorlunda ut. Även nykterhetsfrågan bör tas 
på största allvar med tanke den samtida grava alkoholproblematiken. Det går inte 
heller att bortse från att populärkulturindustrin, som vi idag tar för given, var en 
ny företeelse som det sena 1800-talets kritiker svårligen hade möjligheten att 
förstå effekterna av. Mycket talar för att hotet mot den egna samhällsgruppens 
hegemoniska ställning i de ekonomiska, sociala och politiska hierarkierna egent-
ligen utgjorde skäl nog för att utlösa den här typen av reaktioner. Arbetarklassen 
var under stark frammarsch och två decennier senare hade som bekant den poli-
tiska kartan i den svenska riksdagen till stora delar ritats om. Om vi därför istället 
tar kritikernas kunskap och förväntningar om framtiden i beaktande så framstår 
deras tänkande inte längre så irrationellt och då faller tanken om moralpanik till 
stora delar.  

Min slutsats är att begreppet moralpanik bygger på ett förenklat och för 
långt drivet abstraherat baklängesperspektiv där man tar allt för ensidig ställning 
för den ena parten och dessutom blundar för de historiska aktörernas före-
ställningshorisont. Eftersom ett sådant förhållningssätt effektivt döljer de bakom-
liggande orsakerna till aktörernas handlanden, kan tanken om moralpanik enligt 
min mening inte anses vetenskapligt berikande överhuvudtaget. 

 
 

Varietéernas sista dag? 
 
Om det var ett försäljningstrick eller om entreprenörerna verkligen trodde att 
detta var slutet för underhållningsformen, som gjorde att man inför den sista 
kvällen brännvinsutskänkning skulle vara tillåtet lät basunera ut att detta var 
varietéernas sista kväll går bara att spekulera i. Pressen tycks i alla fall ha köpt 
konceptet och när Nya Dagligt Allehanda den 1 oktober 1896 rapporterade från 
varietéernas ”sista dag” menade tidningen att den tumultartade stämning som 
rått på dessa ”syndens tempel” utgjorde ytterligare bevis för beslutets riktighet 
och man bibehöll sin kritiska hållning i beskrivningen av publikens ovationer:  
 

De alltigenom tarfliga prestationerna med sin osmakliga blandning af akro-
batik, fröjdsång och utmanande tribunplastik, helsades med ett jubel som 
för hvarje nummer blef allt mer frenetiskt...748 

 
Slutligen fastslogs att tidningen inte på något sätt betraktade sig som lagivrare 
men att ”varietéofoget” varit av så allvarlig art att detta motiverat att man gått 
den juridiska vägen för att komma till rätta med problemet.749  
                                                 
748 Nya Dagligt Allehanda, 1 oktober 1896. 
749 Ibid. 
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Hos Dagens Nyheter märktes en något mer nostalgisk ton och här kunde 
även en viss kritik mot förbudet anas:  
 

…sista dagen Stockholm kunde gå på varieté på det gamla goda sättet. Sista 
dagen en halv punsch eller en whiskygrogg kunde erhållas till läskedryck 
under de varierande konstnjutningar af akrobatik, musikalisk underhållning 
eller annat slag hvarvid Stockholm är van750 
 

Tidningen menade att den nya lagstiftningen förmodligen var unik för Sverige 
och att bilden av Stockholm som nöjesstad riskerade at skadas. Det är tydligt att 
utan varietéerna ansåg tidningen att den svenska huvudstaden skulle få svårt att 
leva upp till de kriterier som krävdes för att de internationella urbana normerna 
för en storstad skulle kunna anses uppfyllda. När man besökt Stockholms varie-
téer under den föregående kvällen hade man kunnat notera flera kända men icke 
namngivna personer i publiken, vilka man uppfattade kommit dit för att pro-
testera mot riksdagens beslut genom sin närvaro. Stämningen på varietéerna 
hade inledningsvis varit ”uppsluppen” för att mot kvällens slut bli ”tumultartad”. 
Uppsluppenheten tycks ha varit blandad med nationalistiska känslor och såväl 
Kungasången och Nationalsången sjöngs av publiken. Från myndigheternas sida 
tycks man ha betraktat det hela som en begivenhet som riskerade att gå över styr 
och i vissa fall fick polisen ingripa för att återställa ordningen.  

När det till nåder tagna Meissnerska-kapellet skulle runda av kvällen på 
Berns utbröt oroligheter i lokalen och flaskor började hagla, varpå polisen tving-
ades ingripa. På Mosebacke vägrade publiken gå hem efter föreställningens slut 
och man sjöng och hurrade för artisterna. På Novilla var stämningen minst lika 
hög och även här dröjde sig publiken kvar medan det tycks ha rått en lugnare 
stämning på Alhambra. Avslutningsvis slog man fast att man inte hörde till dem 
som velat se denna utveckling utan att man tidigare lyft fram varietéunderhåll-
ningens såväl positiva som negativa sidor.751 Att recensionerna ofta hade varit 
relativt nyanserade var sant, men under varietédebatten hade tidningens hållning 
snarare kännetecknats av en tystnad än en vilja att ge frågan en objektiv genom-
lysning. 

Svenska Dagbladet höll däremot en ohöljt skadeglad ton och menade, med 
anspelning på sin rubrik ”Varietéernas sista dag”, att: ”Det borde kanhända heta 
varietéernas sista natt eller - hvarför icke? Afrättningen af depravationens de-
mon”.752 Det rådde därmed ingen tvekan om att man var nöjd med det fattade 
beslutet i varietéfrågan, som ju till stora delar vilade på tidningens eget förslag, 
och att man ansåg sig ha vunnit en stor seger. Däremot menade man att kvällen, 
trots en högljudd publik, varit förhållandevis lugn och att det kunde ha blivit 
betydligt mer oroligt. I en, möjligen ironisk ton, menade man att:  
                                                 
750 Dagens Nyheter, 1 oktober 1896. 
751 Dagens Nyheter, 1 oktober 1896. 
752 Svenska Dagbladet, 1 oktober 1896. 
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Stockholmarna äro fyllda av pietet. De fylde [sic.] ock till allra sista plats de 
två återstående varietéetablissementen i den nu i höstligt drägt klädda Djur-
gården. Å båda ställena var ett enda böljande menniskolif. Alhambra och 
Novilla delade nu som alltid i frid och sämja allmänhetens ynnest.753 

 
Under debatten hade främst Svenska Dagbladet och Nya Dagligt Allehanda hört 
till varietéunderhållningens vedersakare, medan Dagens Nyheter valt att inte ta 
ställning i frågan. Nu var tonen hos den sistnämnda tidningen förändrad och 
man sade sig vara kritisk till brännvinsförbudet.  

Publikens agerande under kvällen väcker vissa frågor. Dagens Nyheter 
nämner att kända personer genom sin närvaro protesterande mot riksdagens 
beslut att frånta varietéerna rätten att servera starksprit. Fredrik Andersson me-
nade att det inför den avslutande kvällen, spontant eller planerat framgår inte, 
skulle ha pratats om att folk skulle gå ”man ur huse” för att på ett värdigt sätt 
visa sitt stöd för varietéerna men att aktionen urartat under kvällen.754 Att publi-
ken valde att stanna efter föreställningens slut kan ha provocerat ordnings-
makten eftersom öppettiderna reglerades via Ordningsstadgan och Överståt-
hållarämbetets resolutioner, och det kan här ha rört sig om en mer eller mindre 
spontan motståndshandling.  

Det råder ingen tvekan om att man från pressens sida ansåg att bilan fallit 
för varietéunderhållningen. Framtiden skulle få utvisa om detta var en korrekt 
tolkning. 
 
 
 

                                                 
753 Svenska Dagbladet, 1 oktober 1896. 
754 Andersson (1931), s. 95. 
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Sammanfattning 1889-1896 
 
Vid 1890-talets inledning hade det ekonomiska läget i Stockholm börjat stabili-
seras. Inflyttningen hade gradvis stannat av men den yrkesaktiva delen av be-
folkningen fortsatte öka. Detta kan ha bidragit till att skapa en bredare kundbas 
för varietésalongerna. Lönerna hade generellt sätt börjat öka men samtidigt steg 
konsumentprisindex vilket gjorde att det egentligen blev dyrare att leva. Varie-
téernas genombrott åren runt 1889 verkar därför inte kunna förklaras utifrån att 
stockholmsbefolkningen börjat få mer pengar i plånboken. Mycket talar istället 
för att förklaringen bör sökas på annat håll. 

I de stora västeuropeiska och amerikanska städerna stod varietéunderhåll-
ningen vid denna tid på toppen av sin popularitet. Genren kom på detta sätt att 
inta en etablerad och framskjuten position i 1890-talets pressförmedlade urbani-
tet. I praktiken innebar detta att varietéunderhållning vid 1890-talets inledning 
kommit att utgöra ett av flertalet kriterier en stad hade att leva upp till för att 
kunna betraktas som en storstad. Att gå på varieté började betraktas som en 
naturlig del av det urbana livet. Underhållningsformens popularisering hade 
gjorts möjlig genom entreprenörernas medvetna strävan att familjeanpassa och 
förbättra salongernas rykte. Den ekonomiska utvecklingen och demografiska 
tillväxten kan inte helt räknas bort eftersom detta fortfarande utgjorde grunderna 
för att denna typ av massinriktade underhållning över huvudtaget skulle kunna 
vara möjlig. 

Det hårda konkurrensläget kan vara en indikator på att publikunderlaget i 
Stockholm inte växte i förhållande till den starka nyetableringen inom nöjeslivet 
vid den här tiden. Bolagsmaterialet från Nya Aktiebolaget Tivoli visar att det 
knappast var säljarens marknad som rådde. Som vi kunnat se var den ökade 
konkurrensen även kännbar inom andra kulturformer, och det talades från teater-
håll om att varietéerna ”stal” publiken. Det här kan ses som ett tecken på att här 
skett en förskjutning i de publika preferenserna. Påverkade av de transnationella 
modeströmningarna började följaktligen delar av den tidigare teaterpubliken nu 
istället gå på varieté eftersom detta helt enkelt för stunden var inne. Varietéernas 
popularisering i Stockholm skulle därmed kunna förklaras utifrån en idéöver-
föring som fick genomslag vid den här tiden. Nöjesboomen kan inte isoleras till 
varietéunderhållningen, vilket nyetableringen på Djurgården och den ökade 
andelen anställda inom restaurang, hotell och kulturell service under den här 
perioden visar. Allt fler ville roa sig och nöje för nöjes skull började utgöra en 
naturlig del av det urbana livet. 

Den transnationella idéspridningen var inte isolerad till publiken och de 
impulser som de internationella artisterna förde med sig till Stockholm. På ett 
liknande sätt bidrog de resor som ledningen för Nya Aktiebolaget Tivoli företog 
ut i Europa till att även Stockholmspubliken kunde ta del av det senaste inom 
nöjesvärlden. På detta sätt kunde bolagsledningen säkerställa att man levde upp 
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till de i allt högre grad internationellt bevandrade, tillvanda och trendkänsliga 
publika förväntningarna.  

De transnationella influenserna synliggjordes även i hur salongernas inrikt-
ningar formulerades, avseende hur man formgav etablissemangens exteriörer 
och interiörer men också vilken publik man riktade sig till. I likhet med den 
internationella utvecklingen kom flera av Stockholms varietésalonger att utveck-
las mot en högre exklusivitet och en större familjeanpassning. På samma gång 
öppnade detta upp möjligheter för mindre och anspråkslösare varietésalonger att 
etableras, som till skillnad från de exklusiva salongerna var inriktade på att at-
trahera de delar av publiken som fortfarande föredrog det äldre varietéformatet. 
Detta innebar att även den stockholmska varietébranschen, i likhet med sina 
internationella förebilder, började segmenteras.  

På Svea Teatern och Kristallsalongen använde man höga priser som ett sätt 
att försäkra sig om ett respektabelt klientel, medan man på Berns, Alhambra och 
Novilla tycks ha gått i en motsatt riktning i syfte att locka till sig en bredare 
publik. För att kunna hålla en lägre prisbild anlitade dessa varietéer, i högre 
utsträckning än sina mer exklusivt inriktade motsvarigheter, svenska artister vars 
gager var lägre än de internationella artisternas, vilka dessutom var belagda med 
en extra avgift. Även om detta ursprungligen kan ha varit en ekonomisk lösning 
skulle det komma att få stor betydelse för varietégenrens fortsatta popularisering 
i Stockholm. I takt med att svenska artister som Hulda Malmström och Sigge 
Wulff blev en del av den i dagspressen framväxande celebritetskulturen bidrog 
deras kändisskap till att ge varietéunderhållningen en centralare plats i offentlig-
hetens strålkastarljus. 

Även om varietéunderhållningen i Stockholm uppvisade slående likheter 
med utvecklingen i framförallt USA och Storbritannien, så fanns här även skill-
nader. Några varietésyndikat av det slag som börjat uppstå i dessa länder fanns 
inte i den svenska huvudstaden. De svenska varietéentreprenörerna ägde ofta 
flera olika företag med kopplingar till nöjeslivet, till exempel restauranger, 
schweizerier och vinhandelsbolag, men ingenting tyder på att man samarbetade 
över företagsgränserna på det sätt som var vanligt i USA och Storbritannien. Då 
ska hållas i minnet att den svenska varietéunderhållningen i jämförelse med sina 
betydligt äldre internationella förlagor ännu var i sin linda. Under perioden 1889 
till 1896 var varietéunderhållning till stora delar fortfarande en oprövad nyhet i 
det stockholmska näringslivet. Det ska inte heller glömmas bort att Stockholm 
var en liten huvudstad med ett blygsamt publikunderlag i jämförelse med stora 
metropoler som London, Paris eller New York. Att den svenska huvudstaden 
utgjorde en betydligt mer begränsad marknad kan ha haft en hämmande inver-
kan i utvecklingen mot ett mer komplext företagande av anglosaxiskt snitt.  

Hos de svenska entreprenörerna tycks det heller aldrig ha funnits några pla-
ner på att utesluta alkoholen på det sätt som skett på de finare varietésalongerna 
i London och New York. Tvärtom var starkspritserveringen avgörande för 
Stockholmssalongernas ekonomier, vilket inte minst C. O. Lundberg fick erfara 
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när han vid introduktionen av Svea Salen gav sig på försöket att presentera en 
nykter konsertsalong. Detta kan möjligen förklaras utifrån att varietéunder-
hållningen i Stockholm under 1890-talet inte hunnit lika långt i sin disciplin-
ering av publiken, som de flera decennier äldre internationella förlagorna. För-
skjutningen av publikens uppmärksamhet från det sociala umgänget till den 
sceniska underhållningen var vid denna tid långt ifrån fullbordad och den sprit-
centrerade sociala samvaron ännu allt för viktig. Möjligen kan även den starka 
svenska brännvinskulturen ha haft en hämmande inverkan i utvecklingen mot 
nyktra salonger. Som det nu var trädde istället svenska staten in och förbjöd 
alkoholutskänkningen. Frågan är, med tanke på de övriga likheterna med den 
internationella utvecklingen, om inte även varietésalongerna i Stockholm följt 
samma utvecklingslinje om inte förbudet införts? 

 Att använda priset som ett sätt att välja sin publik var inte okomplicerat, 
vilket utvecklingen på Kristallsalongen kom att visa. Genom att hålla en hög 
prisbild och, som man uttryckte saken, försköna varietén blev man ett tillhåll för 
det exklusiva klientel man önskade, men samtidigt begränsades publik-
underlaget. Det här kan ha varit orsaken till att Kristallsalongen drabbades av 
allvarliga ekonomiska problem under åren 1892 till 1893. Tidigare då konkur-
rensen från andra varietéer varit låg hade denna strategi fungerat, men i takt med 
att allt fler varietéer och andra nöjesinrättningar etablerades började bristerna i 
detta arbetssätt bli allt mer uppenbara. Då nöjesmarknaden utvecklades kom 
traditionalismen att framstå som ett problem, vilket även synliggjordes i hur 
ledningen för Nya Aktiebolaget Tivoli inte riktigt tycks ha insett de svenska 
artisternas betydelse vid den här tiden. Istället dröjde man kvar vid bilden av 
varieté som internationell underhållning.  

Under 1890-talet skulle de juridiska tumskruvarna komma att dras åt ytter-
ligare inom områden som hade med sedlighet och nykterhet att göra. Med 1895 
års brännvinsförordning utpekades ett allt tydligare samband mellan brännvins-
utskänkningen och sedligheten. För varietéernas del kan detta knappast ha med-
fört några större förändringar eftersom de redan via Strafflagen var lagda under 
en censur som förbjöd osedliga framträdanden. På samma gång visar detta att de 
hegemoniskt dominanta samhällsgrupperna nu börjat förstärka kopplingen mel-
lan nykterheten och sedligheten på ett tydligare sätt. Osedligheten kom därmed, 
utifrån detta perspektiv, att betraktas som alkoholmissbrukets tvillingsyster. Att 
denna uppfattning var väl förankrad i riksdagen märktes inte minst under varie-
tédebatten 1895 till 1896, då detta synsätt kom att spela en avgörande roll för 
varietéernas fortsatta utveckling. Liksom under de föregående förhandlingarna 
1893 stod det tämligen snart klart att sedligheten var ett svårhanterat ämnes-
område att lagstifta kring, då detta vilade på en subjektiv bedömning, och här 
gick åsikterna delvis isär. Nykterheten skulle visa sig vara en betydligt mer 
framkomlig väg. Det är tveksamt om lagstiftningen hade kunnat drivas igenom 
utan draghjälp av nykterhetsfrågan. Ett stort antal riksdagsmän tycktes kunna 
ställa upp på att varietéerna inte fullt och fast levde upp till de sedliga kraven, 
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men det var först när den farligt förstärkande kombinationen osedlighet och hög 
alkoholkonsumtion pekades ut som varietéfrågans öde slutligen avgjordes. För 
varietésalongernas del var detta ett oerhört hårt slag eftersom det var från bränn-
vinsutskänkningen som en dominerande del av vinsterna kom. Brännvins-
förbudet 1896 kom därmed att innebära att den ekonomiska kartan nu i princip 
helt ritades om. För att inte gå under krävdes nya strategier. 

Varietéentreprenörerna tycks ha varit måna om att inte bryta mot lagen och 
att upprätthålla en god relation med ordningsmakten och de beslutsfattande 
myndigheterna. Samtidigt visar C. O. Lundbergs fria hållning till alkohollag-
stiftningen och Överståthållareämbetets tillstånd att man inte alltid underkastade 
sig myndigheternas bestämmelser. Snarare fanns på vissa håll en långt driven 
pragmatism, där man inte var sen att utnyttja eventuella kryphål i det gällande 
regelverket.  

Under 1890-talet förstärktes varietéernas position i det offentliga livet på 
ett betydande sätt. Genom en ökad bevakning i dagspressen, om än begränsad i 
jämförelse med den finkulturella rapporteringen, och genom nöjestidningen 
Varieté, fick underhållningsformen en bredare spridning ut till allmänheten vil-
ket bidrog till dess ökade popularisering. Som vi kunnat se var underhållningens 
brist på finkulturella inslag och brott mot klass- och genusnormer inslag som 
stundtals tycks ha krockat med de värden som utgick från skribenternas borger-
ligt och konservativt färgade kulturella kapital. Utfallet blev att man ofta uppvi-
sade en kluven hållning till genren. Det vore ett misstag att betrakta pressens 
sedlighetskritik som enbart negativ för varietésalongerna då denna, tvärtemot 
kritikernas intentioner, även kan ha höjt intresset för genren hos allmänheten. 
Samtidigt innebar den ökade synligheten i offentligheten att man hamnade i 
blickfånget för sedlighets- och nykterhetsrörelsen. 

Att varietéunderhållningens genombrott sammanföll med en period då 
många viktiga samhällsvärden var satta under förhandling skulle komma att få 
en avgörande betydelse för underhållningsformens fortsatta utveckling i Stock-
holm. Västvärlden genomgick under den här perioden snabba samhällsföränd-
ringar vilka skapade kluvna stämningar av framtidsoptimism och en känsla av 
sammanbrott. I ett svenskt sammanhang synliggjordes detta bland annat i en 
rädsla för underklassen som utmynnade i att staten började intervenera i med-
borgarnas privata och sociala sfär. Några exempel på detta var 1890-talets he-
gemoniska diskussioner kring de normer och värden som styrde synen på sexua-
litet, genus och moral och deras kopplingar till kulturen. I dessa förhandlingar 
utmålades den osedliga kulturen ofta som ett hot mot ungdomen och familjen. 
Utifrån såväl en borgerlig som konservativ patriarkal ideologi, betraktades detta 
som synonymt med ett hot mot samhället och nationens fortbestånd. De offentli-
ga diskussionerna kring Gustaf Frödings dikt En morgondröm, Oscar Björcks 
Bacchusmotiv, Hjalmar Söderbergs roman Förvillelser och det så kallade ”va-
rietéofoget” kan alla ses som ett uttryck för att här förhandlades de hegemoniska 
värdena för fullt. Trots att debattens vågor stundtals gick höga i press och riks-
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dag var sedligheten svårförhandlad då den vilade på subjektiva bedömningar. 
Det här tyder på att man hade svårt att uppnå konsensus och samtycke kring 
denna fråga. Mycket tyder därför på att varietéförbudet kan ses som ett exempel 
på att de hegemoniska förhandlingarna kring sedligheten i det svenska samhället 
strandat. För att rädda sin hegemoniska ställning tillgrep de dominanta sam-
hällsgrupperna, det vill säga de konservativa och borgerliga familjecentrerade 
krafterna inom den opinionsbildande pressen och riksdagen, det sista vapen man 
hade där förhandlingsvägen inte längre var framkomlig, nämligen lagstiftningen. 
Det kan inte ses som annat än ironiskt hur vissa varietédirektörers försök att 
skapa en mer anständig och familjeanpassad underhållning kom att utnyttjas 
som ett vapen mot genren under debatten 1896. Varietédebatten kan därmed ses 
som ett bland många uttryck för de tydliga hegemoniska diskussioner som sam-
hällsomvandlingen drivit fram. Här infinner sig frågan om vem som verkligen 
innehade den hegemoniska dominansen. Var det de traditionalister och sociala 
reformatorer som lyckades genomdriva brännvinsförbudet eller de som såg vari-
etéunderhållningen som en naturlig och självklar del av den urbana samhälls-
utvecklingen? Svaret på frågan är långt ifrån entydigt och vi har all anledning at 
återkomma till detta senare i avhandlingen. 

Att varietéunderhållningen verkligen kunde fungera som en plattform för 
hegemoniska diskussioner visar de ovan redovisade studierna kring Sigge Wulff, 
Lars Bondeson och chansonetterna. Med tvetydigheten och humorn till hjälp 
utmanade dessa artister flera hegemoniskt dominanta värden som hade med 
sexualitet, genus, kön, klass och förhållandet mellan det gamla agrara och det 
nya urbana samhället att göra. Även om det inte går att bortse från att varietéer-
na i första rummet var kommersiella inrättningar, vars huvudsyfte var att till-
fredställa publikens hedonistiska längtan efter det spektakulära och aktuella, så 
innebar inte detta att underhållningsformen var samhällsfrånvänd. Att leka med 
och utmana den rådande hegemonin utgjorde då liksom idag ett roande inslag 
och bakom skrattet lurade inte sällan allvaret. Det vore en överdrift att utpeka 
varietésalongerna som tillhåll för en medveten subversiv verksamhet, men det 
vore samtidigt orättvist att blunda för hur vissa framträdanden inte bara speglade 
de rådande samhällsförhållandena, utan också utgjorde en kraft som påverkade 
dessa. Att varietéunderhållningen verkligen kom att uppfattas som ett hot mot 
den rådande hegemonin märktes inte minst under debatterna 1893 och 1895 till 
1896. 

De svenska varietécelebriteterna bidrog inte bara till en ökad medial inter-
aktion utan också till förändringar av det sceniska innehållet. De inhemska artis-
terna hade klara fördelar i att man hade lättare att kommunicera med publiken. 
Här var naturligtvis språket avgörande, men att artisterna var rotade i samma 
kultur och samhälle som sin publik bidrog även till att samtalet blev direktare 
och kanske även mer fördjupat. Mycket talar därför för att den ökade före-
komsten av svenska artister bidrog till att rikta intresset från den sociala samva-
ron mot föreställningarnas innehåll. Att delar av underhållningen nu gavs på 
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svenska underlättade säkerligen också försöken att familjeanpassa varietéunder-
hållningen. Varietésångerna blev med tiden allmänt spridda och underhållnings-
formen kom på detta sätt att bidra starkt till den framväxande populärkultur-
industrin vars konturer nu kunde anas. 

Försvenskningen gjorde varietéunderhållningen i Stockholm mer samhälls-
tillvänd. Även om svenska snobbar, bondkomiker och chansonetter hämtade sin 
inspiration från transnationella förlagor var det specifika svenska och lokala 
förhållanden, händelser och motsättningar man behandlade under sina framfö-
randen. Liknande fenomen fanns givetvis runt om i Europa och USA, men det 
var genom både ett direkt tilltal och ett underförstått samtycke som de svenska 
artisterna kunde förhandla förhållanden och ämnesområden som annars var juri-
diskt tabubelagda eller moraliskt känsliga. Att det underförstådda kunde tolkas 
på flera olika sätt visade inte minst den kritik som uppstod mot varieté-
underhållningen. 

Inriktningen på att presentera det nya och fantastiska fortsatte att utgöra ett 
säljande koncept. Som vi kunnat se ovan fanns här tecken på att varieté-
underhållningens innehåll, i varierande utsträckning beroende på salongens in-
riktning, nu började förändras på ett sätt som styrde publikens blickar mot artis-
ternas framträdanden. Ett exempel på att inre sammanhang ökade i betydelse var 
att små teaterstycken och revyer nu började fogas in i varietéprogrammen. Kan-
ske var detta inte bara ett resultat av att publiken disciplinerats och att underhåll-
ningen blivit mera rumsren, utan också ett tecken på att trenderna skiftade i takt 
med att publikens begär efter ständigt nya attraktioner eskalerade. Varietéunder-
hållningen stod på toppen av sin popularitet, men genren utgjorde vid mitten av 
1890-talet knappast längre något nytt och det rådde som bekant inte någon brist 
på andra nöjen för den som ville roa sig i Stockholm. De minskade vinsterna på 
Kristallsalongen 1892 till 1893 tycks vara ett talande exempel på hur publikens 
ombytlighet ställde höga krav på att entreprenörerna hade en känsla för vad 
publiken ville ha just för dagen.  

Det verkar alltså som om varietéunderhållningens sociala praktik i viss mån 
förändrades under den här perioden. Revy och teater byggde vid den här tiden 
inte på en sådan växelvis kommunikation med publiken som vissa varieté-
nummer tycks ha gjort. Detta bör inte tolkas som att varietésalongerna tappade 
sin funktion som sociala mötesplatser utan snarare som att denna aspekt mins-
kade. Upplevelsen slutar inte med att föreställningen är slut utan fortsätter ge-
nom det samtal som ofta uppstår efteråt kring den gemensamma upplevelsen, 
och om innehållet blev tydligare med den ökade förekomsten av en mer berät-
tande underhållning, fanns med all säkerhet nu mer att samtala kring. Däremot 
borde detta ha inneburit att den sociala interaktionen mellan publiken under 
föreställningarna minskade. Att de svenska artisterna på allvar tagit klivet in i 
rampljuset bidrog ytterligare till denna utveckling. Genom det direktare tilltal 
som språket och en kännedom om den lokala och nationella publika kulturen 
gav, hade de svenska artisterna en större möjlighet att fånga publikens uppmärk-
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samhet än sina internationella kollegor. När dagspressen ökade sin bevakning av 
underhållningsformen bidrog detta till att varietébesökaren gjordes till en del av 
urbanitetens föreställda gemenskap. Att gå på varieté var att leva det moderna 
stadslivet. 

Några revolutionerande förändringar tycks det inte ha handlat om, vilket 
varietékritiken visar, och varietésalongerna kom även fortsättningsvis att spela 
en viktig funktion som mötesplatser för festlig samvaro. Samtidigt tycks publi-
ken med den ökade disciplineringen ha blivit mer heterogen och nu började även 
hela familjer dyka upp. Arvid Svärds minnen från Berns visar hur de differen-
tierade platserna, där det enklare folket höll till på parkett medan det exklusivare 
klientelet intog diplomatläktaren, gjorde det möjligt att attrahera en bredare och 
mer differentierad publik än tidigare. På detta sätt kunde man behålla de delar av 
publiken som var där för festen medan de som satt på läktaren, likt gatans flanö-
rer, inte bara hade scenens underhållning att betrakta utan också det skådespel 
som försiggick bland publiken. Det här visar hur varietéunderhållningen på fler 
än ett sätt kan ses som ett svar på den urbana befolkningens visuella begär. Det 
gällde att både se och synas. 

När det gäller varietépublikernas sammansättning finns egentligen bara in-
dicier men i de fåtal beskrivningar som kunnat spåras pekas framförallt unga 
borgerliga män ut som den dominerande grupp som fyllde varietéerna. Ungdo-
men var också den grupp vilken pekades ut som mest hotad av varietéunderhåll-
ningen under varietédebatten 1895 till 1896. Kanske är detta ett tecken på att 
diskussionerna inte bara gällde nykterhet, sedlighet och i förlängningen beva-
randet av nationernas grundvalar. Mycket talar för att varietékritiken även in-
rymde inslag av generationsmotsättningar. Varietéförbudet skulle i så fall kunna 
tolkas som ett av de allra första tecknen på föräldragenerationens försök att han-
tera ungdomskulturen på statlig politisk nivå. Att ha uppnått vuxen ålder och 
ingått äktenskap utgjorde positiva inslag i den rådande hegemonin. Om varieté-
salongerna åtminstone till viss del hade funktionen som en mötesplats för dem 
som av en eller annan anledning ännu inte levde upp till dessa kriterier är det 
inte omöjligt att den hedonistiska ungdomskultur som uppstod bland dessa 
grupper mycket väl kan ha uppfattats som ett hot av den äldre generationen bara 
i egenskap av att vara något för dem okänt och svårdefinierat. Någon konsensus 
lyckades man som bekant dock aldrig förhandla sig till, istället lät man den lag-
stiftande makten tala i ett försök att återvinna kontrollen. 

218 



Del 4: Varietéerna är döda! Leve varietéerna! 
Åren 1896-1920. 

 

Internationella utblickar 
 

id sekelskiftet 1900 hade de stora varietésyndikaten helt kommit att domi-
nera marknaden i framförallt Storbritannien och USA.755 De mindre och 

oberoende salongerna fick allt svårare att klara sig i konkurrensen, och de som 
överlevde var i hög utsträckning sådana som riktade in sig mot den mindre be-
medlande delen av publiken.756 Där de tidigare music hall-salongerna ofta skötts 
som familjeföretag var de bolagiserade varietéinrättningarna och syndikaten 
tydligt marknadsanpassade och hade strukturer som liknade andra storföretag 
vid den här tiden. Verksamheten utgick från ett huvudkontor där verkställande 
direktören tillsammans med sin stab koordinerade skötseln av syndikatens olika 
varietéer.757 

V 

I Storbritannien ledde de stora varietéföretagens dominans till en standardi-
sering och likriktning av underhållningen.758 Som vi kunnat se utgjorde en sprit-
fri miljö en del av konceptet på de brittiska variety theatres-salongerna. Att man 
övergav alkoholutskänkningen medförde att publikens fokus fortsatte att förflyt-
tas från det sociala umgänget till föreställningarnas innehåll. Förändringen med-
förde att de kvalitetsmässiga kraven på underhållningen samtidigt ökade.759 
Under 1900-talets inledande år stramades den brittiska alkohollagstiftning åt för 
music hall- och variety theatres-branschen då det blev förbjudet att utfärda alko-
holutskänkningstillstånd för nya salonger.760 Den nya lagstiftningen var resul-
tatet av en opinionsbildning som förts från nykterhets- och sedlighetshåll men 
också teaterbranschens företrädare, som kämpade hårt för att överleva i konkur-
rensen från music hall och varietéunderhållning. Målet var att begränsa varieté-
ernas ekonomiska livsrum.761 Många större och exklusiva varietésalonger hade 
redan uteslutit spriten vilket kan antyda att det var de mer traditionella nöjes-
inrättningarna som kom att drabbas mest. 

I USA gick vaudeville-underhållningen mot en allt starkare centralisering. I 
syfte att förbättra branschens affärsprinciper, hålla nere de ökande artistlönerna, 
samordna turnéplaner och undanröja skaldlig konkurrens mellan syndikaten 
bildades 1900 nätverket The Association of Vaudeville Managers of the United 
                                                 
755 Maloney, s. 68, Bailey, s. xi och Snyder, s. 35. 
756 Maloney, s. 71 och Bailey, s. xi. 
757 Snyder, s. 37 och Maloney, s. 68. 
758 Bailey, s. xi. 
759 Maloney, s. 59. 
760 Bailey, s. xii. 
761 Maloney, s. 72. 
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States. Tanken var att nätverket skulle ta över bokningen av artisterna från agen-
turerna och därmed kunna stärka sin kontroll över de stundtals mycket höga 
gagerna. Vaudevilleartisterna svarade redan samma år med att bilda artistsam-
manslutningen The White Rats, och konflikten skulle snart leda fram till en 
strejk där arbetsgivarparten i förlängningen avgick med segern.762 Utvecklingen 
visar på ett intressant sätt hur underhållningsindustrin blivit en del av den samti-
da marknadsekonomin. 

Vid tiden för första världskrigets utbrott hörde vaudeville till populär-
kulturens toppskikt. Robert W. Snyder har förklarat genrens popularitet med att 
man till skillnad från den seriösa teatern hade ett direkt tilltal. Vaudeville bjöd in 
åskådarna till ett samtal där man diskuterade förhållanden, fenomen och miljöer 
som publiken var välbekanta med. Genom att knyta an till publikens vardag kom 
genren till stor del att bygga på realism. Vid sidan av detta spelade även de för-
bättrade kommunikationerna, förändrade sociala strukturer och den nya mark-
nadsekonomin en betydande roll för genrens dominans av det nordamerikanska 
nöjeslivet under 1900-talets inledande decennier.763 

I Frankrike hade den tidigare musikaliskt inriktade café concerts-
underhållningen börjat assimilera allt fler inslag från cirkus, pantomim, balett 
och teater under 1890-talet. Där sången tidigare dominerat tablåerna fick denna 
nu finna sig i att vara ett nummer bland andra. Förändring var så omfattande och 
de brittiska influenserna så starka att det började talas om en fransk music hall. 
Den äldre genren skulle dock leva vidare parallellt med den nya. Övergången 
från café concerts till music hall hade inletts redan 1869 då nöjessalongen Folies 
Bergère öppnat i Paris, men det var först under 1890-talets slut som det stora 
genombrottet för genren skulle komma. Den franska music hall-underhållningen 
liknade främst brittisk variety theatre, eftersom entreprenörerna även här började 
inrikta sig på en bredare publik genom att erbjuda städade och alkoholfria sa-
longer med storslagna och påkostade shower. Det här skapade en ny publik som 
visade ett större intresse för den sceniska underhållningen än den sociala samva-
ron. För att säkerställa sig om ett exklusivt klientel såg man till att hålla biljett-
priserna höga. Den franska music hall-underhållningen distanserade sig ytterli-
gare från den äldre café concerts-genren då man började införa revy som ett 
stående inslag i programmen. Revyn fick en stark genomslagskraft och under 
åren 1900-1914 införlivade så gott som alla music hall-salonger underhållnings-
formen i sina program. Till skillnad från den tidigare underhållningen byggde 
revyerna på ett sammanhållande tema. Andra framträdande drag hos revyn var 
en tilltagande nakenhet, samt färgsprakande och ofta spektakulära kostymer.764 

Även i Tyskland skulle varietéunderhållningen komma att dominera under-
hållningsbranschen åren runt sekelskiftet. I Berlin ledde utvecklingen till att 
många teatrar övergav dramatiken till förmån för varietéunderhållning medan 
                                                 
762 Snyder, s. 37 ff. och 41. 
763 Ibid., s. 83 och 105. 
764 Conway, s. 58 ff. 
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andra gick under i konkurrensen. Även i de fall där man fortsatte att ge teater 
lånade man inslag från varietéunderhållningen. I bildade kulturkretsar var synen 
på varietéunderhållningen kluven. Vissa betraktade varietéerna som ett positivt 
uttryck för moderniteten medan andra var mer kritiska och ansåg att genren 
speglade en tilltagande flyktighet och ytlighet i samhället.765 

Berlins nöjesbransch hade tidigare importerat cabaret från Frankrike och nu 
lånades även revyn in från samma håll och den vann snabbt en enorm populari-
tet. Liksom inom cabaret-underhållningen använde man humorn som ett redskap 
för att behandla annars tabubelagda ämnen som sexualitet och politik. Den tyska 
underhållningsvärlden var fram till 1918 lagd under censur och polisen skulle i 
förväg godkänna alla framträdanden. I likhet med den svenska lagstiftningen 
reglerade den tyska censuren sexualitet, religion och politik. Utfallet blev inte så 
totalitärt som man kanske kan föreställa sig, eftersom polisen ofta visade ett 
pragmatiskt förhållningssätt i sin tillämpning av lagen. Alla ingripanden hade en 
tendens att hamna i pressen vilket gjorde de aktuella salongerna intressanta i 
publikens ögon. Det var därför inte ovanligt att ordningsmakten såg mellan fing-
rarna och släppte igenom material som man enligt lagen egentligen borde ha 
stoppat.766 

Den tyska revyn liknade till stora delar den franska genom att man även här 
knöt an till publikens vardag och välbekanta miljöer. Mellan åren 1903 till 1913 
gavs de enormt populära ”Get the latest” revyerna på Metropol-Theater i Berlin. 
Genom att utgå från livet i den tyska huvudstaden, skapades en stark känsla av 
igenkänning hos publiken och föreställningarna vann en så stor popularitet att 
första årets föreställning kom att uppföras mer än 300 gånger. Konceptet var 
ursprungligen inte tyskt utan kändes bland annat igen från Folies Bergère i Paris. 
Fram till Första världskriget var den tyska varieté-, cabaret- och revy-
underhållningen starkt internationellt influerad och under ständig utveckling. 
Med krigsutbrottet skulle detta förändras. I takt med att censuren ökade och 
kontakterna med Storbritannien, USA och Frankrike minskade, stagnerade det 
tyska kulturlivet. Inom cabaret- och varietévärlden synliggjordes detta i att de 
parodiska inslagen minskade i samma takt som det internationella utbytet.767 Vid 
tiden för Första världskriget utbrott hade varietéunderhållningen och dess nära 
släktingar kommit att höra till nöjespublikens absoluta favoriter i de väster-
ländska metropolerna. Förändringens vindar var på väg att vända och det var 
inte bara Det stora kriget som skulle komma att bli en vattendelare i den kom-
mande utvecklingen. 

Varietéunderhållningen hade tidigt visat ett adaptivt förhållningssätt till ve-
tenskap och tekniska uppfinningar och under 1890-talet hade detta intresse ökat. 
Ny teknik kom i allt högre grad att träda i varietéunderhållningens tjänst, exem-
pelvis genom att förevisandet av nya uppfinningar utgjorde inslag i underhåll-
                                                 
765 Jelavich, s. 22 ff. 
766 Ibid., s. 33 ff. 
767 Ibid., s. 105 f. och 119. 
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ningen men också på andra mer praktiska sätt. Den förbättrade trycktekniken 
gjorde marknadsföringen enklare och billigare, telefonen snabbade upp bok-
ningen av artister, elektrisk belysning och ventilation ökade komforten och sä-
kerheten i salongerna och med tekniska anordningar och ljussättning kunde 
föreställningarna ges former som tidigare inte varit möjliga. Moderniteten blev 
åren runt sekelskiftet i allt högre utsträckning ett inslag i varietéernas marknads-
föring.768 

När de första offentliga filmvisningarna gavs vid varietésalongen Winter-
garten i Berlin den första november 1895 var detta inledningen på en utveckling 
som med tiden skulle få stora konsekvenser för den framväxande nöjesindustrin 
och då inte minst varietéunderhållningen. Det kan tyckas aningen ironiskt att det 
publiken fick sig till livs vid sitt troligen första möte med filmen var korta film-
klipp som visade olika varieténummer.769 Filmtekniken fick snabbt spridning 
inom varietévärlden och som ett exempel på detta kunde varietépubliken på The 
Skating Palace i Edinburgh redan året därpå betrakta rörliga bilder förevisade av 
både Edisons kinematoskop och bröderna Lumieres kinematograf. Filmens 
snabba spridning var inte ett fenomen isolerat till Skottland utan en liknande 
utveckling kunde noteras över hela Storbritannien.770 Det som tidigare utgjort ett 
inslag i varietéunderhållningen skulle snart komma att stå på egna ben, och när 
biograferna etablerades i städerna kom filmen att förvandlas från att vara en av 
varieténs allierade till att nu istället bli en av branschens främsta konkurrenter. 
Ett exempel på filmens starka genombrott och snabba etableringstakt är hur de 
första biograferna i Glasgow dök upp 1910 och bara fyra år senare fanns det 20 
biografer i staden.771 

Även om varietéerna inte ensamma utgjorde skådeplats för den tidiga fil-
men kom de bägge underhållningsformerna under 1900-talets första decennier 
att leva i ett symbiotiskt förhållande. I Storbritannien och Frankrike uppstod en 
tidig form av hybridliknande biosalonger där varietéartister underhöll publiken 
mellan filmklippen, en företeelse som i Storbritannien kom att gå under den 
talande benämningen cine-varietys.772 En stor del av den tidiga filmen hämtade 
sina största stjärnor från varietéunderhållningen, och några exempel på detta var 
Charlie Chaplin som inlett sin artistbana som pantomimartist på Londons music 
hall-scener, Bröderna Marx vilka hade en liknande bakgrund inom amerikansk 
vaudeville och Frankrikes största manliga tidiga filmstjärna Max Linder kom 
ursprungligen från fransk music hall.773 När slutligen varieté- och cabaretunder-
hållningens artister började spela in film tog de med sig varieténs manér. Detta 

                                                 
768 Maloney, s. 76 och Snyder, s. 87. 
769 Jelavich, s. 21. 
770 Maloney, s. 77 och Bailey, s. xiii.  
771 Maloney, s. 79. 
772 Gordon, s. 168 och Maloney, s. 82. 
773 Gordon, s. 167. 
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medförde att varietéunderhållningen gjorde tydliga avtryck i den tidiga filmens 
former och uttryck.774 

Trots att filmindustrin skulle visa sig bli en svår konkurrent för varietéerna 
var den inte ensam ansvarig för varietéunderhållningens minskade popularitet 
och tillbakagång under 1910-talet. Också i USA hade revyn börjat locka över 
publiken med allt billigare priser. Här kunde även en förändring märkas i publi-
kens preferenser där musical comedys blivit högsta mode, medan vaudeville allt 
mer kommit att betraktas som föråldrat. Efter Första världskrigets slut hade 
radion hamnat på bordet i allt fler amerikanska hem, vilket resulterade i att 
många valde att stanna hemma istället för att som tidigare gå på lokal.775 Ett 
liknande smakskifte kunde märkas i Frankrike där revyerna inte längre lockade 
samma publikskaror som tidigare.776 Även i övriga Europa kunde en utveckling 
märkas där publiken började välja andra nöjen istället för att som tidigare gå på 
varieté.777 Underhållningsformen dog inte ut på alla håll men kom att föra en 
långt mer tillbakadragen tillvaro än tidigare. Trots att de stora varietéerna i Stor-
britannien före Första världskrigets utbrott drabbats av överproduktion med 
sjunkande vinster som följd och en stark konkurrens från den amerikanska dan-
sen, lyckades genren överleva fram till 1950-talet då televisionens genombrott 
slutligen satte punkt för den brittiska varieténs då 120 åriga historia.778 Under-
hållningsindustrin var under snabb utveckling och varietéunderhållning hade allt 
mer kommit att förknippas med det gamla och förlegade. Tiden efter Första 
världskrigets slut var det tydligt att de gyllene åren var över för varietéunder-
hållningens del. 
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775 Snyder, s. 156 f. 
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Sekelskiftets Stockholm 
 
I Stockholm hade ekonomin börjat stabiliseras vid 1890-talets inledning. Efter 
en tillbakagång under 1880-talet hade den yrkesaktiva befolkningen i staden åter 
börjat öka och utgjorde nu 46 % av den totala populationen.779 Byggnads-
industrin var fortfarande en viktig drivkraft i den stockholmska ekonomin. Efter 
bottenåren strax före 1890 hade utvecklingen vänt och under åren 1896 till 1898 
rådde högkonjunktur inom byggbranschen vilket fick positiva effekter på huvud-
stadens övriga näringsliv.780 Det positiva ekonomiska läget märktes inte minst 
genom att den arbetande befolkningens löner åter började öka efter 1880-talets 
nedgång. Fram till sekelskiftet kom löneutvecklingen nu att peka brant uppåt 
och löneökningarna blev särskilt påtagliga under 1890-talets andra hälft. Den 
genomsnittliga dagslönen i Stockholm hade 1895 legat på 1,30 kr, vilket 1900 
hade ökat till 1,75 kr.781 Under åren 1890 till 1895 hade löneökningarna och ett 
stigande konsumentprisindex i viss mån tagit ut varandra men vid 1890-talets 
andra hälft ökade reallönerna markant.782 Att stockholmsbefolkningen generellt 
sett tycks ha fått mer pengar över till så kallade lyxkonsumtion, synliggjordes 
bland annat i att andelen sysselsatta inom hotell- och restaurangbranschen samt 
kulturell service som ökade från 2,5 % av den yrkesverksamma befolkningen till 
2,9 % mellan åren 1890 till 1900.783  

Högkonjunkturen medförde inte med automatik en bättre levnadsstandard 
för alla, vilket tydliggjordes i den problematiska bostadssituationen. I samband 
med 1880-talets byggkris hade byggtakten bromsats in och många företagare 
visade en större försiktighet än tidigare. Marknadsanpassningen ledde till att när 
industrin åter sköt fart fanns det inte bostäder åt alla och stockholmarna drabba-
des åter av trångboddhet. 784 För personer sysselsatta inom nöjesbranschen hade 
däremot behovet av platser att vistas på under sin fritid säkerligen positiva effek-
ter.  

Den positiva trenden i ekonomin varade inte länge. 1899 till 1910 gick den 
svenska ekonomin in i en period som skulle kännetecknas av konjunktur-
svängningar och likt tidigare mönster skulle svängningarna bli mer markanta i 
Stockholm än i övriga riket.785 De ekonomiska svackorna följdes av toppar och 
trots den ekonomiska oron fick allt fler arbete och den yrkesverksamma delen av 
befolkningen ökade från 46 % till 50 % perioden 1900 och 1910. Efter 1901 
blev det generellt sätt åter billigare att leva då konsumentprisindex nådde en 
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780 Gustafson, s. 39. 
781 Jörberg, s. 588. 
782 Se figur 1, s. 121. 
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nivå på 83,9. Femår senare skulle denna utveckling vända då avståndet mellan 
den procentuella löneutvecklingen och konsumentprisindex åter började krym-
pa.786 Med krigsutbrottet följde kärva tider och den yrkesverksamma delen av 
Stockholms arbetande befolkning kom under 1910-talet att minskat drastiskt 
med 7 %. Märkligt nog gjorde detta få avtryck inom nöjesbranschen som var 
under stadig tillväxt och under åren 1910 till 1920 ökade andelen sysselsatta 
inom krog- och restaurangbranschen samt kulturell service från 4,6 till 5,3 %.787 
Det är tydligt att den köpstarka delen av stockholmarnas smak för nöjen inte 
minskade i takt med den fluktuerande ekonomin. Den svenska huvudstaden hade 
tagit steget in i den masskonsumerande nöjesmarknadens tidevarv. 

 

De juridiska ramarna 1896 till 1920 
 
Med brännvinsförbudets införande 1 oktober 1896 hade den ekonomiska kartan 
förändrats för varietéerna. Starkspriten försvann inte men den tidigare bords-
serveringen var nu bara möjlig i samband med instrumentalmusik. År 1905 togs 
ett stort steg i alkohollagstiftningen då Göteborgssystemet gjordes till ett obliga-
torium för att alla svenska städer. Redan 1895 hade städernas skyldighet att 
inrätta utskänkningsbolag slagits fast, och 1905 bestämdes att bolagens över-
skjutande vinst, det vill säga de delar som kvarstod efter att alla omkostnader, 
skulder och avgifter betalats, helt skulle tillfalla staden.788 En av de viktigaste 
grundprinciperna i alkohollagstiftningen under perioden 1900 till 1920 var just 
en begränsning av privata vinstintressen på bolagsnivå.789  

Nästa stora alkoholreform var det så kallade Brattsystemet 1917, som togs i 
bruk 1919. Den nya lagstiftningen hade tillkommit efter en het debatt i riks-
dagen mellan totalförbudsföreträdare och de som i linje med upphovsmannen 
Ivan Bratt främst ville rikta in sig på att stävja alkoholmissbruket.790 Det här var 
en lagstiftning som främst var inriktad på att reglera den privata spritkonsumtio-
nen och den kom att bli mest känd för sitt motbokssystem, som reglerade hur 
stor mängd sprit varje myndig medborgare fick förbruka per månad. Det här var 
bestämmelser som kom att beröra varietéerna i mindre omfattning. Här fanns 
istället andra nytillkomna delar i lagen som skulle komma att påverka varieté-
salongerna desto mer. 

Samtidigt som Brattsystemet antogs av den svenska riksdagen skärptes lag-
stiftningen från 1896 där nu utskänkningen av rusdrycker, det vill säga inte bara 
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starksprit utan också vin och öl, inte längre tilläts i samband med offentliga 
föreställningar. Tidigare hade arrangörerna, som vi snart ska se, kunnat kringgå 
förbudet genom att fortsätta bedriva utskänkning i en angränsande lokal, men nu 
togs även dessa möjligheter bort i och med att lagen även förbjöd servering i 
lokal som stod i ”inre förbindelse” med den salong där föreställningen gavs.791 
Detta fick naturligtvis allvarliga konsekvenser för de varietésalonger som fortfa-
rande hämtade betydande delar av sina inkomster från alkoholutskänkningen.  

Riksdagens nykterhetssträvanden var på frammarsch, och 1920 infördes det 
så kallade vinstkvantitetssystemet, där man även började begränsa utskänknings-
ställenas vinstmöjligheter.792 För varietésalongerna i Stockholm borde detta ha 
spelat en mindre roll eftersom de tidigare lagförändringarna redan hade skiljt 
varietéunderhållningen från alkoholutskänkningen på ett effektivt sätt. 

Runt denna tid blev det tydligt att staten fått upp ögonen för upplevelse-
industrin och att man insett att detta var en bransch där stora summor var i om-
sättning som var möjliga att beskatta. Som en följd av detta infördes 1919 en 
nöjeskatt som gav kommunerna rätten att ta upp en avgift på alla sålda inträden 
på teatrar, biografer, vaxkabinett, panoramor, varietéer samt vid dans- och id-
rottsarrangemang. Tillställningar som hölls i pedagogiskt och/eller vetenskapligt 
syfte var undantagna beskattning. Nöjesbeskattning var utformad på ett sådant 
sätt att man gjorde skillnad mellan traditionellt mer väl ansedda kulturformer 
som teater, konsertmusik och opera och lättare underhållning som varieté, där de 
senare beskattades hårdare. Som ett exempel på detta avgick en skatt på 5 öre 
per såld teaterbiljett upp till 50, öre och därefter tillkom ytterligare en skatt på 5 
öre efter varje ytterligare 50 öring som biljettpriset överskred. Varietéunderhåll-
ningen hade samma grundbeskattning men här fördubblades skatteuttaget för 
varje 25 öring som biljettinträdet passerade.793 Den här uppdelningen visar att 
lagen bar tydliga drag av lyxbeskattning, där man ansåg det berättigat att hålla 
ett högre skattetryck på lättare nöjen medan nöjen som ofta uppfattades ha en 
bildande inverkan beskattades lindrigare. För det fåtal varietéer som fortfarande 
fanns kvar i Stockholm medförde det naturligtvis ytterligare svårigheter att få 
ekonomin att gå ihop. 

 

                                                 
791 SFS, 1917, Kungl. Maj:ts nådiga förordning angående försäljning av rusdrycker, no. 340,  
§ 54. 
792 Hasselgren, s. 2. 
793 SFS, 1919, Kungl. Maj:ts förordning om rätt för kommun att upptaga särskild avgift vid 
offentliga nöjestillställningar, no. 256, § 1 och 3. 
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Konsten att kringgå ett förbud 
 
För de som hoppats på att spritförbudet 1896 skulle innebära varietéernas snara 
undergång kom den fortsatta utvecklingen att bli en besvikelse. Som vi tidigare 
kunnat se var man från entreprenörernas sida måna om att inte stöta sig med 
polismakten. Detta innebar långt ifrån alltid att man underordnade sig lagen. 
Byggmästare Lundbergs pragmatiska hållning till spritlagstiftningen visar att 
regelverket inte sällan lämnade luckor öppna för tolkningar. De hegemoniska 
förhandlingarna kring hur det offentliga livet skulle levas hade, betraktat ur detta 
perspektiv, strandat och som en sista utväg hade de dominerande samhälls-
klasserna tagit till den juridiska maktapparaten för att rädda och bevara sitt eget 
värdesystem. Det skulle tämligen snart stå klart att även om man lyckats driva 
igenom förbudet så var de hegemoniska diskussionerna långt ifrån vunna. Att så 
verkligen var fallet synliggjordes inte minst i entreprenörernas fortsatta förhåll-
ningssätt till den nya lagstiftningen. 
 

Inkomster från biljettförsäljning och schweizeriet och artistkostnader 
på Victoria Teatern/Kristallsalongen 1883-1893
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Figur 3, Nordiska museets arkiv, Nya Aktiebolaget Tivoli, Bolagsstämmoprotokoll, 1883-
1893, A 1:1. 
 
Att inkomsterna från spriten var viktiga har vi redan fått tydliga indicier på. För 
att förstå djupet av det ekonomiska bortfall som brännvinsförbudet kom att in-
nebära kan det vara på sin plats med en fördjupning i ämnet. Enligt Anshelm 
Berg hade bolagsstyrelsen tillämpat en praxis i driften av Victoria Teatern och 
Kristallsalongen där biljettförsäljningen skulle täcka artistkostnaderna. Vid sidan 
av försäljningen av programblad och blygsamma inkomster från matserveringen 

227 



måste de eventuella vinsterna till ansenliga delar ha hämtats från brännvinsut-
skänkningen. Under det ekonomiskt svaga 1893 hade detta inte lyckats, vilket 
blir tydligt om figur 3 studeras. 

Om denna praxis följdes konsekvent visar det hur viktiga inkomsterna från 
schweizeriet, eller med andra ord brännvinsförsäljningen, de facto var. Under 
säsongen 1890 till 1891 uppgick inkomsterna från denna försäljning till 61 540 
kr. Biljetterna hade inbringat 66 550 kr och artistgagerna hade under den gångna 
säsongen ”bara” kostat bolaget 54 755 kr, vilket alltså var positiva siffror om 
Bergs praxis följdes. Detta visar att brännvinet vid denna tidpunkt, om ett smärre 
belopp från försäljningen av programbladen räknas bort, stod för 48 % procent 
av inkomsterna på Nya Aktiebolaget Tivoli.794 Om biljettförsäljningen förvänta-
des täcka artistkostnaderna var det därmed till stora delar från utskänkningen 
vinsterna skulle komma och övriga kostnader täckas. Inkomsterna från bränn-
vinsförsäljningen hade ökat under åren och vid tiden för brännvinsförbudets 
införande var de alltså av yttersta betydelse. Om brännvinsförbudet hade följts 
hade detta under den rådande ekonomiska ordningen inneburit att man förlorat 
ryggraden i bolagets ekonomi. 

Det kan inte anses som annat än försmädligt att det saknas revisionsberät-
telser efter 1893. Det är därför inte möjligt att följa den fortsatta ekonomiska 
utvecklingen efter spritförbudets införande i oktober 1896. När den åttioårige 
Anshelm Berg lät sig intervjuas av Emil Norlander hävdade han att Nya Aktie-
bolaget Tivoli vissa månader förlorat så mycket som 8 000 till 10 000 kr på de 
minskade vinsterna från spritförsäljningen. Bolagsmaterialets uppgifter kring 
den årliga åtgången av spirituosa, vilka sammanställdes i samband med inven-
teringen, ger oss en viss vägledning under åren 1891 till 1896 men därefter sak-
nas källmaterial som skulle kunna verifiera Anshelm Bergs uppgift.  
 

Årlig åtgång av starkspritsdrycker vid Nya Aktiebolaget Tivoli och 
Kristallsalongen 1891-1896
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Figur 4, Nordiska museets arkiv, Nya Aktiebolaget Tivoli, D1-D7:1, Liggare 1882-1897. 

                                                 
794 Nordiska museets arkiv, Nya Aktiebolaget Tivoli, A 1:1, Bolagsstämmoprotokoll 1891. 
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Figur 4 visar på en kraftig minskning av förbrukningen 1896, vilket får anses 
som något förbryllande eftersom säsongen var opåverkad av brännvinsförbudet 
då Kristallsalongens och Victoria Teaterns säsong som regel avslutades under 
september månad. Frågan är om debatten ha gett varietéunderhållningen negativ 
publicitet som kan ha påverkat publiksiffrorna i en negativ riktning? Om vi 
kompletterar detta med uppgifterna kring utskänkningsavgifterna till Stockholms 
Utskänknings-Aktiebolag får vi en antydan om hur den fortsatta ekonomiska 
utvecklingen strax efter brännvinsförbudets införande kom att se ut.795 Generellt 
betraktat låg utskänkningsavgiften under perioden 1888 till 1897 omkring 2 500 
kr per år med undantag för rekordåret 1892 då avgiften uppgick till 3 500 kr. År 
1897 fastställdes avgiften till 1 000 kr vilket visar att förväntningarna på försälj-
ningen sjunkit betydligt och därmed också vinsterna.796 Av figur 3 ser vi hur 
inkomsterna från schweizeriet blev allt viktigare från och med 1887, för att nå 
en topp åren 1890 till 1892 då man börjat närma sig nivåerna för biljettförsälj-
ningen. Året därpå hade spritförsäljningen sjunkit drastiskt men detta år var, 
vilket diskuteras ovan, ett bottenår i bolagets historia varför detta inte bör ses 
som representativt. Om vi övergår till att studera figur 4 visar denna tydligt hur 
spritförsäljningen kan ses som en indikator på Nya Aktiebolaget Tivolis fram- 
och motgångar. Efter bottenåret 1893 börjar försäljningskurvorna åter öka vilket 
kan ses som ett tydligt tecken på att det nu började gå bättre. Med tanke på 
brännvinsutskänkningens ökade betydelse fanns det därmed anledning för entre-
prenörerna att fundera över vilka möjligheter man hade att med hjälp av olika 
strategier låta spritutskänkningen fortgå inom lagens ramar. 

Ett vanligt sätt att kringgå det nya förbudet var att bedriva utskänkningen i 
en angränsande lokal. Bordsservering av sprit var efter att den nya lagen trätt i 
kraft inte längre möjligt i varietésalongerna, och publiken fick nu istället själva 
hämta sin sprit i intilliggande och från scenen avskilda salonger. Det här var en 
taktik som tillämpades på Kristallsalongen och Mosebacke.797 Ett liknande för-
farande återfanns i Storbritannien där ägarna till varietéer utan sprittillstånd med 
hjälp av kringgående strategier såg till att underlätta för kunderna att kunna röra 
sig mellan varietésalongerna där föreställningarna gavs och intilliggande krog-
lokaler.798 På Victoria Teatern och Kristallsalongen infördes 1897 tre i stället för 
två pauser i programmen och liksom på många andra varietéer började föreställ-
ningen en halvtimma tidigare.799 Det här var sannolikt en strategi vilken till-
kommit för att i viss mån kunna kompensera det bortfall i utskänkningen som 
förbudet orsakat. På det här sättet gav man publiken större möjligheter till stark-

                                                 
795 Avgifterna baserades på försäljningen av starksprit. 
796 Nordiska museets arkiv, Nya Aktiebolaget Tivoli, F2B, Handlingar rörande upplåtelser 
och övriga kontrakt. 
797 Norlander (1918), s. 29. 
798 Maloney, s. 73. 
799 Stockholms stadsmuseums arkiv, Malmstens samling, G1, Programblad m.m. Stockholms 
Tivoli. och Dagens Nyheter 1896. 
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spritsförtäring. Slutligen slopade man småborden helt och satte istället in bänk-
rader. Enligt Norlander var det sista tilltaget inte så lyckat och publiken uteblev 
och det var inte förrän man började inrikta sig på revy som den negativa ekono-
miska utvecklingen vände.800  

Stockholm avvek inte heller från den ökade disciplineringen av publiken 
även om orsakerna till utvecklingen inte var desamma här. Som ett exempel på 
detta hade det i USA, Storbritannien och Frankrike mer eller mindre varit en 
trend att småborden gradvis fått ge vika för bänkrader i en strävan från ägarnas 
håll att höja salongernas anständighet i medelklasspublikens ögon.801 På Kris-
tallsalongen tycks motiven ha varit annorlunda och här handlade det snarare om 
en påtvingad anpassning till de nya omständigheterna efter förändringarna i 
brännvinslagstiftningen.  

Ledningen för Novilla kom att tillämpa en snarlik lösning där salongen för-
sågs med en skiljevägg mellan varietén och utskänkningslokalen. Enligt Emil 
Norlander var arrangemanget så lyckat att man kunde fortsätta som tidigare utan 
att man behövde sänka kvaliteten på underhållningen.802 På Berns gav man upp 
varietékonceptet och återgick till att rikta in sig på orkestermusik men varieté-
inslagen försvann inte helt. För att detta skulle vara möjligt delades salongen av 
med en madrassklädd ridå, där serveringen skedde i ena delen medan underhåll-
ningen fortgick i den andra.803 Det lämnas ingen förklaring till varför man valde 
att dela av salongen, men det är inte svårt att se vilka möjligheter ett sådant ar-
rangemang hade att erbjuda. Så länge vokalinsatser eller liknande underhållning 
presenterades från scenen säkerställde den slutna ridån att lagen inte kränktes 
och då det var dags för instrumentalmusik kunde man helt sonika låta ridån öpp-
na sig eftersom utskänkning då var tillåtet. I Norrköping och varietén som gavs 
på Centralhotellet, så skulle man ha kringgått brännvinsförbudet genom att sköta 
serveringen mellan varieténumren då instrumentalmusik spelades. I samma 
stund som orkestern började spela rusade servitörerna ut till borden och tog 
snabbt upp beställningar som därefter lika snabbt levererades till kunderna.804 
Hur man bemötte situationen på Svea Salen framgår tyvärr inte av källorna. Av 
alla Stockholms varietésalonger tycks det bara ha varit Alhambra som valde att 
följa brännvinsförbudet på det sätt som lagstiftarna ursprungligen tänkt sig, och 
varietéunderhållningen fick här klara sig utan spritens sällskap.805 

Även om entreprenörerna fann olika vägar att kringgå brännvinsförbudet så 
hade utskänkningen försvårats. Där publiken tidigare kunnat beställa in stark-
varor vid borden fick man nu finna sig i att antingen resa sig från borden och 
uppsöka det intilliggande schweizeriet eller vänta till någon av pauserna. Bränn-
                                                 
800 Norlander (1936), s. 36. 
801 Maloney, s. 59, Lewis, s. 317 och Conway, s. 58. 
802 Norlander (1918), s. 139 f. 
803 Tillhagen, s. 125. 
804 Andersson, s. 124. 
805 Norlander (1918), s. 29. 

230 



vinsförbudet innebar därmed inte bara en förändrad ekonomisk situation utan 
också en betydelsefull förändring i varietéunderhållningens kultur. Det här på-
verkade naturligtvis besökarnas förväntningar på varietésalongerna som platser. 
Även om ägarna till viss del lyckades kringgå brännvinsförbudet 1896 hade 
bilden av varietéer som rum för alkoholorienterad samvaro minskat till förmån 
för den sceniska underhållningen. 

 
 

Brännvinsförbudets effekter 
 
Den sista september 1896 hade annonserats som ”sista kvällen” av dagspressen 
och med tanke på brännvinsförbudets ekonomiska konsekvenser så kan detta, ur 
varietéentreprenörernas perspektiv, knappast ses som någon dramatiserad över-
drift. Om det överhuvudtaget fanns en fortsatt framtid för varietésalongerna så 
var den i alla händelser mycket osäker. När servitören Arvid Svärd blickade 
tillbaka på tiden för brännvinsförbudets införande var det rädslan och förvänt-
ningarna på branschens snara undergång han drog sig till minnes.806 Någon 
allomfattande varietédöd blev det inte tal om. Det var bara Berns som upphörde 
att ge varietéunderhållning medan underhållningsformen kom att leva vidare på 
de övriga salongerna. Förbudet att servera starksprit hade däremot förändrat de 
ekonomiska villkoren på ett radikalt sätt. 

Att entreprenörerna tvivlade på att det skulle gå att driva varietésalonger 
vidare på samma sätt som tidigare synliggjordes bland annat i att Alhambra, 
Svea Teatern och Mosebacke, under delar av den inledande vintersäsongen 
1897, inte längre höll öppet under arbetsveckorna utan istället valde att inrikta 
sig på helgerna, det vill säga de dagar då publiken var ledig (åtminstone dagen 
efter).807 De här förändringarna skulle visa sig kortvariga och redan under denna 
kommande sommarsäsongen återgick man successivt till att hålla öppet alla 
dagar i veckan.808  

Att det tycks ha skett en återhämtning 1897 är med all sannolikhet ingen 
slump. Arvid Svärd menade att Stockholmsutställningen samma år kommit som 
en räddning för varietéerna då den inte bara lockade publik till utställningen utan 
också till stadens övriga nöjesetablissemang och inte minst de strax intilliggande 
varietésalongerna på Djurgården.809 Detta verkar stämma. Stockholmsutställ-
ningen slog upp sina portar den 15 maj 1897, strax intill Skansen och Nordiska 
museet på Djurgården, och kom under sommaren att få i runda tal en miljon 
besökare.810 Utställningens öppnande sammanfaller väl med att ett flertal varie-
                                                 
806 Tillhagen, s. 125. 
807 Dagens Nyheter, 22 januari 1897. 
808 Dagens Nyheter, 16 juli 1897. 
809 Tillhagen, s. 125. 
810 Ekström, Jülich och Snickars, s. 7. 
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téer åter började hålla öppet alla dagar i veckan. För djurgårdsvarietéerna men 
också Stockholms övriga nöjesliv måste utställningen ha kommit som en skänk 
från ovan med tanke på publiktillströmningen. 

Det skulle snart stå klart att den nya lagstiftningen inte hade orsakat någon 
varietéernas massdöd men en viktig inkomstkälla hade decimerats på ett bety-
dande sätt och i vissa fall försvunnit helt och hållet. Inkomstbortfallet fick därför 
naturligt nog konsekvenser för varietébranschens fortsatta utveckling. 

Varietégenren hade redan innan lagändringen genomgått förändringar där 
den traditionella varietéunderhållningen på programmen börjat få sällskap av 
små teaterstycken, pantomimer och revyer. Nu ökade också de redan populära 
musikaliska inslagen på Kristallsalongen.  
 

Musikaliska inslag i Victoria Teatern/Kristallsalongens 
varietéprogram 1892-1899 angivet i procent
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Figur 5, Stockholms stadsmuseums arkiv, Malmstens samling, G1, Svensk teater, kon-
sert och varieté, programblad m.m. 
 
Hur kan då denna förändring förklaras? Vilket figuren ovan visar var de musika-
liska inslagen dominerande redan innan spritförbudets införande, men ökningen 
åren 1896 till 1897 visar att här verkar finnas ett samband. Sång- och dans-
artisterna uppträdde ofta enskilt eller i mindre grupper vilket ofta, men inte all-
tid, gjorde dem billigare att anlita än exempelvis en hel akrobattrupp. När bety-
dande delar av de forna spritintäkterna försvann är det inte otänkbart att de mu-
sikaliska inslagen blev mer ekonomiskt fördelaktiga. Man rättade helt enkelt 
”mun efter matsäck”. Med förändringen mot det mer musikaliska skedde även 
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ett namnbyte där salonger som Alhambra, Svea Salen och Mosebacke i annon-
seringen började titulera sig som varieté-soaré och ibland bara soaré, vilket var 
ett till varieté närbesläktat begrepp som syftade på kvällsunderhållning av främst 
blandad musikalisk men också litterär och/eller dramatisk karaktär som i vissa 
fall gavs i välgörenhetssyfte.811 

Som bekant blev förändringen mest märkbar på Berns där ledningen åter-
gick till att som tidigare ge konsertmusik. På orkesterestraden återfanns en till 
nåder tagen August Meissner som tillsammans med sin stundtals 50 man starka 
orkester levererade orkestermusik till stockholmarna.812 Den gamla ordningen 
var därmed återställd. För den som inte besökt Berns tidigare måste spåren från 
åren i varietédräkt ha varit svåra om inte omöjliga att upptäcka. Vid de tillfällen 
man även erbjöd någon form av vokal underhållning kom den ovan nämnda 
ridån väl till pass. Berns får nog betecknas som det etablissemang som i högst 
utsträckning hamnade i kulregnet då striden om varietéerna stod som hårdast. 
Det man möjligen vunnit ekonomiskt på varietéomvandlingen hade salongen till 
lika stor del förlorat i anseende i pressens och många riksdagsmäns ögon. Vins-
terna från starkspritsserveringen var viktiga och det kan därför anses naturligt att 
Hugo Berns valde att återgå till sitt gamla, välbeprövade och bättre ansedda 
orkestermusikkoncept, vilket möjliggjorde att utskänkningen kunde fortsätta. 
Berns var dessutom ursprungligen byggd som konsertsalong vilket torde ha gjort 
omvandlingen enkel. Det är dessutom möjligt att denna förvandling kommit till 
stånd även utan det nya spritförbudet med tanke på den starka konkurrensen 
inom varietébranschen. Berns och August Meissner tycks ha varit ett säljande 
koncept i Stockholmarnas ögon och man hade därför allt att vinna på att åter-
vända till detta. 

Hur spritutbudet kom att påverka kvaliteten på underhållningen är svårt att 
bedöma. Det enda källmaterial jag här har haft att tillgå kommer från Victoria 
Teatern och Kristallsalongen, och dessa etablissemangs förhållanden är förmod-
ligen inte representativa för mindre salonger som Alhambra och Novilla. Här 
fungerar istället de övriga stora salongerna som Mosebacke, Berns och Svea 
Salen/Svea Teatern som ett bättre jämförelsematerial. Om artisternas gager kan 
ses som någon form av värdemätare tycks, förvånande nog, inga negativa för-
ändringar ha skett. 1894 låg medellönen för kvinnliga soloartister och grupper 
på 768 kr, en siffra som 1897 motsvarades av 1 154 kr.813 Stämmer detta skulle 
lönerna snarare ha ökat. Siffran från 1897 får dock betraktas som källkritiskt 
svag eftersom det bara finns tio artistkontrakt för kvinnliga artister och inga från 
män bevarade från detta år, medan 38 kontrakt finns bevarade från 1894. Med 
reservation för det svaga källäget kan detta ändå möjligen ses som en antydan 
om att gagerna inte sjönk på Kristallsalongen. De tidigare återgivna resone-
mangen i Nya Aktiebolaget Tivolis styrelse visar att man ogärna sänkte kvalite-
                                                 
811 Soaré, SAOB, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 2008-05-14. 
812 Dagens Nyheter, t.ex. 14 augusti 1897. 
813 Nordiska museets arkiv, Nya Aktiebolaget Tivoli, F3A:1, Artistkontrakt 1888-1897. 
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ten på artisterna i ensemblen. Ledningen hade att agera på en marknad med en 
knivskarp konkurrens. I princip stod och föll de ekonomiska resultaten med hur 
väl man lyckades svara upp till de publika förväntningarna. Kristallsalongen 
hade också en mer internationell profil. År 1894 återfanns det sju kontrakt med 
svenska soloartister och grupper, vilket motsvarades av 31 internationella dito. 
År 1897 fanns det två svenska kvinnliga artistkontrakt och sju motsvarande 
internationella vilket, trots det tunna källäget, visar att man inte tycks ha övergi-
vit sitt tidigare koncept.814 Om man ville behålla den internationella profilen och 
samtidigt upprätthålla kvalitén så fick man helt sonika betala det gage de inter-
nationella artisterna krävde. 

Det ska dock inte glömmas bort att dessa varietéer utgjorde en del i ett stör-
re och mer komplext etablissemang än vad fallet var på Novilla och Alhambra, 
vilket innebar att man hade bättre möjligheter att parera de förlorade spritintäk-
terna. För att använda sig av ett kanske slitet men i sammanhanget talande ut-
tryck: ”Det man förlorade på gungorna, tog man igen på karusellerna”. De här 
möjligheterna fanns inte på de mindre salongerna, men när Svenska Dagbladet 
1897 behandlade ämnet berömde man ändå Mathilda Haberkorn för hennes 
förmåga att hitta bra artister till Alhambra, trots att man menade att gagerna 
halverats sedan brännvinsförbudet trätt i kraft. 

 Alhambra hade redan från början ett lågpriskoncept där man i högre grad 
än de exklusivare varietéerna satsade på unga lovande svenska artister som var 
billigare att avlöna. Här upphörde man dessutom helt med brännvinsutskänk-
ningen och istället valde Haberkorn att fördubbla inträdet från 25 till 50 öre. 
Strategin tycks inte ha varit lyckad och när Svenska Dagbladets utsände, efter att 
ha avlagt visit på Stockholmsutställningen, beslutade sig för att se hur varieté-
salongerna klarat sig efter brännvinsförbudets införande menade skribenten att 
Alhambra varit välbesökt. Det är möjligt att salongens svenska profil kan ha 
gjort den mindre känslig för de förlorade vinsterna från spritförsäljningen. Om 
gagerna halverades måste detta främst ha drabbat de artister som var bofasta i 
Stockholm. Ville man inte söka lyckan utomlands, så fanns det sannolikt få 
alternativ än att gå med på en rejäl lönesänkning. Att de decimerade gagerna 
måste ha varit kännbara för artisterna råder det ingen tvekan om, men det ska 
samtidigt inte glömmas bort att, precis som Svenska Dagbladets utsände helt 
korrekt påpekade, så var varietélönerna fortfarande mycket höga i jämförelse 
med vad de flesta i Stockholm tjänande vid den här tiden.815 Helt rättvis var inte 
jämförelsen. Gagerna kan inte enbart betraktas som en lön för utfört arbete, då 
detta även skulle täcka de utlägg artisterna hade för sånglektioner, specialbe-
ställda sånger, scenkostymeri och annan rekvisita. Hur artisterna löste detta utan 
att samtidigt sänka kvalitén på sina framträdanden framgår inte av det undersök-
ta källmaterialet.  

                                                 
814 Nordiska museets arkiv, Nya Aktiebolaget Tivoli, F3A:1, Artistkontrakt 1888-1897. 
815 Svenska Dagbladet, 29 juli 1897. 
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En ungefär lika försiktig nedgång kunde initialt märkas när det gäller det ge-
nomsnittliga antalet artister och grupper på programmen. Mellan åren 1887 till 
1896 innehöll programmen i genomsnitt 9,3 artister och grupper, vilket åren 
efter spritförbudets införande, det vill säga 1897 till 1899, motsvarades av 8,7 
artister, vilket med tanke på källunderlaget får ses som en allt för svag minsk-
ning för att detta skulle kunna anses visa på något generellt mönster.816  

Inte heller priserna på inträden tycks ha påverkats och, som vi tidigare kun-
nat notera, var det bara på Alhambra, där man helt gått från spritutskänkningen, 
som priset fördubblades. Hur ska då detta tolkas? En möjlighet är att de strate-
gier man tillämpade för att kringgå spritförbudet var tämligen framgångsrika. 
Det kan säkert stämma att man som Anshelm Berg hävdade förlorade 8 000 till 
10 000 kr vissa månader, men frågan är om detta avsåg tiden före eller efter man 
började tillämpa de kringgående utskänkningsstrategierna? Spriten kom från 
Stockholms utskänkningsaktiebolag vilket gör det mindre troligt att man skulle 
ha sålt mer än man redovisade. Kan det ha förekommit ”svartsprit”? Även om 
man inte helt kan bortse från möjligheten, så finns det ingenting i det undersökta 
källmaterialet som antyder att varietéerna skulle ha serverat sina gäster alkohol 
som kommits över på illegal väg. Alhambras orkesterledare Fredrik Andersson 
menade att då de flesta varietéledare också drev restauranger, så var de mycket 
noggranna med att inte stöta sig med myndigheterna.817 Att bli fälld för ett brott 
mot alkohollagstiftningen kunde innebära att man inte bara miste den ekono-
miskt livsviktiga utskänkningsrätten, utan också kunde få svårigheter att beviljas 
tillstånd att ge offentliga föreställningar. 

Året efter att brännvinsförbudet trätt i kraft kunde ytterligare en förändring 
märkas i Kristallsalongens program. Anna Hofmann tycks vid denna tid ha haft 
en idé om att skapa en helt kvinnlig varieté. Ett bevarat programblad från 1 juni 
1897 visar att det bara var kvinnliga artister på Kristallsalongens program under 
denna period.818 Från detta år finns bara 10 kontrakt bevarade och dessa avser 
bara kvinnor men här verkar det som om de manliga artisternas kontrakt av 
okänd anledning förkommit.819 Var den kvinnliga dominansen bara en slump 
eller handlar det om en medveten strategi från direktrisens sida? Kan det ha varit 
ett försök att skapa en ny och särpräglad profil i syfte att hävda sig i konkurren-
sen? Kvinnliga artister tjänade åren 1891 till 1894 ca 25 till 27 %820 mindre än 
sina manliga motsvarigheter och om vi samtidigt tar i beaktande de kvinnliga 
artisternas popularitet under den här perioden kan detta sammantaget ha gjort 
dem mer attraktiva när inkomsterna minskade efter spritförbudets införande. 

                                                 
816 Stockholms stadsmuseums arkiv, Malmstens samling, G1, Svensk teater, konsert och 
varieté, programblad m.m. 
817 Andersson, s. 89. 
818 Stockholms stadsmuseums arkiv, Malmstens samling, Svensk teater, konsert och varieté, 
programblad m.m. G1. 
819 Nordiska museets arkiv, Nya Aktiebolaget Tivoli, F3A 1, Artistkontrakt. 
820 Se figur 1 s. 121. 
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Något slutgiltigt svar på dessa frågor finns inte att få, men det måste i så fall ha 
varit en tillfällig förändring. I augusti månad var den tidigare könsfördelningen 
återställd och ensemblen utgjordes då av både kvinnor och män.821 Med förbe-
hållet att jag här tillåter mig att infoga en källkritisk brasklapp så finns det därför 
lite som pekar i riktning mot att spritförbudet kom att påverka programinnehållet 
på Kristallsalongen och Victoria Teatern kvalitetsmässigt på något radikalt sätt 
under 1890-talets sista år. Det är möjligt att världsutställningen åtminstone till-
fälligt gav varietéekonomierna ny energi. 

Om vi väljer att studera varietésalongerna till sin helhet, det vill säga där 
både underhållningen och den sociala samvaron beaktas, skulle effekterna av 
den skärpta alkohollagstiftningen komma att bli tydligast i salongernas praktik. 
Som vi kunnat se tyder mycket på att föreställningarnas innehåll blev allt vikti-
gare samtidigt som den sociala interaktionen mellan publiken minskade. Att 
bordsserveringen försvann minskade troligen varietésalongernas funktion som 
platser för social samvaro. Mycket talar därför för att brännvinsförbudet bidrog 
ytterligare till en disciplinering av publiken men då det gällde den kritiserade 
sexuella frigjordheten skulle lagstiftningen från 1896 visa sig mindre fram-
gångsrik.  

 
 

Svenska varietéartister i stora världen 
 
Under 1890-talet hade svensk varieté utvecklats till att inte längre vara enbart en 
nationell angelägenhet. Om världens nöjen tidigare främst kommit till Sverige så 
hade svensk underhållning nu börjat komma till världen. När kapellmästare 
Fredrik Andersson engagerades av restaurang Kuppis i Åbo upptäckte han till 
sin förvåning att det nästan bara var svenska artister på programmet. Bland de 
större namnen återfanns bland annat Hilding Nihlén och Gerda Wiberg.822 Ut-
vecklingen hade inletts tidigare där framförallt Jenny Lind varit den viktigaste 
exporten och i viss mån även Sigge Wulff, även om den senares internationella 
karriär bara var i sin linda då han gick bort.  

En av sekelskiftets absolut största svenska stjärnor var John Lind, eller 
?Lind?, som var det mer könsneutrala och mystifierade artistnamn han använde 
då han iklädde sig rollen som en av världens mest populära damkomiker, eller 
med vår tids terminologi: dragshowartist. Som många andra svenska artister 
hade han debuterat på Alhambra i Stockholm och Svea Teatern hade fått besök 
av John Lind några månader innan spritförbudets trädde i kraft.823  

                                                 
821 Dagens Nyheter, 14 augusti 1897. 
822 Andersson (1931), s. 108. 
823 Dagens Nyheter, 4 april 1896. 
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Trots att John Lind idag får kategoriseras bland de sorgligt och orättvist 
bortglömda hörde han under sin storhetstid, decennierna runt sekelskiftet, till en 
av västvärldens mest populära och bäst betalda artister och var ett av de största 
affischnamnen på Wintergarten i Berlin, Folies Bergère i Paris och de allra 
största music hall- och vaudeville-palatsen i London och New York.824 

Kan spritförbudet möjligen ha bidragit till att flera svenska artister sökte 
lyckan utomlands? Det är inte osannolikt, men det är samtidigt ingen fråga som 
låter sig besvaras med lätthet, och svaret måste ges flera dimensioner. Liksom de 
förbättrade kommunikationer och transporterna bidragit till utländska artisters 
och entreprenörers rörlighet, ökade denna utveckling även de svenska varieté-
artisternas möjligheter att söka engagemang utanför Sveriges gränser.  

Ute i Europa hade ett nätverk av artistagenturer vuxit fram, vilka måste ses 
som en betydelsefull och sammanlänkande förutsättning för nöjesbranschens 
transnationella utveckling. En studie av artistkontrakten från Kristallsalongen 
visar att det transnationella nätverket av artistagenturer redan var välutbyggt i 
slutet 1880-talet. Dessa företag var ofta placerade i de stora europeiska städerna, 
och några exempel på dessa var Agence Rosinsky i Paris, Künstler Agentur i 
Wien och Central Dramatic and Variety i London. Av artistkontrakten att döma 
tycks Berlin under åren 1888 till 1897 ha utgjort agenturstaden framför andra 
och här återfanns bland annat agenturer som Oscar Dreyer och Adolph Schmidt-
Piton. I Norden verkar Köpenhamn ha utgjort porten ut till övriga världen och 
här hörde agenturerna R.E. Wilson och Jules Guise till dem som man vanligen 
anlitade när artister skulle bokas till Victoria Teatern och Kristallsalongen.825 
Det var dessa agenturer som förmedlade kontakten mellan artisterna och nöjes-
salongerna. Det är svårt att se hur det transnationella populärkulturella utbytet 
skulle ha kunnat ske med denna snabba takt utan agenturerna som sammanlän-
kande kluster. Det hade därmed inte bara blivit lättare att resa utan också att få 
kontakt med varietésalongerna i Europa och USA. Brännvinsförbudet fick san-
nolikt många svenska artister att söka lyckan utomlands då arbetstillfällena 
minskade i Stockholm men utan de förbättrade transport- och kommunikations-
systemen och artistagenturerna hade detta varit betydligt svårare. 

 
 

                                                 
824 Gun Wilstadius, “John Lind – per aspera ad astra”, John Lind, Karlskronapojken som vann 
världsrykte, Karlskrona 2001, s. 10. 
825 Agenturernas engelsk- och franskklingande namn antyder att det kan ha handlat om filialer 
med huvudsäte i London och Paris. 
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En förändrad hållning från pressen 
 
Efter att brännvinsförbudet trätt i kraft började pressens kluvna och ofta negativa 
hållningen till varietéunderhållningen att förändras. Detta kunde märkas i hur 
Dagens Nyheter och framförallt Svenska Dagbladet började visa en allt mer 
positiv attityd till underhållningsformen i sina recensioner. Då Dagens Nyheters, 
vid det här laget välbekante skribent, X.X. (om det nu var samma skribent som 
tidigare) 1899 rapporterade från Alhambra avslöjade denne att han/hon ofta roat 
sig på salongen innan brännvinsförbudet. Det sammanfattande omdömet av den 
aktuella varietéupplevelsen var att föreställningen inte varit det minsta oanstän-
dig och att det hela varit ”uppfriskande positivt”.826 Tre år senare uppmanade 
samma pseudonym stockholmspubliken att övervinna sin lathet och ta sig upp 
till Mosebacke vars varietésalong han/hon ansåg var den för tillfället i särklass 
elegantaste och som dessutom bjöd på det bästa programmet av Stockholms alla 
varietésalonger. Skribenten menade nu att publiken var ”…fullt ut lika sympa-
tisk som på de andra lokalerna”.827 Särskilt gott rykte hade de varietéer som 
drevs av Anna Hofmann. Då Svenska Dagbladet recenserade en av föreställ-
ningarna på hennes varieté i Kungsträdgården, så talade man överraskande om 
den ”upphöjda varietén”.828 Senare samma år applåderade tidningen att teater-
mannen Albert Ranft börjat ge varietéföreställningar på Vasateatern och vid en 
jämförelse med tidningens hållning under varietédebatten 1895 till 1896 så hade 
det nu skett en närapå fullständig attitydomsvängning:  

 
…hvarje kväll behöfva vi sitta och bliga på huru konsten guppar iväg på 
sina höga hästar. Ha vi förlorat rätten att äfven se konsten komma ridande 
baklänges på en gladt skriande åsna.? Ha vi glömt både cancan och nigger-
dans? Har den högre varietén blifvit lagd på sängen?829 

 
Den förändrade hållningen stannade inte vid detta utan skribenten beklagade sig 
även över att han/hon inte längre kunde få sig ett glas punsch eller whisky till 
underhållningen. Att Svenska Dagbladet gjorde denna omsvängning var kanske 
inte så underligt med tanke på den popularisering tidningen genomgått sedan 
rekryteringen av Carl Gustaf Tengwall 1897. Tidningen satsade under de här 
åren på bredd, och ett av de områden som nu sattes under ökad bevakning var 
populärkulturen.830 Den här utvecklingen var inte isolerad till Svenska Dagbla-
det. Åren runt sekelskiftet började den svenska pressens skribenter i ökad ut-
                                                 
826 Dagens nyheter, 20 januari 1899. 
827 Dagens nyheter, 6 oktober 1902. 
828 Svenska Dagbladet, 9 januari 1900. 
829 Svenska Dagbladet, 28 oktober 1900. 
830 Gunilla Lundström, ”En värld i rubriker och bilder 1897-1919”, Den svenska pressens 
historia. Det moderna Sveriges spegel, red. Gunilla Lundström, Per Rydén och Elisabeth 
Sandlund, Stockholm 2001, s. 30. 
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sträckning rapportera om och kring Stockholms nöjesliv och dess celebrite-
ter.831 Det här visar att den svenska huvudstaden börjat följa en utveckling som 
på många sätt påminde om den brittiska och amerikanska, där synen på lättare 
underhållning åren runt sekelskiftet 1900 blivit allt mer liberal.832 Barry J. 
Faulk har menat att den brittiska medelklasspressen gick från att uppfatta music 
hall som något hotfullt och främmande till att under perioden 1880 till 1890 
komma att göra dessa och liknande nöjen till en del av sin kanon. Författaren 
menar att music hall-underhållningens förbättrade status inte bara var ett resul-
tat av en allmän smakförändring hos kritiker utan att genren erbjöd kritiker, 
skribenter, dramatiker och entreprenörer möjligheter till ett samarbete som alla 
inblandade kunde dra ekonomisk vinning av.833 Vid sekelskiftet hade den 
svenska industrialiseringen och urbaniseringen hunnit ifatt de stora europeiska 
länderna, och det finns därför ingen anledning att anta att förhållandet skulle ha 
varit annorlunda här. Det var naturligtvis inte så att alla varietéföreställningar i 
Stockholm fick bra recensioner men det hade definitivt hänt något med Svenska 
Dagbladets och Dagens Nyheters inställning till underhållningsformen. 

                                                

I Stockholm, liksom ute i de stora västerländska metropolerna, skördade 
varietéunderhållningen stora framgångar under 1890-talet, även om den svenska 
haltade efter brännvinsförbudet. Populariseringen hade på detta sätt bidragit till 
att göra varietéunderhållningen till något en bred allmänhet ville läsa om. Det 
här var ett behov dagspressen, av ekonomiska skäl, hade all anledning att till-
mötesgå. Med varietéförbudet hade supandet inne i salongerna minskat, vilket 
gjorde salongerna till mer ordnade miljöer att vistas i och därmed också mer 
respektabla. Den här förändringen ”smittade” förmodligen av sig på varietégen-
ren som helhet. Vi bör inte heller underskatta modets kraft. Pressen hade vid 
den här tiden ett brett internationellt kontaktnät, vilket gav dess medarbetare 
och i förlängningen dess läsare goda möjligheter att följa med i vad som just för 
tillfället var högsta mode i de västerländska metropolerna. Om varieté utropades 
som ”sista skriket” i Paris eller London påverkade detta med all sannolikhet 
därför även de svenska journalisterna och publiken att bli mer positiva till de 
svenska motsvarigheterna.  

Hur ska då Svenska Dagbladets skriverier om den ”upphöjda” och ”högre” 
varietén tolkas? Då det gällde Anna Hofmanns varieté handlade det delvis om 
en ordlek eftersom man höjt golvet i salongen men det framgår samtidigt tydligt 
att det även avsåg programmet och publiken. Det finns egentligen väldigt lite i 
källmaterialet som talar för att varietéunderhållningen generellt betraktat skulle 
ha blivit mindre utmanande mot de normer som styrde genus och sexualitet 
efter förbudet 1896. På Hofmanns varieté uppträdde bland annat sångerskan 
Herta Hansen i en klänning med bara armar och bar rygg och ekvilibristerna 
bröderna Rylander bar trikåer vilka inte tycks ha lämnat mycket till fantasin om 

 
831 Lundström, s. 31. 
832 Maloney, s. 83 och Lewis, s. 323. 
833 Faulk, s. 23 ff. 
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man får tro Svenska Dagbladets utsände.834 Fyra år tidigare då varietédebatten 
rasat som värst hade detta med all sannolikhet kunnat användas som ett exem-
pel på underhållningens låga moraliska karaktär. Nu var beskrivningen snarare 
neutral och mest ett konstaterande.  

Varför började man nu att tala om en annan form av varieté? Det är möjligt 
att termer som ”den upphöjda varietén” kan ha varit ett sätt att komma runt att 
man tidigare visat varietéunderhållningen kalla handen. Genom att använda 
epiteten ovan signalerade man att detta var någonting annat än vanlig varieté-
underhållning. Det kan också ha handlat om en normförskjutning som drivits 
fram som en biprodukt av dagspressens kommersialisering. Med masspressens 
ökade intresse för populärkulturen och dess införlivande i den urbana borgar-
klassens habitus var det inte längre lika komplicerat att skriva om lättare under-
hållning. Samtidigt kunde man tjäna pengar på att exploatera publikens varieté-
intresse. Kunde man dessutom distansera den varietéunderhållning man skrev 
om från den äldre och ”osedliga” till den nya och ”upphöjda” så bidrog detta 
naturligtvis på ett positivt sätt till skribenternas egna kulturella kapital. Moral-
kritiken var långt ifrån över men den skulle nu komma att flytta över till andra 
och nyare populärkulturella former och näst i tur stod den framväxande biograf-
kulturen.835 Särskilt fin blev nog aldrig varietéunderhållningen i pressens ögon 
men det var kanske inget som de kommersiellt drivna varietéentreprenörerna i 
första hand strävade efter. Drivkraften bakom varietéerna var pengar och detta 
var ett faktum inte ens den mest medvetna varietédirektör/direktris kunde 
komma runt. 
 
 
 

                                                 
834 Svenska Dagbladet, 9 januari 1900. 
835 Boëthius, s. 23. 
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Film, dans, idrott och revy: varietéernas fortsatta ut-
veckling 

 
Åren runt sekelskiftet 1900 lade utvecklingen inom det stockholmska nöjeslivet 
i ytterligare en högre växel. Under varietédebatten hade en befarad teaterdöd 
använts som ett argument för att beröva varietéerna rätten att servera starksprit. 
Då hade det funnits fem teatrar i Stockholm. Bara sex år senare var de åtta till 
antalet.836 Varietéerna hade i sin tur minskat i antal från sex i september 1896 till 
fem 1897, en siffra som kom att hålla i sig fram till 1910-talet, även om varieté-
inslagen nu generellt sätt fått allt mindre utrymme i programmen.837 Det är möj-
ligt att teaterbranschens tillväxt under den här perioden hänger samman med att 
brännvinsförbudet bidragit till ett minskat intresse för varieté, men det kan lika 
gärna ha att göra med att det åter igen skett en omsvängning i de publika prefe-
renserna. Nöjesutbudet hade under bara ett decennium ökat markant, och det är 
rimligt att tänka sig att trenderna nu avlöste varandra i ett allt snabbare tempo. 
Varietéunderhållning betraktades inte längre som något nytt och intresset för 
genren kan helt enkelt ha svalnat parallellt med att stockholmspublikens teater-
intresse vaknat på nytt.  

I samband med Stockholmsutställningen 1897 hade filmen fått sitt mass-
mediala genomslag i den svenska huvudstaden och kinematografförevisningarna 
kom att uppvisa besökarsiffror på omkring 75 000 lösta biljetter.838 Det här var 
inte första mötet mellan stockholmspubliken och filmen. Redan året innan hade 
Victoria Teatern gästats av en ambulerande kinematograf som bjudit på ”Rörliga 
Kolorerade Fotografier i naturlig storlek”.839 Dagens Nyheters utsändes rapport 
från premiärvisningen är ett mycket tidigt exempel på hur mötet med denna nya 
teknik kunde upplevas: 
 

Skådespelet är högst egendomligt, på skärmen ser man, t.ex. serpentin-
dansöser i skiftande färger, boxare, akrobater, hela gatuscener med prome-
nerande, åkande och cyklister o.s.v., allt rörligt, lifligt och illusoriskt…840 

 
Redan 1895 hade filmen börjat göra sig hemmastadd på de internationella varie-
téscenerna och det är tydligt att nu var även Stockholm en del av denna utveck-
ling.841 Vid tillfället ovan var filmen ännu inte en del av varietéprogrammen 

                                                 
836 Dagens Nyheter, 19 maj 1900, 15 november 1902 och Stockholms adresskalender 1901. 
837 Stockholms Adresskalender, 1901 och 1910. 
838 Pelle Snickars, ”Mediearkeologi” ur Mediehistorier kring Stockholmsutställningen 1897, 
Stockholm 2006, s. 149. 
839 Dagens Nyheter, 22 juli 1896. 
840 Dagens Nyheter, 21 juli 1896. 
841 Jelavich, s. 21., Maloney, s. 77 och Bailey (1986), s. xiii. 
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utan gavs i anslutning till föreställningarna i Kristallsalongen.842 Beskrivningen 
ovan antyder att det tycks ha varit filmer av liknande slag som de man visat på 
Wintergarten året innan där varietéinslagen varit tydliga.843 Det här kan ses som 
ett exempel på hur den tidiga filmen inte främst var inriktad på berättande, utan 
syftade till att så autentiskt som möjligt återge verkligheten.844  

Som vi tidigare kunnat se av den internationella forskningen skulle filmen 
och varietéerna stundtals komma att ingå i ett närmast symbiotiskt förhållande 
till varandra, ett fenomen som kanske främst synliggjordes i de brittiska så kal-
lade cine-varieties.845 De svenska biografägarna hade ögonen på den inter-
nationella nöjesmarknaden, och de var inte sena att ta efter.846 Efter att bränn-
vinsförbudet trätt i kraft blev biograferna en viktig födkrok även för svenska 
varietéartister.847 Ett exempel på detta var kuplettsångaren Jean Clasons uppträ-
danden på biografen Apollo-Teatern 1910.848 Enligt Fredrik Andersson skulle 
konceptet ha varit framgångsrikt tills det slutligen förbjöds av myndigheterna, 
och biograferna tvingades att hålla sig till att enbart visa film.849 Sitt verkliga 
genombrott i den svenska nöjesmyllan fick filmen under 1900-talets första de-
cennium och nu började den tidigare bundsförvanten sakta men säkert att utgöra 
ett hot mot varietéerna.850 År 1901 hade filmsalongen Olympia Continental 
Eden Theater öppnat där stockholmarna bland annat kunde se kortfilmerna ”I 
underlandet”, ”Vattenféer i sagolikutstyrsel” och ”Vid Nordpolen”.851 Fyra år 
senare var filmen väletablerad och huvudstadspubliken hade biografer med in-
ternationellt klingande namn som London, Paris och Apollo att välja mellan. 
Priserna var ofta lägre än på varietéerna och ett inträde kunde kosta 35 öre vilket 
var prisnivåer ingen av varietéerna längre kunde konkurrera med.852 Även här 
fanns tydliga internationella paralleller. I USA började biograferna konkurrera ut 
äldre visuella underhållningsformer som vaudeville under 1910-talet. Genom att 
biograferna kunde ge fler föreställningar per dag samtidigt som de hade en bre-
dare publik åldersmässigt och socialt hade man betydelsefulla marknadsfördelar 
framför varietéunderhållningen.853 Filmen var dessutom ett tämligen svårslaget 
media då det gällde att visa det fantastiska, spektakulära och autentiska, det vill 
säga det som annars hörde till varietéunderhållningens specialområden.  

                                                 
842 Dagens nyheter, 22 juli 1896. 
843 Jelavich, s. 21. 
844 Schwartz, s. 135, 140 och 190. 
845 Gordon, s. 168 och Maloney, s. 79.  
846 Malmsten, s. 43 och Andersson (1931) s. 86. 
847 Andersson, s. 86. 
848 Dagens Nyheter, 21 maj 1910. 
849 Andersson, s. 86. 
850 Snickars (2001), s. 17. 
851 Dagens Nyheter, 20 oktober 1901. 
852 Dagens Nyheter, 20 maj 1905. 
853 Butsch, s. 147. 
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Varietésalongerna fungerade inte bara som skådeplatser för den tidiga fil-
men. Internationellt betraktat kom varietéunderhållning även att få stor betydelse 
för den tidiga filmens uttryck och former. Det här var ett resultat av att många 
varietéstjärnor vid den här tiden tog chansen att byta varietétribunerna mot ”vita 
duken”.854 I en svensk kontext finns det knappast någon som gestaltar sam-
bandet mellan varietéunderhållningen och filmen på ett så tydligt sätt som Anna 
Hofmann. År 1910 uppträdde hon som chansonett i pauserna på stockholmsbio-
grafen Orientaliska teatern. Två år senare hade de första filmatiseringarna av 
August Strindbergs Fröken Julie och Fadren, vilka båda regisserades av Hof-
mann.855 

Parallellt med filmindustrins framväxt började den svenska idrottsrörelsen 
ta form. Den organiserade tävlingsidrotten hade nått Sverige under 1880-talet.856 
Fram till 1900-talets inledning var det i en blygsam skala, men med Riksidrotts-
förbundets bildande 1903 hade en ny folkrörelse sett dagens ljus som i takt med 
att den växte i storlek började att konkurrera om befolkningens fritid.857 För den 
som sökte mer fysiskt stärkande fritidssysselsättningar än varietéernas sena 
kvällar, alkoholkonsumtion och rökiga lokaler gick det utmärkt att bege sig till 
Idrottsparken för att titta på fotboll, eller till Lindarängen där man kunde se 
hästkapplöpningar.858 

Både idrotten och biograferna var i högre utsträckning nyktra nöjen i jäm-
förelse med varietéunderhållningen. För de som såg spriten som en förutsättning 
att ha roligt utgjorde därför dessa nöjesfenomen förmodligen inget alternativ till 
varietéerna. Det var istället konsertsalonger som Berns, Blanchs och musik-
restaurangen Hasselbacken, för att bara nämna några exempel, som tävlade med 
varietéerna om dessa delar av publiken. Med den moderna pardansen internatio-
nella genombrott under perioden 1900 till 1920 tillkom ytterligare en för varieté-
salongerna besvärlig konkurrent.859 I Stockholm populariserades dansen under 
1910-talet då en rad danspalats med internationellt klingande namn som Two-
Step-Palace, Grand National, Pinet´s Boston Palace och salongen med det något 
mer svenskklingande namnet Danspalatset etablerades.860 Flera varieté-
etablissemang valde att anpassa sig till trenden och gick helt eller delvis över till 
att rikta in sig på dans, vilket måste ha varit ett tämligen enkelt förvandlings-
nummer att utföra med tanke på hur varietéerna ofta var utformade. Orkester-
                                                 
854 Gordon, s. 167 f. 
855 Lagercrantz (1997:b), s. 34 och 38. 
856 Jan Lindroth, ”Idrott före 1900-talet” ur Ett idrottssekel. Riksidrottsförbundet 1903-2003 
red. Jan Lindroth och Johan R. Norberg, Stockholm 2002, s. 21.  
857 Johan R. Norberg, ” Idrottsrörelsens utbredning, anslutning och sammansättning” Ett 
idrottssekel. Riksidrottsförbundet 1903-2003 red. Jan Lindroth och Johan R. Norberg, Stock-
holm 2002, s. 21.  
858 Dagens nyheter, 20 maj 1905. 
859 Eva Helen Ulvros, Dansens och tidens virvlar. Om dans och lek i Sveriges historia, Lund 
2004, s. 206. 
860 Dagens Nyheter, 21 maj och 19 november 1910. 

244 



estraden fanns redan. Ut med stolar och småbord och in med en danslysten pu-
blik och, ”voila!”, varietésalongen hade som genom ett trollslag förvandlats till 
ett danspalats. 

Bortsett från de ovan redovisade konsekvenserna levde varietéerna vidare 
utan större märkbara förändringar. Redan innan spritförbudets införande hade 
man på flera håll börjat dela upp programmen i en varieté- och en revydel. Det 
här var en utveckling som kom att fortsätta. De nya nöjestrenderna hade kommit 
för att stanna och för varietésalongerna gällde det att åter visa prov på en god 
anpassningsförmåga. 

 
 

En dröm i lågor 
 
Hur såg då den fortsatta utvecklingen ut för de enskilda salongerna? För Svea 
Salen/Svea Teaterns del skulle den komma att bli obehagligt dramatisk. Även 
om man möjligen kan ana en viss tveksamhet kring Svea Teaterns fortsatta in-
riktning i annonseringen efter oktober 1896 kom den, nu under Anna Hofmanns 
ledning, även fortsättningsvis att fungera som varietésalong.861 När den värsta 
chocken lagt sig efter att brännvinsförbudet trätt i kraft tycks man i november 
månad 1897 ha haft den fortsatta kursen klar för sig då man åter började ge full-
skaliga varietéprogram. Artisterna var vid denna tidpunkt till stor del av nordisk 
härkomst, vilket möjligen kan ha varit en form av ekonomisk försiktighetsåtgärd 
då de internationella artisterna som bekant generellt var dyrare att anlita än de 
nordiska. Den här förändringen var kortvarig. Redan i slutet av samma år var de 
internationella artisterna tillbaka i programmen vilket kan ha att göra med att 
man nu insett att det även fortsättningsvis skulle vara möjligt att ge inter-
nationell varieté med bibehållen ekonomisk bärkraft. Till de största artisterna 
hörde nu utan tvekan danskan Dagmar Hansen, som av Hjalmar Meissner be-
skrevs på följande sätt: 
 

Den falska legenden om att en svensk publik skulle vara stel och svårflirtad 
demeterades på det mest eklatanta sätt när Dagmar Hansen – i till brist-
ningsgränsen spända silkestrikåer – sjöng sitt liv-, hur- och paradstycke ”O, 
Dagmar!” Då sjöng publiken lika villigt med som 50 år senare när Sven 
Lilja leder allsången på Skansen.862 

 
Om Anna Hofmann kan sägas ha hört till det absoluta toppskiktet av de svenska 
varietéartisterna vid den här tiden, så hörde Dagmar Hansen utan tvekan till de 
internationella artisternas klarast lysande stjärnor.863 
                                                 
861 Lagercrantz (1997:b), s. 26. 
862 Meissner, s. 60. 
863 Ibid., s. 60. 
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Året därpå gjorde en av 1900-talets mest kända svenska manliga varieté-
artister och varietédirektörer, cykelakrobaten Fritiof Malmsten, sin debut på 
Svea Teatern. Malmsten var då ännu en oprövad artist och hans första gage upp-
gick till 375 kr i månaden. I artistkontraktet fanns en särskild klausul vilken 
gjorde det möjligt för entreprenören att riva kontraktet om artisten inte svarade 
mot de publika förväntningarna. I praktiken innebar detta att artisten hade ett par 
kvällar på sig att vinna publikens hjärtan innan kontraktet började gälla.864 
Malmsten klarade prövotiden och ett av hans första framträdanden recenserades 
i tidningen Hjulsport där recensenten menade att ”…hans prestationer äro akt-
ningsvärda och utföras med elegans och smidighet som söker sin like”. Fritiof 
Malmstens första framträdande var ett slags förvandlingsnummer där han och 
hans bror Helge gick från klumpiga trashankar till sportigt klädda cykel-
ekvilibrister. Det var en tämligen erfaren ensemble som Malmsten hade för-
månen att ingå i. Vid sin sida hade han bland annat Anna Hofmann som alterne-
rade jobbet som direktris med att framträda som chansonett. Bland de övriga 
artisterna kändes även, varietédirigenten framför andra, Christian Krause igen 
och fröken K. Frisch-Hjort som senare skulle komma att bli direktris för Novilla. 
På programmet stod även en av varieténs kommande stora konkurrenter, nämli-
gen filmen. Med ”The Edison Wargraph” visades småfilmer som bland annat Vy 
av Stockholm, Susanna i badet och ironiskt nog, som det senare skulle visa sig, 
Utryckning av brandkåren.865 Varietén på Svea Teatern var därmed efter en 
tillfällig skendöd åter ”alive and kicking”! Detta skulle snart komma att ändras.  

Den 5 mars 1899 inträffad det som inte fick hända. Kl. 04.00 på morgonen 
upptäckte ett sällskap som hyrt ett gästrum i Svea Salen att det luktade brandrök. 
Doftsinnet hade inte lurat nattsuddarna och byggnaden var snart helt övertänd. 
Brandkårer från Johannis och Katarina var snabbt på plats men branden gick inte 
att hejda. Tre timmar efter att eldsvådan upptäckts var den under kontroll men 
då låg Svea Salen och Svea Teatern i rykande ruiner. När Svenska Dagbladet 
rapporterade från branden framhöll man det märkliga i att Svea Salen drabbats 
av detta öde, då detta var en modern salong där man sörjt för brandsäkerheten 
genom att installera värmeledningar. Etablissemanget saknade därmed anord-
ningar som eldstäder och gasledningar, vilka annars ofta bar skulden till många 
bränder. Detta var med all tydlighet inte tillräckligt för att hålla den ”röde ha-
nen” borta. 

Fastigheten var försäkrad upp till 600 000 kr i försäkringsbolaget Skandia, 
men taxeringsvärdet uppgick till 1 088 000 och det var om möjligt ännu sämre 
ställt då det gällde inventarierna som inte var försäkrade alls. Katastrofen drab-
bade inte bara byggmästare Lundberg utan också alla andra som hade sin näring 
från Svea Salen. Källarmästare Axel Söderberg fick se hela sitt oförsäkrade kök 
och förråd bli lågornas rov, Christian Krause förlorade notböcker och instrument 

                                                 
864 Malmsten, s. 36. 
865 Ibid., s. 38 f. och 43. 
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till ett värde av 8 000 kronor, Robert Nordströms trollerirekvisita brann upp, 
Anna Hofmann liksom Dagmar Hansen miste alla sina scendräkter och varieténs 
rekvisita och dekor gick om intet. Även den ovan nämnda Wargraphen med 
filmer slukades av lågorna. För Fritiof Malmsten blev det ett hårt slag då han 
förlorade alla scenkostymer och cyklar i branden, och han övergav en kort tid 
tanken på en karriär inom nöjesbranschen. 866 

Det var nu inte bara de direkt inblandade som drabbades av branden. Ett av 
Stockholms största nöjesetablissemang hade försvunnit över en natt, och flera av 
Sveriges största artister hade drabbats hårt. Om vi betraktar artister som Dagmar 
Hansen och Robert Nordström som tämligen lyckosamma entreprenörer, vilka 
producerade och sålde sina varor, det vill säga framträdandena, inom nöjesindu-
strin är det inte svårt att se hur branden måste ha orsakat betydande ekonomiska 
skador vars negativa effekter spred sig som ringar på vattnet. Ingen tycks lycko-
samt nog ha kommit till fysisk skada men utan rekvisita och scenmunderingar 
var ”varan” svår att sälja och det måste ha varit besvärligt för artisterna att i en 
handvändning hitta engagemang på andra etablissemang. Branden måste också 
ha slagit skoningslöst mot salongens underleverantörer som plötsligt förlorat en 
stor kund. Här ska inte heller glömmas bort att en varieté inte enbart utgjordes 
av sina entreprenörer och artister utan också av en mångfaldig stab bestående av 
allt från vakter, serveringspersonal, garderobsvaktmästare och biljettförsäljare 
för att bara ge några exempel. För större delen av dessa grupper innebar branden 
säkerligen arbetslöshet, åtminstone på kort sikt.  

Det skulle snart visa sig att händelsen berörde stora delar av nöjes-
stockholm och på Cirkus Olympia på Karlavägen gavs flera stödföreställningar 
till förmån för Svea Teaterns artister. Publikens strömmade till och enligt Svens-
ka Dagbladet skulle insamlingen ha inbringat mellan 3 000 till 4 000 kr till för-
mån för de nödställda varietéartisterna.867 Det är ingen överdrift att påstå att med 
branden hade Stockholm berövats ett av sina större och modernaste företag. 
Samtidigt kan Svea Teaterns hastiga försvinnande från den stockholmska nöjes-
kontexten ha lättat något på konkurrenstrycket för kanske främst varietéerna 
men också det övriga nöjeslivet.  

Hur gick det då för Fritiof Malmsten? Det är tydligt att artistkallet var 
starkt och när chocken lagt sig återupptog Malmsten karriären som cykelakrobat 
på varietén Lorensbergs Alhambra i Göteborg, som vid tiden drevs av varieté-
sångaren August Sandberg. Även här fick Malmsten möta flera av de stora sam-
tida varietéstjärnorna som man tidigare kunnat beskåda i huvudstaden, bland 
annat ”negerkomikern” Geo Jackson och bondkomikern Jeppe Jeppson. Hans 
artistbana kom sedan att föra honom ut i världen och han kom med sin ensemble 
Malmstenstruppen att uppträda i alla de stora europeiska nöjesmetropolerna i 

                                                 
866 Svenska Dagbladet, 6 mars 1899 och Malmsten s. 44 ff. 
867 Norlander (1918), s. 115 och Svenska Dagbladet, 8 mars 1899. 
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Öst- och Västeuropa och 1903 genomfördes en turné i Argentina.868 För den 
med talang och mod låg världen öppen.  

Redan samma år som Svea Salen och Svea Teatern blivit lågornas rov bör-
jade Lundberg återuppbyggnadsarbetet. Han skulle dessvärre aldrig få se nöjes-
palatset återuppstå, då han avled innan nypremiären den 14 november 1901. 
Varietésångerskan Sigrid Sandberg, som för övrigt var gift med ovan nämnde 
Sandberg, övertog nu ansvaret för varietén.869 Hon skulle senare även komma att 
bli direktris för cabaret Fenixpalatset.870 Sandbergs övertagande får ses som 
ytterligare att tecken på kvinnors starka ställning inom huvudstadens nöjesliv 
under den massproducerade populärkulturens formativa årtionden. 

Att även Anna Hofmann var av driftig natur råder det ingen tvekan om. 
Tämligen omgående efter brandkatastrofen tycks hon ha börjat se sig om efter 
en ny varietésalong där hon kunde fortsätta att ge föreställningar. Under som-
marsäsongen drev hon Kristallsalongen vidare men redan under hösten slog hon 
upp portarna till en ny varieté i Kungsträdgården.871 Blandning av internationel-
la och svenska artister kändes igen från Kristallsalongen. Bland artisterna märk-
tes ”negerkomikern” Geo Jackson, den danska sångerskan Helma Nelson och 
det svenska dansparet Systrarna Lundberg. Anna Hofmann hade under åren 
arbetat upp ett gott rykte, och när Svenska Dagbladet vid inledningen av 1900 
recenserade en av föreställningarna i Kungsträdgården var omdömet mycket 
gott.872 Anna Hofmann var inte längre bara en firad chansonett utan också en 
erkänd och väl ansedd företagare inom nöjesbranschen. 

                                                

Kanske var det Svea Salens sorti från nöjesscenen som vid den här tiden 
fick teaterentreprenören Albert Ranft att vilja prova varietébranschen under en 
kortare period. I hörnet av Vasagatan och Kungsgatan öppnades i oktober 1900 
Vasavarietén i de lokaler som tidigare rymt Vasateatern. Enligt Svenska Dag-
bladets utsände bjöds här på en ”förstklassig varieté” med både subretter, gentle-
mannaclowner och förvandlingsdansöser. I enlighet med de rådande trenderna 
inkluderade programmet även en revy.873 

Även Dagmar Hansen skulle visa prov på företagsamhet. Den danska sång-
erskan tycks ha haft ett speciellt förhållande till Svea Teatern till vilken hon 
återkom under flera säsonger.874 Enligt Norlander skulle Svea Teatern ha varit 
tämligen lönsam under Sigrid Sandbergs regi, men i takt med att biograferna 
blev allt fler och gagerna sköt i höjden, samtidigt som publiksiffrorna börjat 
svikta, såldes fastigheten och tomten. Dagmar Hansen drev dock varietén vidare 
innan rivningsarbetet slutligen påbörjades. Där varietén och konsertsalen tidiga-

 
868 Malmsten, s. 50 och 52. 
869 Norlander (1918), s. 116. 
870 Malmsten, 66 f. 
871 Dagens Nyheter, 31 november 1899. 
872 Svenska Dagbladet, 9 januari 1900. 
873 Svenska Dagbladet, 28 oktober 1900. 
874 Se t.ex. Dagens Nyheter, 15 november och 19 november 1904.  
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re stått öppnade 1915 Stockholms första och största moderna varuhus Nordiska 
kompaniet.875 Varietén hade fått lämna plats för ett av den nya tidens populäras-
te nöjen: nämligen shopping.  

Det här visar hur kvinnliga entreprenörer kom att få en långt framskjuten 
position inom varietégebitet under 1900-talets första decennier. Redan under 
varietéernas tidiga år hade Fru Lenoir spelat en betydande roll för varietéunder-
hållningens etablering i Stockholm, och Mathilda Haberkorns Alhambra med sin 
svenska profil kom att få stor betydelse för genrens utveckling och popularise-
ring i Stockholm. Kvinnor var då, avseende ledarskiktet, fortfarande i minoritet 
och den stora förändring tycks ha ägt rum 1897 då Anna Hofmann tog över 
ansvaret för både Kristallsalongen och Svea Teatern. Årtalet sammanfaller så 
väl med brännvinsförbudets införande att man här möjligen kan misstänka ett 
samband. Kan det ha varit så att männen, på vissa håll, drog sig undan från vari-
etébranschen i takt med att alkohollagstiftningen gjorde det allt svårare att göra 
vinster på utskänkningen? När varieté upphörde att vara ”big business” föll möj-
ligen intresset hos de manliga entreprenörerna vilket lämnade fältet öppet för en 
rad kreativa företagsamma kvinnor som Anna Hofmann, Dagmar Hansen, Sigrid 
Sandberg och som vi snart ska se också Theresia Dufva. 

 
 

Alhambras sista år som varietésalong 

 
Liksom på många av de andra varietéerna hade man redan innan 1896 kommit 
att blanda varietéunderhållningen med framförallt revy och teater på Alhambra. 
Utan rätten att servera starksprit var ledningen nu helt beroende av biljettförsälj-
ningen, och enligt kapellmästare Fredrik Andersson blev det med tiden proble-
matiskt att få ekonomin att gå ihop. Med revyn och teaterns inträde delades 
programmen upp i två delar där den inledande delen utgjordes av individuella 
framträdanden medan den avslutande bestod av en revy eller ett kortare teater-
stycke där alla artister deltog.876  

Alhambra stannade i Matilda Haberkorns regi ända fram till 1898 då hon 
slutligen sålde etablissemanget. Fröken Theresia Dufva övertog då ansvaret för 
varietén under två år innan hon i sin tur överlät varietén till källarmästare Gustav 
Alfred Svensson som sedan skulle komma att driva varietén vidare fram till 
1910.877 Fredrik Andersson som varit anställd på Alhambra sedan 1893 valde att 
sluta samtidigt som Haberkorn sålde varietén. Orkesterledaren tog istället an-
ställning hos Anna Hofmann på Kristallsalongen där han var med om att sätta 

                                                 
875 Husz, (2004), s. 61. 
876 Andersson (1931), s. 84 och 92. 
877 Stockholms stadsarkiv, Överståthållareämbetet, Sjunde polisvaktdistriktet, D VIII a 1, 
Handlingar rörande besiktningar, 1888-1895. 
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upp ”Den förgyllda lergöken”, en revy som gick för fulla hus under flera år.878 
Succén kom att få en ”spin-off effekt” på Alhambra där man försökte slå mynt 
av grannens framgångar genom att ge revyn ”Phia Yanssons bröllop” 1902.879 
Det bör kanske nämnas att Fia Jansson var en av huvudkaraktärerna i ”Den för-
gyllda lergöken”, en roll som förövrigt spelades av Anna Hofmann själv. Vad 
Kristallsalongens direktris och/eller upphovsmannen Emil Norlander kan tänkas 
ha tyckt om Alhambras revy framgår tyvärr inte av källmaterialet. Kanske kan 
man misstänka att man inte enbart betraktade det som en positiv hyllning från 
konkurrentens sida. 

Fram till det nya seklets inledning hade fastigheten ägts av källarmästare 
Kitzing som nu valde att sälja etablissemanget till vinhandelsaktiebolaget P. 
Skog och Co. Här ägde förmodligen någon form av upprustning eller till-
byggnad rum, då taxeringsvärdet mellan åren 1899-1909 ökade från 100 000 kr 
till 150 000 kr. Någon prisstegring på tomterna tycks inte vara förklaringen då 
det strax intilliggande Novilla under samma period låg kvar på 50 000 kr i taxe-
ringsvärde.880 Det är möjligt att värdeökningen var ett resultat av att aktiebolags-
formen, vilket tidigare skett på Nya Aktiebolaget Tivoli, minskade det individu-
ella ekonomiska risktagandet och därmed drev på investeringsviljan. År 1909 
sålde detta aktiebolag fastigheten vidare till Källarmästare G.A. Svensson.881 

Etablissemanget fungerade som varietésalong fram till 1905 då man slutli-
gen bytte inriktning till lättare teater och operett. Att man valde att byta spår vid 
just vid denna tidpunkt kan möjligen hänga samman med att detta sammanfaller 
med biografernas genombrott och framförallt det förnyade teaterintresset som nu 
synliggjordes i huvudstaden. Alkoholserveringen hade man ju som bekant redan 
övergivit. I samband med denna förändring passade man på att byta namn till 
Alhambra Teatern.882 Liksom Svea Salen skulle Alhambra komma att bli lågor-
nas rov då salongen brann ned till grunden 1923. Liksom sin större släkting 
byggdes den upp igen upp, men då varieté inte längre hörde till det glada Stock-
holms favoritsysselsättningar var det nu istället som restaurang salongen åter-
uppstod.883 
 
 

                                                 
878 Andersson (1931), s. 102. 
879 Dagens Nyheter, 20 september 1902. 
880 Stockholms adresskalender, 1899-1909. 
881 Stockholms stadsarkiv, Överståthållareämbetet, Sjunde polisvaktdistriktet, D VIII a1, 
1888-1895. 
882 Dagens Nyheter, t.ex. 20 maj 1905 och 21 maj 1910. 
883 Englund, s. 74. 
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Novillas förvandling till danspalatset Folies Caprices 
 
Under varietédebatten hörde Novilla till de varietéerna som fick motta skarpast 
sedlighetskritik. Vilket vi tidigare kunnat se hade inte heller Emil Norlander 
någon positiv bild av etablissemanget, vilket han beskrev som en tummelplats 
för fylleri och vilda ungdomliga utsvävningar. Enligt författaren kom detta att 
ändras när man senare byggde om och gjorde anläggningen mer exklusiv. Här 
nämns inget årtal men mellan åren 1896 till 1898 ökade fastighetens taxerings-
värde från 40 000 kr till 50 000 kr och 1915 hade taxeringsvärdet ökat till 
80 000 kr.884 Upprustningen tycks ha höjt salongens anseende betydligt, och 
1897 beskrev Svenska Dagbladet Novilla som ”Stockholms elegantaste varieté-
salong”.885 Upprustningen speglade även av sig i programmen som inkluderade 
de främsta svenska men också internationella artisterna vid den här tiden.886 
Liksom på Kristallsalongen förändrade kvalitetshöjningen, enligt Norlander, 
publikens karaktär till det mer anständiga och programmen blev med tiden allt 
mer påkostade. Inriktningen låg fortfarande till stor del på svensk underhållning. 
Här kändes bland annat Hilding Nihlén, Gerda Wiberg, Hulda Malmström och 
Lars Bondeson igen från den inhemska varietéartisteliten.887 Åren efter bränn-
vinsförbudet genomgick varietén flera ledarbyten, där både August Sandberg 
och Christian Krause under kortare perioder figurerande i rollen som direktö-
rer.888 

Edvard Schreil fortsatte senare som direktör för Novilla ända fram till sin 
död 1904, då etablissemanget drevs vidare av källarmästare Carl Löthgren.889 
Novilla fungerade som varieté även under 1910-talet men kom med tiden allt 
mer att användas som danspalats.890 Under 1920-talet slöts cirkeln då salongen 
återgick till sin ursprungliga funktion som danssalong under det nya namnet 
Folies Caprices. Från scenen flödade nu jazztoner ut till nöjespalatsets dans-
lystna publik. 1943 köptes salongen upp av Nordiska museet och blev då en del 
av Skansenområdet där den kom att fungera som samlingslokal.891 Vid sidan av 
Berns salonger är Novilla den enda varietésalong som i dag finns kvar att 
beskåda. För den intresserade kan Novilla idag identifieras som den herrgårds-
liknande byggnad, vilken är belägen precis till höger om Skansens huvudentré. 

 
 

                                                 
884 Stockholms adresskalender, 1889-1915. 
885 Svenska Dagbladet, 29 juli 1897. 
886 T.ex. Dagens Nyheter, 14 augusti, 1897. 
887 Norlander (1918), s. 138 f. 
888 Dagens Nyheter, 14 augusti 1897 och 14 maj 1898. 
889 Andrén, s. 118 och Stockholms stadsarkiv, Överståthållareämbetet, Sjunde polisvakt-
distriktet, D VIII a1, 1888-1895. 
890 Dagens Nyheter, t.ex. 21 maj 1910. 
891 Andrén, s. 119. 

251 



Södra Varietén 
 
Mosebacke etablissement skulle visa sig vara en varieté med överlevnadsin-
stinkter. Dessvärre är det något förbryllande att upptäcka hur svagt källunderla-
get är efter sekelskiftet när det gäller just denna varietésalong. Efter Rolla-
incidenten drevs varietén under en period vidare av illusionisten Richard Nord-
ström. Under sin tid som varietédirektör överlät han till de övriga varietéerna att 
underhålla publiken under årets varmare delar och inriktade sig istället på höst- 
och vintersäsongen.892 Programmen kom även fortsättningsvis att utgöras av 
blandad underhållning framförd av såväl inhemska som utländska artister. Bland 
annat uppträdde under februari 1903 den danska chansonetten Petra Myhrer.893 
Bland de stora svenska varietéartisterna märktes bland annat operettsångerskan 
Ingeborg Sandberg och chansonetten Hulda Malmström.894 Dörrarna till varietén 
öppnade redan kl. 18.00, söndagar en timme senare, och varietéföreställningen 
började först 19.45, vilket gav auditoriet god tid att komma i varietéstämning. 
Uppvärmningen av publiken sköttes av damkapellet Poppenich.895 Mosebacke-
varietén hade även kopplingar till den framväxande idrottsrörelsen, då lokalerna 
under söndagarna hyrdes ut till Stockholms Atletförening som använde salongen 
till sina matinéföreställningar.896 

1910 hade Mosebackevarietén bytt namn till Södra Varietén, och man bör-
jade nu istället inrikta sig på cabaret, en underhållningsform som inte tycks ha 
skilt sig från den samtida varietéunderhållningen på annat sätt än att man höll 
sig med en konferencier. Under november månad 1915 presenterades en artist 
som förmodligen skulle ha fått varietédebattens sedlighetsförespråkare att sätta i 
vrångstrupen, nämligen ”…den franska nakna Dansösen La Vivienne”.897 Det är 
tydligt att moralens gränser förflyttats under de 20 år som förflutit sedan varieté-
debatten stormat som värst. Hur man lyckades gå iland med att presentera en 
nakendansös förtäljer inte källmaterialet, men med tanke på att klä av sig naken 
inför publik var ett direkt lagbrott tog man vissa risker från ledningens sida.898 
1910-talet var definitivt mer vågat än 1890-talet. 

 

                                                 
892 Norlander (1918), s. 102 och 104. 
893 Dagens Nyheter, 21 november 1903. 
894 Dagens Nyheter, 15 november 1902 och 19 november 1904. 
895 Dagens Nyheter, 19 november 1904. 
896 Dagens Nyheter, 14 februari 1900. 
897 Dagens Nyheter, 23 november 1915. 
898 SFS, 1864, Strafflagen no. 11, kap, 7, 8, 9,10 och 18. 
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Revyerna på Victoria Teatern och Kristallsalongen 
 
Från och med 1897 tog alltså Anna Hofmann över ansvaret för varietéerna på 
Nya Aktiebolaget Tivoli. Med tanke på att hon fått sitt stora genombrott bara tre 
år tidigare kan detta inte betecknas som annat än en uppseendeväckande karriär. 
Då Kristallsalongen höll stängt för vintern fortsatte direktrisen att ge varieté-
underhållning på Svea Teatern.899 Anna Hofmann efterträddes av källarmästare 
Gustav Alfred Svensson, som då också drev Alhambra. Tre år senare var det åter 
dags för en kvinna att överta ansvaret för varietéerna på Nya Aktiebolaget Tivoli 
då Sigrid Sandberg tillträdde som direktris. Sandberg kom att stanna på posten 
åtminstone fram till 1910 med undantag för 1909 då Aktiebolaget Revy under en 
period drev båda salongerna.900  

För Victoria Teatern och Kristallsalongen kom revyn att bli räddningen ef-
ter att man förlorat inkomsterna från brännvinsutskänkningen. Kortare revyer 
hade som bekant ingått i programmen redan tidigare och bland de första var 
Norlanders Vid polen (1895). En stor del av de framgångar som varietén kom att 
få med sina revyer under seklets inledande decennier måste till stor del till-
skrivas Emil Norlander, även om också andra revyförfattare anlitades. Med 
Kristallsalongen som bas etablerade sig Norlander under denna period som en 
av Sveriges främsta revy- och kuplettförfattare. Björn Hodell har menat att bara 
Den förgyllda lergöken kom att spelas ”ett par tusen gånger” på olika scener 
runt om i landet. Norlanders revy gick även hem i de nordiska grannländerna, 
men i Norge fick arrangörerna problem efter att sedlighetsförespråkare kritiserat 
den berömda avklädningsscenen. (se nästa sida) Inte heller i Sverige var entusi-
asmen odelad, och i den svenska pressen vann inte stycket något gehör. Dagens 
Nyheter kallade föreställningen ”en mager soppa”. 901 Norlanders karriär var 
därmed inte genomgående försedd med guldkant och även om många revyer 
blev framgångsrika var det minst lika många som inte gick hem särskilt väl hos 
vare sig recensenter eller publik. Moralkritiken mot nämnda revy visar att det 
sexuellt vågade inte hade försvunnit utan fortfarande levde kvar och utgjorde 
populära inslag i underhållningen. Då skall vi samtidigt hålla i minnet att Kris-
tallsalongen hörde till de mer väl ansedda varietésalongerna. 
 

                                                 
899 Lagercrantz (1997:b), s.25 f. 
900 Stockholms stadsarkiv, Överståthållareämbetet, Sjunde polisvaktdistriktet, D VIII a1, 
1888-1895. 
901 Hodell, s. 42 f. 
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Bild 18, Therese Hertzberg i revyn Den förgyllda lergöken 

 
Då Bernsservitören Arvid Svärd blickade tillbaka på åren strax innan brännvins-
förbudet menade han att: ”Det gamla talet, att varietén med sprit var moral-
förstörande är struntprat. Dåtidens publik skulle ha känt sig chockerade inför en 
modern revy”.902 Det finns mycket som talar för att han hade rätt. Trots att va-
rietéunderhållningen hade falnat i popularitet, hade frigjordheten i nöjeslivet 
definitivt inte minskat. Tar vi dessutom den franska nakendansösen La Vivien-
nes vågade framträdande på Södra Varietén, ca femton år senare, och avklädd-
heten på Anna Hofmanns varieté Kungsträdgården i beaktande verkar den sexu-
ella frigjordheten inte ha minskat. Det kritikerna under åren 1893 till 1896 kallat 
osedlighet var ingenting annat än reaktionerna på en hegemonisk värdeför-
skjutning, vilken i sig var ett resultat av den pågående ekonomiska och sociala 
omvandlingen, som kommit att bli att synligare i samhället under decennierna 
kring sekelskiftet 1900. Samhällsförändringarna var genomgripande, vilket 
bland annat synliggjordes i en förändrad syn på kvinnans roll och de kluvna 
ideal som rådde kring den manliga sexualiteten.903 Varietéerna hade på sätt och 
vis bidragit till denna utveckling men den samtida kritiken visar att omoralen var 
                                                 
902 Tillhagen, s. 136. 
903 Svanström, s. 234. 
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något man ansåg sig kunna finna inom många områden, till exempel den så 
kallade smutslitteraturen, biograferna och danssalongerna.904 Med urbanitetens 
föreställda gemenskap, sprungna ur masspressen och de förbättrade kommunika-
tionerna och transporterna, började media att träda fram som en allt starkare 
opinionsbildare i samhället. De transnationella idéströmningarnas ökade genom-
slag bidrog på detta sätt till att de som på nationell nivå trodde sig kunna styra 
den föreställda folkmentaliteten nu fick se sitt tidigare inflytande minska. Den 
hegemoniskt dominanta synen på sexualiteten, genus, medborgarideal och för-
hållandet mellan klasserna var på väg att förändras och detta kunde uppen-
barligen vare sig den opinionsbildande pressen eller riksdagen göra något åt.  

Den traditionella varietéunderhållningens, i bemärkelsen chansonetter, illu-
sionister, akrobater och liknande underhållningsformer, utrymme i programmen 
hade minskat med revyns genombrott, och den kom med tiden snarare att an-
vändas som ett komplement till det mer framgångsrika revykonceptet. Det gäll-
de att hålla kvar publiken inom de egna lokalerna och före och/eller efter revyfö-
reställningarna drygades programmen fortfarande ut med olika varieténummer. 
Revyn Den förgyllda lergöken blev under åren 1900 till 1920 en näst intill årlig 
tradition på Kristallsalongen, men detta ska inte bara ses som ett tecken på 
styckets popularitet. I de fall då en ny revy inte vann publikens gehör valde man 
att spela med säkra kort och ”göken” fick vid upprepade tillfällen komma till 
Kristallsalongens undsättning när publiken uteblev.905  

Norlander fortsatte att skriva revyer åt Kristallsalongen och den första 
”Lergöken” följdes av ”Prinsessan Habbababba” (1902), ”Jönsson, Jonsson och 
Jansson” (1903), ”Kovander, Bovander et Co” (1904), ”Bluff” (1905) och 
”Johnssons 7 fruar” (1907). Ingen av dess revyer kom att vinna samma populari-
tet hos publiken som den första succén hade gjort. I det sistnämnda fallet verkar 
det ha varit fråga om ett rent fiasko och publiken stannade inte ens till föreställ-
ningens slut. År 1912 vände motgångarna då man i samband med olympiaden 
gav revyn ”Stockholmsgreker”.906 Även 1919 gick till historien som ett år av 
framgång för samarbetet mellan Kristallsalongen och Norlander, då ”Lergöken” 
i uppfräschat och förnyat format återigen drog fulla hus. Tre år senare satte Emil 
Norlander upp sin sista revy ”Med pukor och trumpeter” på etablissemanget 
men då lyste framgången med sin frånvaro, eller som Björn Hodell så talande 
uttryckte saken: ”Ska det gå åt helsike, säger ett gammalt ordstäv, så ska det gå 
med musik. Och det gjorde det den gången. Men då strejkade också maskineriet 
från början till slut.”907 Vid denna tidpunkt hade Kristallsalongen redan påbörjat 
sin omvandling till danspalats.  

Revyernas handling utspelade sig till en dominerande del i Stockholm vil-
ket visar hur även de svenska revyerna, i likhet med de internationella, knöt an 
                                                 
904 Boëthius, s. 31 och 34. 
905 Hodell (1949), s. 43 f. 
906 Ibid., s. 44 ff. 
907 Ibid., s. 58. 
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till miljöer och sociala omständigheter som publiken var bekanta med.908 Här 
fanns därmed stora likheter med varietéunderhållningens performativa tilltal. 
Skillnaden låg i att revyerna hade en sammanhållande tematik som varieté-
underhållning till stora delar saknade. 

Perioden 1900 till 1920 kantades därmed av både med- och motgångar. En-
ligt Norlander var Kristallsalongen alldeles för stor för att passa som revysalong. 
Revyerna var också svårare att anpassa när förutsättningarna skiftade. Blev nå-
gon av nyckelskådespelarna sjuk kunde det vara svårt att snabbt hitta en lämplig 
ersättare. Revyn kunde heller inte anpassas på samma enkla sätt som varieté-
underhållningen där man kunde byta ut delar av programmet om publiken svek. 
Norlander var inte heller nöjd med Kristallsalongens akustik.909 Vad problemet 
bestod i beskrivs inte men det är inte otänkbart att salongens ansenliga takhöjd i 
kombination med byggnadens stål- och glaskonstruktion fick ljudet att både 
studsa och försvinna, vilket måste ha decimerat publikens möjligheter att höra 
vad som sades eller sjöngs från scenen. Det går samtidigt inte att bortse från att 
detta kan vara Norlanders egna subjektiva förklaring till det berg-och-dal-bane-
liknande mönster som kom att prägla publikens mottagande av hans revyer i 
Kristallsalongen. Skulle detta däremot stämma visar det att Kristallsalongen var 
illa konstruerad för att möta en utveckling där föreställningarnas innehåll fick 
allt större betydelse. 

Vad hände då med Anshelm Berg? Bolagsmaterialet lämnar här ytterst lite 
information kring grundarens öden tiden efter 1893. Norlander menar att det var 
Berg, vilken då fortfarande skulle ha drivit restaurangen på tivoli, som föreslog 
Anna Hofmann att prova revy, ett drag som senare ledde fram till succén med 
”Den förgyllda lergöken”.910 Om det verkligen var Anshelm Berg som kläckte 
idén om att ge revy kan vi inte vara säkra på; Anna Hofmann led knappast brist 
på idéer. Det intressanta i detta sammanhang är att den gamle ägaren enligt den-
na utsaga var fullt verksam åren runt sekelskiftet. Ett annat indicium på att så 
verkligen var fallet är att Norlander nämner att Berg före Skansens övertagande 
av tivoli betalade 20 000 kr i hyra för hela Tivoliområdet, men att det efter 
Skansens övertagande endast skulle ha kostat 15 000 kr. Uppköpet skedde i två 
steg där de norra och östra delarna köptes 1901 av Artur Hazelius, för Nordiska 
museets räkning, till köpeskillingen 225 000 kr. Kvar i Nya Aktiebolaget Tivolis 
ägo fanns då i princip bara det område som härbärgerade varietésalongerna. De 
gamla byggnaderna inom det uppköpta området revs till stor del. Den sänkta 
hyran hängde därmed förmodligen samman med att området nu decimerats be-
tydligt.911 Ska detta tolkas som att Anshelm Berg fortfarande var med i bilden 
efter att Skansen börjat köpa upp tivoliområdet? Att han skulle ha hyrt området 
har inte gått att källkritiskt bekräfta men han var definitivt inte ansvarig för vari-
                                                 
908 Jelavich, s. 106 f. 
909 Norlander (1936), s. 36 och 59. 
910 Ibid., s. 36.  
911 Norlander (1918) s. 55 och Norlander (1936), s. 37. 
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etéerna under den här perioden, vilket vi strax skall återvända till. Det är där-
emot inte otänkbart att den forne ägaren fortfarande drev restaurangerna inom 
området då man allt mer började rikta in sig på revy åren runt 1900. Även om 
Anshelm Berg inte fanns i varietéernas ledning behöver detta inte betyda att han 
inte längre påverkade varietéernas fortsatta utveckling. Det är inte otänkbart att 
de senare varietédirektriserna och direktörerna kan ha dragit nytta av den långa 
erfarenhet och kunskap Berg besatt då det gällde varietéernas drift.  

Under 1900-talets inledande decennium spelade Victoria Teatern en undan-
skymd roll men med pardansens ökade popularitet såg Sigrid Sandberg nya 
möjligheter i den gamla varietésalongen. Året 1909 lät hon bygga om varietén 
till en modern danssalong och i samband med detta bytte salongen namn till 
Maxim. Ett nytt dansgolv lades in och längs detta försågs salongen med mindre 
loger vilka kunde erbjuda de dansande besökarna en viss avskildhet.912 På 1910-
talet hörde boston-step till de mest populära danserna och Maxim var en av de 
danssalonger som hade detta att erbjuda.913 Med varietéernas förvandling till 
cabaret och danssalonger tycks även publikens dryckesvanor ha förändrats. Pun-
schen hade spelat ut sin roll som modedryck och istället ersatts av champagne. 
Efter att alkohollagstiftningen skärpts 1917 fick man slutligen klara sig helt utan 
alkohol.  

Fram till 1926 var det i huvudsak revyföreställningar som presenterades på 
Kristallsalongens scen, men därefter var det liksom på det intilliggande Maxim 
dans som gällde. De bägge danssalongerna kom dessvärre att få svårt att klara 
sig i konkurrensen från de allt fler danssalongerna och det i övrigt expansiva 
nöjeslivet i Stockholm, och den 29 mars 1934 såldes den resterande anlägg-
ningen där både Victoria Teatern och Kristallsalongen ingick för 150 000 kr.914 
Försäljningen innebar att hela Djurgårdstivoli nu var införlivat i Skansen-
området. Med detta var sagan om Nya Aktiebolaget Tivoli all. 

Vid 1910-talets inledning skulle det stå klart att varietéunderhållningens 
gyllene era slutligen var över. Brännvinsförbudet hade gjort sitt för att minska 
salongernas attraktionskraft, men precis som varietéetablissemangen tidigare 
kunnat dra nytta av varietéunderhållningens framskjutna position i de trans-
nationella trenderna, skulle förhållandet komma att bli det omvända när intresset 
för underhållningen minskade ute i Europa och USA. Det fanns nu andra och 
modernare nöjen som på ett bättre sätt kunde svara upp till de urbana förvänt-
ningarna. När den lagstiftande makten slutligen skilde offentlig underhållning 
från alkohol 1917, hade varietéunderhållningen i Stockholm till stora delar redan 
dukat under för de skoningslösa och kapitalistiskt drivna skiftningarna i de 
transnationella nöjestrenderna. 

                                                 
912 Norlander (1936), s. 37. 
913 Dagens Nyheter, 21 maj 1910. 
914 Norlander (1936), s. 37 f. 
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Sammanfattning 1896-1920 
 
Om åren 1889 till 1896 kännetecknades av en stark etableringstakt kan den ef-
terföljande tiden inte beskrivas på annat sätt än som en period präglad av en 
långsam tillbakagång. Brännvinsförbudet verkar inledningsvis närmast ha försatt 
varietébranschen i ett chocktillstånd. Allt annat vore naturligtvis underligt med 
tanke på hur viktig brännvinsserveringen var som inkomstkälla. Varietésalong-
ernas säljande koncept byggde på att man kombinerade brännvinsutskänkning 
med underhållning, och när den senare delen nu saknades kan det inte ha varit 
en självklarhet hur salongerna skulle kunnas drivas vidare. Misstron synlig-
gjordes bland annat i att flera salonger året efter förbudet främst höll öppet un-
der veckosluten. 

Som vi kunnat se tycks Stockholmsutställningen ha ingjutit nytt hopp hos 
varietésalongernas ledarskikt, som nu återgick till att hålla öppet hela veckorna. 
Särskilt gynnsamt var säkert utställningen för Alhambra, Novilla och Kristall-
salongen/Victoria Teatern som kunde dra nytta av den miljon besökare som 
lockades ut till Djurgården. 

En entreprenör kännetecknades då liksom nu av en förmåga att se möjlig-
heter där andra såg problem, och när branschen så sakteliga börjat återhämta sig 
kom snart flera nya strategier att tillämpas för att möta den nya ekonomiska 
situationen. Genom att utnyttja luckor och tolkningsutrymmen i den nya lag-
stiftningen lyckades man till viss del lindra verkningarna av de åtstramade juri-
diska ramarna. Eftersom brännvinsutskänkningen inte längre fick försiggå i 
samma lokal som underhållningen, instrumentalmusik undantaget, fick man 
finna vägar att kringgå den nya lagstiftningen. Den vanligaste lösningen tycks ha 
varit att låta publiken själva hämta sina starkvaror i en intilliggande lokal, och 
den enda skillnaden var egentligen att bordserveringen av starksprit försvann. 
För att underlätta spritinköpen för kunderna öppnade vissa salonger tidigare, 
samtidigt som flera (vätske)pauser infördes i programmen. Generellt visade 
varietéentreprenörerna ofta en stor försiktighet då det gällde att höja biljett-
priserna, eftersom detta minskade konkurrenskraften. Konkurrensen var kniv-
skarp och varje höjning innebar att publiken kunde välja att styra kosan mot 
andra billigare alternativ. 

Biljettintäkterna blev nu också allt viktigare, och man kunde inte längre på 
samma sätt som tidigare räkna med att dessa bara skulle kunna användas till att 
täcka kostnaderna. Så långt vi kunnat följa artistlönernas utveckling på Nya 
Aktiebolaget Tivoli tycks lönerna för de kvinnliga artisterna snarare ha ökat än 
minskat. Detta kan ha varit ett resultat av att man i högre utsträckning än de 
billigare varietésalongerna hade en internationell inriktning på sin underhåll-
ning, och därmed inte hade något annat val än att betala vad de utländska artis-
terna krävde. För de svenska artisterna var förhandlingsläget förmodligen annor-
lunda och som vi kunnat se tidigare förekom uppgifter i dagspressen om halve-
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rade löner på Alhambra. Då bör hållas i åtanke att det bara var på denna salong 
som brännvinsutskänkningen avskaffats helt. De ökade musikaliska inslagen och 
försöken att ge varieté med en uteslutande kvinnlig ensemble på Kristall-
salongen tycks också ha varit ett försök att minska utgifterna. Revyernas intåg i 
varietésalongerna hade påbörjats redan innan de juridiska förändringarna men de 
kan även ha haft en gynnsam effekt för ekonomin eftersom man nu mer eller 
mindre kunde halvera artiststaben genom att först låta artisterna uppträda med 
sina enskilda nummer i första delen av programmet och därefter även i revy-
avdelningen. Lägger vi till dessa försämringar de sänkta lönerna, är det sannolikt 
ingen slump att svenska varietéartister sökte sig utomlands just vid denna tid. 

Någon avrättning av ”depravationens demon” som Svenska Dagbladet me-
nat ägt rum i samband med den så kallade ”sista kvällen” för varietéerna i sep-
tember 1896 hade det inte blivit.915 Men även om varietéunderhållningen över-
levt brännvinsförbudet så begränsade detta underhållningsformens fortsatta ut-
veckling. Trots att man genom olika kringgående knep lyckades bibehålla 
brännvinsutskänkningen, så måste den uteblivna bordsserveringen ha minskat 
inkomsterna betydligt eftersom det blev krångligare för kunderna att konsumera 
alkohol. Varietéunderhållning var bitvis synonymt med brännvinsutskänkning 
vid småbord. När detta inslag inte längre fanns kvar är det sannolikt att åtmin-
stone den törstiga delen av publiken valde att söka sig till andra nöjesinrätt-
ningar, till exempel Berns och Blanchs, där man fortfarande kunde njuta av sin 
punsch till lättare orkestermusik. 
 Om vi blickar ut över det internationella varietéfältet så är det tydligt hur 
stockholmsvarietéernas populära genombrott inträffar i ett tämligen sent skede i 
underhållningsformens livscykel. Det är möjligt att detta kan vara en förklaring 
till att det aldrig, vilket skett i USA och Storbritannien, uppstod några varieté-
syndikat i Stockholm. Exemplet Anna Hofmann visar hur det även i den svenska 
huvudstaden fanns ambitioner att driva flera varietésalonger samtidigt men sam-
tidigt hade de minskade vinsterna från alkoholförsäljningen en hämmande in-
verkan som omöjliggjorde en utveckling liknande den vi kunnat se i länderna 
ovan. Den svenska salongsbundna varieténs tid i popularitetens rampljus kom 
helt enkelt att bli för kort, och de juridiska ramarna allt för strama, för att en 
sådan utveckling skulle kunna äga rum även här. Varietéunderhållningen i 
Stockholm blommade under ett drygt halvt decennium och började sedan vissna. 
 Nöjeslivet var under stark utveckling men med filmens och dansens ge-
nombrott började den vingklippta varietéunderhållningen att betraktas som 
harmlös och föråldrad. Den hårdnande konkurrensen ställde höga krav på entre-
prenörernas förmåga att anpassa sig till trendskiftena, och i många fall tycks den 
ha varit tämligen framgångsrik. Varietélokalerna var med sina öppna ytor, läk-
tare och till stora delar lösa möblemang lätta att anpassa till nya underhållnings-
former. Detta innebar att de flesta varietélokaler egentligen inte dog ut utan 

                                                 
915 Svenska Dagbladet, 1 oktober 1896. 
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istället bytte skepnad och i flera fall förvandlades till danspalats under 1910-
talet. 
 Kvinnliga entreprenörer hade som bekant funnits med under stora delar av 
den stockholmska varietéunderhållningens utveckling, men åren efter att man 
infört brännvinsförbudet ökade det kvinnliga företagandet inom varieté-
branschen markant. Hur kan detta förklaras? En sannolik förklaring är att Anna 
Hofmanns initiativförmåga och skicklighet att navigera i den framväxande nö-
jesbranschen inspirerade andra kvinnor till att göra samma sak. Hennes centrala 
roll inom Stockholms nöjesliv vid den här tiden torde undanröja alla tvivel kring 
att det inte bara var från scenen hon spelade en betydelsefull roll som en förebild 
för andra kvinnor, och ett exempel på den nya tidens friare kvinnoideal.  

Här finns även en alternativ men ur ett genusperspektiv dystrare tolkning. 
Den ekonomiska makten befann sig vid den här tiden hos män och när varieté-
underhållningen, efter brännvinsförbudets införande, inte längre lämnade samma 
vinstmöjligheter sjönk intresset för branschen. Varietéunderhållningen blev 
därmed ett ekonomiskt fält som lämnades öppet för kvinnor, och då var det na-
turligt att de nya direktriserna ofta hade ett förflutet som varietéartister. På sam-
ma gång som rollen som direktris erbjöd nya möjligheter och en förstärkt roll i 
offentligheten går det inte bortse från att det fanns ett praktiskt intresse i driva 
varietéerna vidare. Genom att ta över salongerna tryggade man inte bara sin 
egen utan också sina kollegors fortsatta karriär, i alla fall så länge de publika 
preferenserna tillät detta. Betraktat ur detta perspektiv kan den ökade andelen 
kvinnliga direktriser ha varit ett resultat av att kvinnor på detta sätt fångade 
chansen när manliga entreprenörer övergav varietébranschen för näringsgrenar 
där vinstprognoserna ansågs mer lovande. 
 Brännvinslagstiftningen kom att genomgå flera större förändringar under 
åren 1896 till 1920. Bortsett från brännvinsförbudet är det är först med Brattsy-
stemets införande som utskänkningsställena påverkades i någon högre utsträck-
ning men då hade redan de flesta varietésalonger gått ur tiden. Mycket talar för 
att brännvinsförbudets inverkan på sedligheten var tämligen svagt. Däremot 
förändrade det minskade superiet salongernas sociala praktik som, om vi får tro 
de samtida skildringarna, blev av det skötsammare slaget. Som vi kunnat se 
svarade flera varietéer med olika undvikande strategier men när man förlorade 
bordsserveringen förlorade man också viktiga delar av sin publik, nämligen den 
som var där för att festa och ha roligt.  
 Sannolikt bidrog den ökade disciplineringen till den upptinande syn som 
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet började visa varietéunderhållningen 
åren runt sekelskiftet 1900. Från att tidigare ha utmålats som ett hot mot famil-
jen och nationen var tonen stundtals helt förändrad och till och med hos Svenska 
Dagbladet, som under debatten hört till underhållningsformens skarpaste kriti-
ker, kunde nu en nostalgisk hållning märkas där man sade sig sakna de tider då 
man kunde avnjuta lättare underhållning till ett glas punsch. Hur kan denna om-
svängning förklaras? Varietélokalerna tycks på de flesta håll ha blivit lugnare 
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men sedligheten på scenerna tycks inte ha ökat. Masspressen var vid denna tid 
inne i stark populariseringsfas och nöjeslivet blev därmed ett allt viktigare om-
råde att bevaka. Om vi väljer att se dagspressen som en katalysator och skapare 
till betydande delar av den urbana idé- och föreställningsvärlden, får vi en för-
klaring till varför synen på varietéerna förändrades just vid denna tidpunkt. Un-
der 1890-talet hade varietéunderhållningen fått flera egna, ofta kvinnliga, stora 
stjärnor som Anna Hofmann, Hulda Malmström, Robert Norström, Hilding 
Nihlén och Lars Bondeson, för att nämna ett fåtal, som skapat ett allmänintresse 
för genren. Det låg därmed, som Barrry J. Faulk föreslagit, i dagspressens eko-
nomiska intresse att komma underhållningsformen till mötes. Att varietéunder-
hållningen inte längre var i moralkritikernas blickfång på samma sätt som tidiga-
re kan förmodligen också förklaras utifrån att deras intresse nu flyttats över till 
nyare och ännu svårdefinierade underhållningsformer som dans, ”smutslittera-
tur” och inte minst biograferna som nu fick ärva stora delar av moralkritiken 
från de borttynande varietésalongerna. 
 Redan innan 1896 hade varietéunderhållningen börjat förändras till olika 
hybridformer där den ena delen av tablån fortfarande utgjordes av mer eller 
mindre traditionella varietéframföranden medan den andra och avslutande delen 
innehöll teater eller revy. Revyn var under stark frammarsch och teatern hade 
efter några år i träda kommit att få en förnyad popularitet. Den här utvecklingen 
hade medfört att den sceniska underhållningen hade blivit allt viktigare. Samti-
digt tycks den ökade disciplineringen i salongerna ha medfört att den sociala 
interaktionen med publiken minskade. Revyerna hade en tydligare handling och 
även om samtalet mellan publik och artist fortfarande fanns kvar bidrog detta till 
att den direkta interaktionen minskade. På detta sätt förlorade varietéunder-
hållningen en betydande del av sitt tidigare specifika koncept. Det är möjligt att 
”hybridvarietéernas” uppdykande åren innan 1896 kan ses som ett tidigt tecken 
på att varietéunderhållningens traditionella koncept inte längre var kommersiellt 
gångbart. Nöjesstockholm låg som ett uppdukat bord och det är inte omöjligt att 
publiken börjat tröttna på den traditionella varietéunderhållningen. 

Blev då underhållningen mer sedlig efter brännvinsförbudet? Frågan kan 
besvaras med både ja och nej. Även om pressen tycks ha blivit mer tolerant går 
det inte att bortse från att vissa varietéer kan ha gått i en mindre utmanande rikt-
ning. Att det var just Anna Hofmanns varietéer som nämndes i detta samman-
hang är knappast förvånande med tanke på den skicklighet hon tidigare visat i 
att kunna utmana det samtida hegemoniska normsystemet, på samma gång som 
hon bibehöll och förstärkte sitt symboliska kapital i publikens och dagspressens 
ögon. När publiken dessutom blivit nyktrare ställdes även högre krav på att ar-
tisterna inte gjorde allt för grova moraliska övertramp. Så var det inte på alla 
salonger, vilket kritiken mot avklädningsscenen i revyn Den förgyllda lergöken 
och den franska nakendansösen på Södra varietén tio år senare visar. Här tycks 
utvecklingen istället ha gått i en motsatt riktning och möjligen kan detta ses som 
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ett tecken på att man vände sig till en annan kundkrets än de så kallade ”högre 
varietéerna”. 

Kanske kan varietéunderhållnings samspel med den tidiga filmen ses som 
ett av de viktigaste avtrycken underhållningsformen kom att göra i nöjesindu-
strins fortsatta utveckling. Det är naturligtvis inte möjligt att veta hur filmindu-
strins etablering sett ut utan varietéunderhållningens draghjälp men vi kan där-
emot vara säkra på att detta tidiga symbiosförhållande hade betydelse. Varieté-
underhållningen hjälpte till att presentera filformatet för publiken, fungera som 
pausunderhållning på biograferna och då varietéartisterna började agera framför 
kameran förde de in varietéunderhållningens uttrycksformer i filmen. Internatio-
nellt fick detta stor betydelse för den tidiga filmens formspråk och det finns 
ingen anledning att anta att det skulle ha förhållit sig på ett annorlunda sätt i 
Stockholm. 
 Salongernas ökade disciplinering väcker även frågan om var den gamla 
festglada publiken tog vägen? Även om brännvinet försvann så fanns det betyd-
ligt bättre nöjesinrättningar att uppsöka för den som ville festa till i goda vänners 
lag än de allt mer ordnade varietésalongerna. Det finns inget säkert svar på den 
frågan men vid sidan av de ovan nämnda konsertsalongerna är det inte omöjligt 
att danspalatsen och konsertsalongerna nu istället kom att bli den festglada pu-
blikens nya vattenhål. 
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Det finns inget slut: Varieténs fortsatta liv och leverne 
 
Trots att den salongsbundna varietéunderhållningen tappade i betydelse under 
1900-talets inledande decennium dog den aldrig ut. Som så många andra kultur-
yttringar kom den i mötet med samhällsförändringarna att skifta form och i vissa 
fall uppgå i andra underhållningsformer som film, lyxrevyer och cabaret. Folk-
parkerna kom runt sekelskiftet att utgöra en av de nya och kanske viktigaste 
spelplatserna för ambulerande varietésällskap där bland annat cykelakrobaten 
och varietédirektören Fritiof Malmstens Malmstenstruppen och Schvente i Flena 
hörde till de mest kända. Det kan inte ha varit riktigt detta man hoppats på från 
sedlighetsivrarnas sida när varietéfrågan dryftades under åren 1893 till 1896. 
Istället för att som förväntat tyna bort, bytte varietéunderhållningen skepnad och 
det som tidigare varit en underhållningsform centrerad till de större städerna 
började nu även spridas ut i landsorten där varieté blev en viktig del i folk-
parkernas nöjeskoncept. Förmodligen hade varietéunderhållningen letat sig ut i 
folkparkerna även utan spritförbudets införande, men det går samtidigt inte att 
bortse från att sedlighets- och nykterhetsförespråkarna, ironiskt nog, hjälpte till 
att sprida varietéunderhållningen geografiskt över hela Sverige. Där det fanns en 
folkpark fanns nu även en potentiell varietésalong. Spritkonsumtionen tycks ha 
minskat, åtminstone officiellt, men det man från sedlighetshåll uppfattat som 
osedligt var långt ifrån eliminerat. Det avklädda tycks inte ha blivit mer påklätt 
utan i vissa fall till och med snarare mer naket.  

En ytterligare varietéhybrid och kanske en av de mer kända/beryktade var 
de så kallade marknadsvarietéerna. Föreställningarna innehöll ursprungligen, i 
likhet med föremålen för den här avhandlingen, en underhållningsblandning av 
såväl hög som låg karaktär. Under 1960- och 1970-talen genomgick marknads-
varietéerna en allt fräckare utveckling där striptease-underhållning med tiden 
övergick i ren pornografi där artister hade sex med varandra på scenen inför 
publik. Bo Sjökvist menar att denna underhållsform dog ut under 1970-talets 
inledning som ett resultat av televisionens genombrott, reaktionerna mot den 
starka sexualiseringen, mellanölets konsekvenser och att behovet av det exotiska 
minskade i takt med att charterresor och liknande blev vanligare.916 Det är för-
modligen lyckosamt att Hugo Tamm och hans Federationsvänner inte behövde 
uppleva detta. 

Inte heller den salongsbundna och mer familjeorienterade varietéunderhåll-
ningen dog ut helt och hållet utan återuppstod med jämna mellanrum. Liksom 
den tyska och franska cabaret-underhållningen ursprungligen haft konstnärliga 
ambitioner provades även i Stockholm vid 1900-talets inledning en ny form av 
litterär varieté, vilken gick under beteckningen überbrettl. Publiken visade sig 

                                                 
916 Bo Sjökvist, Bland strippor och fakirer: Den svenska marknadsvarietén, Stockholm 2006, 
s. 15 ff. 
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ointresserad av det förfinade konceptet och försöket blev därför aldrig någonting 
annat än just ett försök. Tydligast kom varietéunderhållningen att leva vidare i 
Ernst Rolfs cabaret- och revyföreställningar, som enligt Bengt Idestam-Almqvist 
i själva verket inte var någonting annat än alkoholfri varieté av internationellt 
snitt.917 Arvet efter Rolfs lyxrevyer kom efter hans bortgång att förvaltas av 
bland andra Karl Gerhard och Kar de Mumma, vilka i sin tur var viktiga före-
bilder för Hasse och Tages revyer. China-varietén i Stockholm var under 1940- 
och 1950-talen ett kärt folknöje, som bortsett från alkoholutskänkning i salongen 
och ett något mer familjorienterat program inte verkar ha saknat någonting av 
det som 1800-talets varietéer hade att erbjuda.  

Folkparksvarietéer som Malmstenstruppen levde kvar ända in på 1970-
talets inledande år, då undertecknad själv hade förmånen att tjusas av de glittriga 
varieténumren, där bland andra den danske illusionisten Truxa tillsammans med 
sin hustru, tillika assistent, Gurli förvände publikens ögon intill vansinne. Under 
de senaste decennierna har varietén stundtals återuppstått och då har varietésäll-
skap som Varieté Vaudeville och Varieté Vazir hört till de mest berömda. En av 
de kanske allra mest kända av de senare varietéinkarnationerna är Carl Einar 
Häckners populära enmansföreställningar på Lisebergs stora scen.  

Nej, ”depravationens demon”, fröken Varietea skulle visa sig vara svår att 
ta kål på, och om jag förstått saken rätt lever hon lycklig än idag. Vis av ålder 
har hon dock valt en mer tillbakadragen roll i offentligheten än vad som var 
fallet under de stormande ungdomsåren vid 1800-talets slut. 
 

 
Bild 19, Varietéillusionisten Max Carola (Karl Ivarsson) 

utför det Kinesiska ringtricket i Klockrike skola 1951. 

                                                 
917 Bengt Idestam-Almquist, ”Cirkus – Tivoli – varieté”, i Det glada Sverige - Våra fester och 
högtider genom tiderna band 3, red. Gösta Berg, Stockholm 1948, s. 2063 ff. 
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Del 5: Avlutande diskussion 
 
 

Den transnationella upplevelseindustrin 
 

nU der det sena 1800-talet gick industrialiseringen in i sin andra och förmodligen 
mest dynamiska fas. Med den massproducerande kapitalismen som drivmotor 
lockades människor in till städerna som i allt högre utsträckning utvecklades till 
att bli kommersiella centra för handel och kommers. Dessa förändringar sam-
spelade med en kommunikativ revolution, vilken genom masspress, järnvägar, 
telegrafi och telefoni bidrog till att skapa förutsättningar för människor att 
snabbt ta del av händelser, tankar, idéer och fenomen som de geografiska och 
kulturella avstånden tidigare omöjliggjort. Med dagspressen som katalysator 
uppstod och förmedlades en transnationell urban kultur vilken hämtade inspira-
tion från det flyktiga och ständigt föränderliga gatulivet och vars credo utgjordes 
av jakten på det nya, spektakulära, autentiska, aktuella och exotiska. Med urba-
nitetens ideal hade nya behov uppstått som kunde göras till en del av den nya 
marknaden. Det här var en utveckling som bland annat synliggjordes i en fram-
växande upplevelseindustri.  
 Varietéunderhållningen var en del av denna marknad. Om varietéunder-
hållningen kan sägas vara varan så var det man marknadsförde och sålde, förut-
om ren glädje och underhållning, ingenting annat än de transnationella urbana 
idealen omsatta i en visuell och interaktiv praktik. Från den brittiska music hall- 
och den franska café concerts-underhållningens formering decennierna strax 
före 1850 spreds underhållningsformen ut till de större västerländska städerna 
och den nådde även den svenska huvudstaden under 1870-talets andra hälft. Jag 
har i avhandlingen visat hur varietéentreprenörerna, genom artistagenturer, per-
sonliga kontakter och egna resor, hade stora delar av den västerländska världen 
som sitt arbetsfält. Detta gjorde det möjligt för dem att inte bara leva upp till de 
krav på underhållningen som förmedlades via dagspressen utan också i vissa fall 
överträffa dessa. Att gå på varieté var att befinna sig i den transnationella urbana 
ideologins allra heligaste rum där dess värden och normer förmedlades, repro-
ducerades och förhandlades. 
 Varietéunderhållningens framväxt i Stockholm visar att även om faktorer 
som industrialisering, demografisk tillväxt och en ökad levnadsstandard utgjorde 
grundläggande förutsättningar för att en upplevelseindustri av det här slaget 
överhuvudtaget skulle kunna vara möjlig, så hade underhållningsformens upp-
komst knappast varit möjlig utan den transnationella urbanitetens normer och 
behov som katalysator. Om ekonomiska och demografiska faktorer utgjorde 
bränslet så var istället den transnationella idéöverföringen den tändande gnista 
som fick varietéfebern att flamma upp under 1890-talet. Detta blir tydligt om vi 
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vänder blicken mot den samtida marknadens förutsättningar. När varietéunder-
hållningen slog igenom på bred front i Stockholm 1889 skedde detta egentligen i 
slutet av period kännetecknad av en orolig och svag ekonomisk konjunktur. 
Förklaringen till genombrottet måste alltså sökas på annat håll. 

Det kan knappast betraktas som en slump att varietéunderhållningens ge-
nombrott i Stockholm inträffade parallellt med att underhållningsformen stod på 
toppen av sin popularitet i de västerländska storstäderna. Påverkad av de urbana 
idealen och trenderna hade Stockholm börjat identifiera och jämföra sig med 
metropoler som Paris, London, Berlin och New York. Detta medförde att om 
den världsvane Londonbon gick på varieté så var den tidningsläsande stockhol-
maren inte sen att ta efter. Detta visar att de urbana modesvängningarna, det vill 
säga smakens konjunkturer, var minst lika viktiga för varietéunderhållningens 
tillväxt som demografiska och ekonomiska faktorer. 

I detta sammanhang framstår dessutom framväxten av lågprisvarietéer som 
Alhambra och Novilla som tämligen logiska. Dessa salonger var inte bara ett 
mer festorienterat alternativ till de mer familjevänliga varietéerna, utan utgjorde 
i dyrtider samtidigt ett prisvärt alternativ som även gjorde det möjligt för eko-
nomiskt svagare grupper att leva upp till de urbana idealen. Efter en dryg tioårig 
etableringsperiod hade varietébranschen i den svenska huvudstaden nu mognat, 
vilket synliggjordes i en diversifiering och professionalisering. 
 Internationellt gick varietéetablissemangen åren 1850 till 1870 från att vara 
privata och ofta familjeägda företag till att i allt högre utsträckning låna drag 
från den nya marknadsekonomin, det här var en utveckling som synliggjordes i 
en bolagisering och uppkomsten av syndikatliknande ägarförhållanden. Bolagi-
seringens minskning av det privata ekonomiska risktagandet var en viktig förut-
sättning för utvecklingen mot det sena 1800-talets storskaliga och påkostade 
varietésalonger. Inte heller i detta sammanhang utgjorde de stockholmska varie-
téetablissemangen något undantag, även om påkostade salonger som Berns och 
Svea Salen visade att ett tillräckligt starkt privat kapital mycket väl kunde räcka 
för att det storskaliga och exklusiva skulle kunna vara möjligt. Den ekonomiska 
praktiken inom Nya Aktiebolaget Tivoli visade att det frekventa upprustnings-
arbetet ofta finansierade genom banklån och/eller nyemissioner av aktier. Några 
varietésyndikat med nationell spridning, vilket kunnat ses i Storbritannien och 
USA, skulle däremot aldrig komma att se dagens ljus i den svenska huvud-
staden. Att det aldrig uppstod några svenska syndikat hade med all sannolikhet 
att göra med underhållningsformens korta blomstringsperiod här och att den 
inhemska marknaden ännu var för liten. Varietéunderhållningen populariserades 
förhållandevis sent i Stockholm och knappt ett decennium efter att underhåll-
ningsformen 1889 slagit igenom hade de urbana transnationella smaktrenderna 
började vända till varietéunderhållningens nackdel. 
 I likhet med övriga näringslivet kom de stockholmska varietéföretagarna att 
visa att man förstått marknadsföringens betydelse. Genom varietésalongernas 
annonsering i dagspressen hade ett symbiotiskt ekonomiskt förhållande börjat 
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uppstå mellan de bägge parterna. För varietéerna hade masspressens spridning 
och ökade bevakning av nöjeslivet en avgörande betydelse för att befästa sin 
närvaro i publikens ögon men också att profilera sig och beteckna sin särart i 
förhållande till andra konkurrerande nöjesinrättningar. Tillsammans med pres-
sens recensioner kom annonseringen närmast att fungera som en karta vilken 
den nöjeslystne och medvetne stadsbon kunde navigera efter. Att inte annonsera 
var synonymt med att inte finnas med på denna karta. Pressen i sin tur tjänade 
pengar på varietéernas tämligen omfattande annonsering, samt genom att till-
fredställa den läsekrets som intresserade sig för dessa och liknande nöjen. 

Om vi väljer att betrakta varietésalongerna som ett förkroppsligande av de 
urbana normernas praktik är det inte svårt att se hur entreprenörskapet, om detta 
förstås som ett företagande drivet av en såväl praktisk som intuitiv förmåga att 
se chanser och möjligheter och en vilja att fånga chansen i flykten, passar in på 
ett ypperligt sätt i detta sammanhang. Detta kom att synliggöras i varieté-
företagarnas vilja att ständigt prova nya vägar, och i den snabbhet med vilken de 
tog till sig och tillämpade ny teknik. Med den elektriska belysningens hjälp kun-
de man till exempel förlänga sommarsäsongen, få bättre kontroll över publiken, 
styra publikens uppmärksamhet mot scenen, göra föreställningarna mer visuella 
och inte minst minska den ständigt överhängande brandrisken.  

Betraktat ur det perspektiv kan det knappast ses som en slump att varieté-
salongerna blev en vanlig skådeplats för filmen under dess första år. Filmtekni-
ken passade varietéunderhållningens inriktning på det nya, spektakulära och 
illusoriska väl och gled därmed enkelt in i varietéprogrammen. Då man visade 
film på Victoria Teatern sommaren 1896 torde detta ha varit ett av de första 
mötena med den nya tekniken för stockholmspubliken. Det är naturligtvis svårt 
att värdera vilken betydelse varietéentreprenörernas adaptiva inställning till ny 
teknik kan ha haft för filmens etablering men om vi betänker att varietéunder-
hållningen vid denna tid hörde till de mest populära underhållningsformerna, 
som dessutom nådde ut till en bred publik, är det förmodligen ingen överdrift att 
anta att den på ett betydande sätt måste ha hjälp till att medvetandegöra det nya 
mediet för den breda allmänheten. På detta sätt beredde varietéföretagarna väg 
för biograferna även i den svenska kontexten men på samma gång slog man 
ovetandes en spik i sin egen kista. 
 Allt handlade inte om entreprenörskap utan vid sidan av detta var även 
varietéägarnas habitus, det vill säga förmåga att med hjälp av sina olika kapital 
orientera sig i olika sociala kontexter, av avgörande betydelse ur flera olika 
aspekter. På ett institutionellt plan var ett framgångsrikt, eller åtminstone obe-
fläckat såväl symboliskt-, socialt- och ekonomiskt kapital, avgörande i kontakter 
med myndigheter och banker. Den som inte kunde uppvisa en god redlighet var 
redan på förhand diskvalificerad vid tillstånds- eller låneansökningar. Den inter-
nationella forskningen har också visat hur varietéägarnas habitus spelade en 
viktig roll i utvecklingen mot de allt mer disciplinerade varietésalongerna och 
här utgjorde Stockholm inget undantag. Här kunde det handla om att förbättra 
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både ägarnas och publikens kulturella kapital. För att kunna skapa en varieté-
underhållning och miljöer som gick hem hos en bredare köpstark publik krävdes 
en god kännedom om vad som harmonierade med dessa gruppers livsstilar. Att 
läsa sin kundkrets habitus fel kunde innebära att man tappade publik. Detta var 
ledningen på Nya Aktiebolaget Tivoli väl medvetna om vilket bland annat syn-
liggjordes i de ständiga försköningsprojekten och ambitionen att presentera an-
ständiga artister av hög kvalitet.  

Här fanns också skillnader. Där den internationella utvecklingen på de ex-
klusivare varietésalongerna spontant gick mot alkoholfria miljöer kunde inga 
liknande tendenser märkas hos den svenska huvudstadens varietéer. Tvärtom 
fortsatte brännvinet här att utgöra ett betydelsefullt inslag i underhållningsfor-
mens attraktionskraft och starkvarorna begränsades istället på statligt initiativ. 
Det är möjligt att spriten försvunnit spontant även på de svenska finare varieté-
salongerna om inte staten ingripit men samtidigt var den svenska brännvinskul-
turen mycket stark. Eller var Ernst Rolfs lyxrevyer i själva verket ingenting 
annat än en svensk motsvarighet till de internationella alkoholfria lyxvarietéer-
na? Mycket talar för att så var fallet. 

 

Urbanitetens spegel 
 
Hur såg då de behov ut som varietéunderhållningen var inriktad på att tillfred-
ställa? Jag skulle här vilja föreslå att underhållningsformens attraktionskraft kan 
delas in i fyra delar, nämligen sensation, interaktion, identifikation och provoka-
tion. Som del av ett generellt transnationellt mönster utvecklades de svenska 
salongerna från att vara platser med betoning på social interaktion, till att disci-
plineras på ett sätt som resulterade i att publikens uppmärksamhet nu i högre 
grad riktades mot föreställningarnas innehåll. Som vi kunnat se var även detta 
ett mönster som kändes igen från den internationella utvecklingen. Detta var ett 
resultat av ägarnas strävan att bättra på sitt ekonomiska och kulturella kapital 
men också de hegemoniska förhandlingar som synliggjordes i en kritik mot 
underhållningsformen från framförallt moral- och sedlighetshåll. I förlängningen 
medförde detta en förändring av förväntningarna på varietésalongerna som plat-
ser. Från att ha varit rum för socialt umgänge kom även den svenska varieté-
publikens habitus att disciplineras och ordnas på ett sätt som fick dem att likna 
den mer välaktade teaterpublikens beteende. Som en konsekvens av såväl en 
inre som yttre förändringsvilja förlorade varietéunderhållningen under 1890-
talet till stora delar sin tidigare sociala funktion vilket kan ha varit en bidragande 
faktor till genrens tillbakagång under 1910-talet. När man ökade kontrollen i 
salongerna förlorade man samtidigt en viktig del av publiken som kommit för att 
umgås och dricka alkohol. Att det verkligen kan ha varit på detta sätt stöds av att 
ogifta unga män, som i det privata ofta hade mindre ansvarstyngda ekonomiska 
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åtaganden än sin gifta dito, inte sällan pekas ut som utgörande en stor del av 
publiken i det undersökta källmaterialet. I brist på utrymmen för representation 
utgjorde varietésalongerna ursprungligen inte bara viktiga platser för spektaku-
lära upplevelser utan också för att knyta sociala kontakter, att synas och bli sedd 
men också visa att man var en fullvärdig medlem av det urbana livet. Ägarnas 
spontana försök att förbättra sitt eget och sina salongers symboliska kapital, i 
samverkan med brännvinsförbudets införande 1896 var faktorer som därmed 
kan ha bidragit till att ekonomiskt viktiga delar av publiken valde andra nöjen 
framför varietéunderhållningen. 
 Den urbana publikens jakt och begär efter det sensationella fick hos de 
stockholmska varietésalongerna ofta sin tillfredställelse i illusoriska underhåll-
ningsformer som trolleri, buktaleri och utbrytarnummer där gränserna för det 
möjliga med också omöjliga kom att utmanas och förflyttas. 1890-talet var ett 
årtionde fyllt av motsägelsefulla förväntningar där undergångskänslor och fram-
tidsoptimism samsades sida vid sida. Urbaniteten gick här hand i hand med mo-
derniteten. Båda hade en tydlig dragning mot ett progressivt tankemönster där 
gränser framstod som något som kunde och skulle överskridas. Där människan 
inte klarade att övervinna sina naturliga begränsningar kunde illusionen fungera 
som ett fullt acceptabelt substitut. I likhet med de tidiga varuhusen kom illusio-
nen även på varietésalongerna att fungera som ett verktyg för att skapa alter-
nativa verkligheter i syfte att locka mer publik och tjäna mera pengar. 

Långt ifrån allt handlade om illusion. Känslan av sensation kunde också 
skapas genom den perfektion som akrobater, till exempel kraftekvilibrister, luft-
akrobatik, balanskonstnärer och cykelakrobatik för att nämna några, visade prov 
på genom att bemästra kroppens yttersta begränsningar. Även här var gränsen 
för det möjliga central men här handlade det inte om bländverk utan snarare en 
fascination för människans inneboende kraft att sätta sig över den egna artens 
förmåga där hon tillsynes verkade betvinga naturlagarna. Underhållningsvärdet i 
denna kamp mot tingens ordning kunde höjas genom att införa inslag av dödlig 
fara. Detta byggde på ett tyst kontrakt mellan underhållningens tre parter: ägare, 
artister och publiken, där de två första åtog sig ansvaret att säkerställa att den 
tunna gränsen mellan kittlande fara och död aldrig överskreds. Som en följd av 
de illusoriska verkligheter varietéunderhållningen konstruerade tycks publiken 
ha invaggats i en falsk säkerhet. I de fall detta kontrakt bröts, det vill säga då 
olyckor inträffade, väckte detta ofta bestörtning och det var i dessa fall inte 
ovanligt att publiken uteblev. Det går heller inte att bortse från att akrobatiken 
med sina trikåklädda artister även tillfredställe behov av sexuell karaktär. 

Det sensationella kunde alltså även vara av erotisk natur och vid sidan av 
akrobatiken var detta begär som särskilt de kvinnliga sång- och dansartisterna 
anklagades för att utnyttja av kritikerna. De samtida recensionerna visar att in-
tresset för den kvinnliga naturen ofta var framträdande. Detta resulterade i att då 
kvinnliga varietéartister bedömdes kom detta inte sällan att få en ton som anda-
des antingen åtrå och/eller ouppnåelig längtan eller, som andra sidan av myntet, 
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hårda och föraktfulla omdömen. Det här visar på en kluvenhet där det erotiskt 
sensationella ofta gränsade till det provokativa. Att befinna sig på en scen som 
kvinna utgjorde ett brott mot de borgerliga genuskoderna. Detta gjorde det en-
kelt att utdela stundtals skoningslösa omdömen i de fall en kvinnlig artist, av en 
eller annan anledning, inte levde upp till tidningsskribenternas förväntningar. 
För de som aldrig besökt en varietésalong gav detta möjligen en något skev bild 
av underhållningsformen, eftersom bilden av dess osedliga karaktär på detta sätt 
förstärktes i offentligheten. Det vore naturligtvis naivt att tro att alla kvinnliga 
varietéartister var lika skickliga i att hålla sig inom anständighetens gränser som 
till exempel Anna Hofmann och Annette Teufel, om de nu ens hade några såda-
na ambitioner, och för en borgerlighet ställd under puritanska ideal bjöd de med 
samtidens mått mätt lättklädda kvinnorna på erotiska sensationer och provoka-
tioner av varierande grad. Här fanns amorösa och sexuella visuella behov att 
tillfredställa, och kanske var dessa begär särskilt accentuerade inom den kund-
krets som utgjordes av ogifta unga män. Framgången tycks dock inte ha legat i 
en lössläppt frigjordhet utan snarare i förmågan att balansera på gränsen för det 
sedliga, vilket ställde krav på personlig integritet hos de kvinnliga artisterna. För 
att en kvinna skulle nå framgångar från varietéscenen krävdes därför en god 
känsla för det habitus som var dominerande bland publiken men också det som 
företräddes av dagspressen för att accepteras fullt ut. De som besatt tillräckliga 
artistiska förmågor och dessutom lyckades nå ett sådant erkännande tycks däref-
ter ha haft publiken i sin hand. 

Men till lika stor del som varietésalongernas attraktionskraft låg i att de er-
bjöd sina besökare en stunds verklighetsflykt, handlade det även om att före-
ställningarnas innehåll knöt an till publikens vardag. I likhet med sina inter-
nationella förebilder byggde en betydande del av den stockholmska varietéun-
derhållningens koncept på realism och igenkänning. Detta medförde att även om 
varietéunderhållningen transnationellt uppvisade förvånansvärt uniforma drag, 
så bidrog nationella och lokala förhållanden till att varietéunderhållningen i 
Stockholm inte blev exakt densamma som i till exempel Paris. Även om det var 
utifrån internationella förebilder som Sigge Wulff skapade sina snobbtyper så 
var det genom att knyta an till företeelser och förhållanden den lokala publiken 
kände igen sig i som han och hans kollegor kunde öppna upp för en scenisk 
kommunikation.  

De nationella och lokala juridiska ramarna skapade tydliga förutsättningar 
för varietéunderhållningens sceniska innehåll i Stockholm, eftersom dessa be-
gränsade vad som kunde sägas och uttryckas. Den svenska lagstiftningen hade 
som bekant en betydande censorisk inverkan på allt innehåll av politisk, religiös, 
social och sexuell karaktär. Att som franska varietéaktriser göra höga bensparkar 
utan trosor var en frigjordhet deras svenska kollegor inte kunde ”unna” sig, utan 
att på samma gång riskera både sitt eget och varietésalongernas rykte och fram-
tid, eftersom detta bröt mot förbudet mot handlingar som kunde anses såra sed-
ligheten. Det som kunde leda till böter för artisten kunde, åtminstone i teorin, 
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leda till svårigheter för entreprenören att fortsättningsvis få sina tillstånd för 
utskänkning och offentliga föreställningar beviljade.  

Censur i samband med offentliga föreställningar var inte något specifikt 
svenskt fenomen. I likhet med de svenska varietésalongerna var de tyska mot-
svarigheterna lagda under en stram statlig censur men även i Storbritannien och 
USA fanns ett liknande regelverk, fast här på lokal nivå. Inskränkningarna i 
rätten att tala fritt drev fram en specifik och transnationellt inspirerad uttrycks-
form även hos de svenska artisterna, vilken byggde på humor, tvetydighet och 
ett underförstått samtycke med publiken. Med denna, som Björn Horgby skulle 
ha kallat det, undvikande förhandlingsstrategi, kunde till exempel Gerda Wiberg 
behandla och kritisera förhållanden i det svenska samhället som egentligen var 
belagda med ett socialt och/eller juridiskt förbud. Om vi tar den samtida kritiken 
av de kvinnliga varietéartisternas tvetydighet och chansonettsångerskornas sång-
texter i beaktande, visar detta på hur det även i Sverige uppstått ett sätt att kom-
municera som var specifikt för umgänget i varietésalongerna och som snarare 
bestämdes utifrån köpkraft än klass. För den vane varietébesökaren var sannolikt 
artisternas dolda budskap tämligen lätta att avkoda, samtidigt som man gjorde 
sig svåråtkomlig för lagens långa arm. Det låg naturligtvis då liksom nu en tjus-
ning i att kunna uttrycka det som inte fick uttryckas och den tvetydiga kommu-
nikationen skapade en form av gemenskap mellan artist och publik byggd på en 
”vi-mot-dem” känsla. ”De andra var” myndigheterna och de som ville inskränka 
i den urbana rörelsefriheten, till exempel nykterhets-, sedlighets- och frikyrkorö-
relsen. Här fanns alltså inslag i underhållningen som byggde på både provoka-
tion, interaktion, identifikation och den känsla av sensation som skapades genom 
de två första. Varietéunderhållningens attraktionskraft kan därför till viss del 
sägas ha legat i dess förmåga att spegla och behandla behov som framsprungit ur 
urbanitetens normer och värden, stadslivets villkor och aspekter samt dessas 
positionering i förhållande till andra värdesystem. 

Allvaret bör samtidigt inte överdrivas och en stor del av varietéunderhåll-
ningens säljande koncept låg i att de som sökte sig dit fann platser skapade för 
trevlig samvaro, där man kunde ha roligt under några timmar. Det varieté-
entreprenörerna sålde var positiva upplevelser, där känslan av det fantastiska 
kunde förstärkas med hjälp av diverse starkvaror. För den yngre manliga delen 
av publiken, som ännu inte hade några egna hem att representera i, kom varieté-
salongernas funktion som platser dit man kunde gå för att umgås med vänner 
och bekanta vara av särskild betydelse. Det är därför sannolikt mer rättvisande 
att beskriva varietésalongerna som festvåningar än politiska diskussionsklubbar. 

Som vi kunnat se var varietéunderhållningen eklektisk till sitt innehåll, vil-
ket gör att underhållningsformen vid en första anblick kan framstå som splittrad 
och lös i konturerna. Samtidigt fanns här en gemensam nämnare i en ständig lek 
och ett experimenterande med gränser av olika slag. Som exempel på detta visar 
varietékritiken att chansonetterna utmanade gränserna för de samtida genus- och 
sexualnormerna. Detta var även ett inslag inom damkomiken, som vid sidan av 
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humor, även byggde på att publiken skulle vara osäker på om det var en man 
eller kvinna de hade framför sig på scenen. Akrobatiken var sin tur inriktad på 
att skapa spänning kring gränsen mellan det kittlande farliga och döden, men 
också att utmana den mänskliga kroppens begränsningar. På ett liknande sätt 
experimenterade varietéunderhållningen med gränserna mellan verklighet och 
illusion, exempelvis genom trolleri och filmteknik. 

 
 

En plattform för politiska samtal 
 
Från det att dagspressen vid 1880-talets slut började skriva om varietéunderhåll-
ningen kom behandlingen och beskrivningarna av genren att genomgå flera 
faser. Inledningsvis skulle det ta nästan ett decennium innan pressen fick upp 
ögonen för underhållningsformen. Det kan finnas flera förklaringar till detta. Det 
är möjligt att det kan ha handlat om ett rent förtigande av ett kulturellt uttryck 
som av pressens företrädare ansågs allt för lågt och utifrån den egna klasstill-
hörighetens habitus ovärdigt att skriva om. Detta kan ha varit särskilt accentue-
rat inom den borgerliga pressen där kulturen ideologiskt hade en tydlig koppling 
till bildning, vilket var ett ideal varietéunderhållningen för det mesta hade svårt 
att leva upp till. Bilden av varietéunderhållningens hedonistiska natur kan ha 
gjort den besvärlig att skildra för en journalist som ville exponera ett rikt kultu-
rellt kapital inför sin publik. Att vara en kännare av finkulturen var naturligtvis 
något man ville skylta med i offentligheten, då detta berikade det symboliska 
kapitalet medan det motsatta förhållandet kunde sägas råda då man skrev om 
den lågt aktade varietéunderhållningen. 

I förhållande till teater, opera och seriös konsertmusik var varietéunder-
hållningen dessutom en ny fågel i kulturens trädgård och man kan helt enkelt 
ännu ha saknat en bedömningsapparat som gjorde det möjligt att behandla nöjes-
fenomenet i fråga. En annan och kanske lika trolig förklaring till pressens oin-
tresse är att varietéunderhållningen under de här åren var riktad till en begränsad 
målgrupp, vilket kan ha resulterat i att man från pressens sida ännu ansåg att 
detta var en nöjesform som saknade allmänintresse. 

Vid den tidpunkt då pressen slutligen började recensera varietéföreställ-
ningar hade både Victoria Teatern och varietén på Mosebacke utvecklats mot en 
förhöjd anständighet och börjat rikta in sig på en bredare publik. Detta bidrog till 
att underhållningsformen blev mindre komplicerad för pressens medarbetare att 
skriva om. Tonen i recensionerna kunde vara såväl positiv som negativ men 
sättet att beskriva varietéföreställningarna kännetecknades ofta av en ambivalent 
hållning. Det är naturligtvis en tolkningsfråga men i de undersökta skildringarna 
framstår det som om skribenterna, genom att använda sig av ironi och raljans, 
försökt skriva sig fri från det faktum att man varit tvungen att skriva om en kul-
turform som ur ett bildningsperspektiv var pinsam. I detta sammanhang fram-
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stod, i likhet med de samtida teaterrecensionerna, särskilt bedömningen av de 
kvinnliga aktriserna som extra problematisk. Att kvinnor tog plats på offentlig-
hetens arena stod direkt i strid med det hegemoniskt dominanta patriarkala, fa-
miljefundamentalistiska och nationalistiska samtida värdesystemet. I likhet med 
pressens bedömning av kvinnliga skådespelare valde följaktligen skribenterna på 
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet ofta att lägga en mycket starkare ton-
vikt på de kvinnliga varietéartisternas fysiska företräden och förmågan att ge-
stalta det ”kvinnliga” än hennes egentliga yrkesskicklighet. När populära och 
skickliga varietédivor, som till exempel chansonetten Annette Teufel, recensera-
des var det därför det kvinnligt ljuva och nätta som hölls fram snarare än hennes 
artistiska förmågor. Kanske var detta även ett tecken på att det var kvinnors 
kroppar man fann mest iögonfallande. Även om de borgerligt färgade och under 
samtiden dominanta sexualkoderna förespråkade en måttfull och återhållsam 
sexualitet inom äktenskapet, så kunde varietésalongerna erbjuda sina manliga 
besökare möjligheten att få utlopp för sina visuella begär.  I likhet med de brit-
tiska varietérecensionerna fick akrobatiken ofta de mest positiva omdömena 
men här kunde å andra sidan recensenten låta sig tjusas av det kroppsligt spekta-
kulära utan att på samma gång behöva ta del av något eventuellt subtilt och sub-
versivt budskap. 

Då de svenska varietéstjärnorna gjorde entré i den stockholmska nöjeskon-
texten under 1890-talet, bidrog detta till att varietéunderhållningen blev en ange-
lägenhet och ett intresse för allt fler. Det ökade allmänintresset gjorde att dags-
pressen fick större anledning att skriva om underhållningsfenomenet utifrån rent 
kommersiella motiv. Detta kom att bli inledningen på ett komplicerat samarbete 
vilket för varietébranschen skulle komma att innebära en viktig draghjälp i gen-
rens popularisering i den svenska huvudstaden. Samtidigt väckte den ökade 
tidningsbevakningen uppmärksamheten hos inflytelserika delar av de samhälls-
bevarande krafterna i samhället på ett oönskat sätt. I denna process gick varieté-
underhållningen från att generellt betraktas som en kulturform att inte ta på ful-
laste allvar till att plötslig komma att beskrivas som ett hot mot ungdomen, fa-
miljen och nationen. Någonting hade uppenbarligen förändrats. 

De offentliga diskussionerna kring varietéunderhållningen 1893 och 1895 
till 1896 hade visat att bedömningen av det sedliga vilade på en i praktiken svår 
och högst subjektiv gränsdragning. Inte minst riksdagsförhandlingarna kom att 
visa att sexual- och genusnormerna var under förhandling och att det rådde olika 
uppfattningar inom de olika grupper som dominerade den hegemoniska agendan 
under den här perioden. De väl ansedda stockholmska chansonetternas tvetydiga 
men samtidigt anständiga förförarknep visar hur dessa aktriser kunde utnyttja 
detta ideologiska glapp genom att på samma gång bekräfta och utmana de sam-
tida genusidealen. 

Denna värdemässiga gråzon införlivades av varieténs artister där den kom 
att fungera som nyckeln till en bakdörr vilken gav tillträde till områden som 
annars var svåra eller rent av förbjudna att diskutera. Att detta måste ha ökat 
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varietéunderhållningens attraktionskraft i publikens ögon torde det inte råda 
några tveksamheter kring. På ett liknande sätt kunde Sigge Wulff och Lars Bon-
deson utifrån två vitt skilda och polariserade positioner behandla och förhandla 
livet i stad och landbygd och därmed också på sätt och vis även förhållandet 
mellan det samhälle man börjat lämna och det nya man var på väg in i. Även om 
varietéartisternas politiska ambitioner kanske inte bör överdrivas, motiven var 
främst att underhålla, går det inte att bortse från att underhållningsformen ut-
gjorde en så pass stark politisk kraft i samhället, att man från vissa håll ansåg 
den värd att bekämpa. Några demokratiska diskussionsplattformar var varieté-
salongerna naturligtvis inte med tanke på att tillträdet till dessa diskussioner 
bestämdes utifrån graden av köpkraft, det vill säga: man var tvungen att ha råd 
för att delta. Som ett utslag av att allt fler varietésalonger började inriktas mot en 
familjepublik samtidigt som reallönerna ökade, om än marginellt, gjordes varie-
téunderhållningen tillgänglig för allt fler. Varietépubliken hade nu, genom ent-
reprenörernas medvetna strävan, breddats till sin sammansättning avseende kön, 
ålder och klass. I och med denna utveckling började dessa nöjen upplevas som 
ett hot av den allt skakigare hegemoniska dominansen. 

Varietéunderhållningen hade knappast på egen hand kunnat utmana det he-
gemoniska norm- och värdesystemen, utan bör istället ses som en del i ett större 
förhandlingsspel. Det tycks som om det vid mitten av 1890-talet uppstått en 
moralisk känslighet som synliggjordes i angränsande och likartade kultur-
konflikter som Oscar Björcks avklädda måleri på Operakällaren, Gustaf Frö-
dings omdebatterade ”En morgondröm”, Hjalmar Söderbergs ungdomsskildring 
”Förvillelser” eller Per Hasselbergs enligt kritikerna för ungdomen sedligt förle-
dande staty ”Farfadern”. Det är tydligt att samhällsmoralen stod högt på den 
politiska agendan vid den här tiden. 1890-talet var ett årtionde då man utan 
överdrift kan påstå att betydande delar av de dominerande maktpositionerna 
upplevdes som hotade och osäkerheten var vida utbredd bland samhällets domi-
nerande grupper, det vill säga borgar- och överklassen. Såväl kvinno- som arbe-
tarrörelsen krävde ett ökat inflytande i samhället och unionsfrågans aktualisering 
hotade inte bara de svenska gränserna, utan också den nationella självbilden. På 
ett liknande sätt hade utvandringen skapat en kris i den svenska identiteten. I 
bakgrunden figurerade även den massproducerande kapitalistiska ekonomin, 
vilken var i behov av både en socialt bredare ökad köpkraft och att kvinnor tog 
klivet ut i arbetslivet. Även om en socialpolitik börjat ta form var missförhållan-
dena bland arbetarklassen fortfarande ett problem som pockade på sin lösning 
och när människors sätt att leva och förhålla sig till sin omvärld förändrades, 
delvis utom räckhåll för statliga ingripanden, framstod framtiden som osäker. 

I detta sammanhang kom nationalismen, här stöpt i en samhällsbevarande 
och familjecentrerad form, att bli en ideologi att samlas kring för dem som ville 
dra i nödbromsen. Den urbana ideologin vilken synliggjordes i varietéunderhåll-
ningen kom i mångt att framstå som en antites till de nationalistiskt färgade 
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ambitionerna att bromsa utvecklingen.918 I det här sammanhanget framstår urba-
niteten som moderniteten driven till sin extrem. Här återfanns en näst intill noto-
risk förändrings- och förnyelsevilja, vilken synliggjordes i jakten på det nya och 
spektakulära, som stod i skarp kontrast till viljan att sakta ner farten och bevara. 
På ett liknande sätt återfanns en polarisering mellan varietéunderhållningens 
överdrifter och den familjeorienterade nationalismens strävan mot måttfullhet. 
Där urbanitetens främsta forum utgjordes av offentligheten så drog sig den här 
formen av nationalism istället in mot familjen och hemmet. Detta synliggjordes 
tydligt i de skilda synsätten på förhållandet mellan könen där varietéunderhåll-
ningen/urbaniteten sköt fram kvinnors olika roller i offentligheten, medan natio-
nalismen förespråkade att kvinnans roll främst var i hemmet som mor och maka. 
Hemmet kom på detta sätt inte bara att framstå som den viktigaste byggklossen i 
samhällsbygget utan också den enhet som skulle garantera reproduktionen av en 
god folkstam. På ett liknande sätt lekte varietéunderhållningen med sexualiteten 
i det offentliga rummet medan den konserverande nationalismen ville stänga 
dörren om den och främst såg den ur ett reproduktivt perspektiv. I moraldebat-
terna synliggjordes även ett starkare krav på tydliga gränser i samhället, vilket 
var ett yrkande som varietéunderhållningen kom i direkt konflikt med tanke på 
den breddning som skett avseende publikens sociala, åldersmässiga, ekonomiska 
och inte minst genusmässiga rekrytering. Som en logik av varietéunderhållning-
ens kommersiella drivkrafter var detta också en underhållningsform som främ-
jade hedonism och detta krockade med nationalismens skötsamma och nytto-
orienterade medborgarideal.  

Varietéerna var helt enkel en liten del i ett större förhandlingsspel där fun-
damentala samhällsvärden var satta på spel. Att försöka förinta varietéunder-
hållningen framstår betraktat ur detta perspektiv inte längre som en moralpanisk 
reaktion utan mera som ett rationellt försök att bevara och skydda de egna sam-
hällsgruppernas, det vill säga medel- och överklassens, tolkningsföreträde i 
samhällsdebatten. Att bekämpa varietéerna kan i linje med detta betraktas som 
ett försök att ersätta ovissheten med en ökad säkerhet. 

Brännvinsförbudet var knappast en så stor seger för sedlighetsförespråkar-
na som den kom att bli för de i riksdagen som ville främja nykterheten. Att 
brännvinsutskänkningen minskade bidrog säkerligen till en ökad disciplinering i 
varietésalongerna. Det här var dock en utveckling som redan påbörjats på entre-
prenörernas initiativ och vid tiden för förbudets genomförande är det mycket 
som talar för att flera varietésalonger redan städat ut det värsta buset. Att varie-
téerna nu blev nyktrare bidrog däremot inte till att den sexuella frigjordheten 
eller kvinnors närvaro i offentligheten minskade, vilket ju varit det som den 
                                                 
918 Det bör betonas att nationalismen i sig inte nödvändigtvis var bakåtsträvande, tvärtom 
kunde den lika gärna slå följe med modernitetens emfas för teknisk utveckling och sociala 
framsteg. Däremot var den form av nationalism som synliggjordes under 1890-talets kultur-
debatter tydligt inriktad på att bromsa utvecklingen och bevara de rådande samhällshierarki-
erna. 
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ursprungliga kritiken gällt. Nykterhetsfrågan var redan tämligen fast förankrad i 
riksdagen och utgjorde därmed inte ett område man hade svårt att nå konsensus 
kring. Brännvinsförbudet slog hårt mot varietésalongerna men den så kallade 
omoralen lyckades man inte driva bort. Att man slutligen tvingades ”drämma 
till” med juridiken var därmed i själva verket inte en seger, utan ett tecken på att 
utvecklingen, då det framförallt gällde områden som sexualitet och genus, nu 
gått i en sådan riktning att det inte längre gick att behålla sin hegemoniska do-
minans inom det här området förhandlingsvägen. Med utgångspunkt i Björn 
Horgbys strategier kan man säga att de hegemoniskt dominanta samhällsgrup-
perna efter att ha misslyckats med att skärpa kontrollen, nu bytte strategi och 
istället lättade på kontrollen och blev mer tolerant i synen på förhållandena mel-
lan könen och sexualiteten. En annan möjlighet är att kontrollen istället kan ha 
ökat inom andra områden. Som vi kunnat se flyttade moralkritiken senare vidare 
till andra underhållningsformer som film, populärlitteratur, teater, dans och revy. 
 Att synen på sexualiteten och kvinnors roll i det offentliga gick mot en 
ökad tolerans stöds av pressens förändrade och mer positiva syn på varieté-
underhållningen som började märkas åren runt sekelskiftet. Den internationella 
forskningen har visat att det runt denna tid skedde en normalisering i synen på 
populärkulturen, vilket skulle ha varit ett tecken på borgarklassen nu införlivat 
den i sin kulturella kanon efter att salongerna städat ut den moraliska smutsen. 
Med tanke på att denna omsvängning även blev synlig hos den konservativa 
delen av den svenska pressen, framstår detta som en allt för snäv förklaringsmo-
dell. Visst kan den ökade disciplineringen i salongerna, till exempel införandet 
av fasta bänkrader, ökat fokus på föreställningarna, elbelysningens möjligheter 
att släcka ned salongen och den minskade alkoholutskänkningen, ha bidragit till 
att ge varietésalongerna ett bättre rykte men då detta till stora delar redan var 
ordnat då varietédebattens vågor gick som högst talar detta för att förklaringen, 
åtminstone delvis, måste sökas på annat håll. Redan under debatterna 1893 och 
1895 till 1896 hade kritikerna inte lyckats skapa konsensus kring varietéernas 
osedlighet, och den allt positivare synen på varietéunderhållningen var möjligen 
inte bara ett resultat av disciplineringen, utan också ett tecken på att det skett en 
hegemonisk värdeförskjutning på en övergripande samhällelig nivå. Betraktat ur 
detta perspektiv hade de nationellt dominerande samhällsklasserna slutligen, 
åtminstone avseende dessa delar, fått ge vika för det transnationella urbana vär-
desystemet för att kunna bibehålla sin position i samhällshierarkierna. Det fram-
står nästan som paradoxalt att vid den tid då nationalismen kanske var som star-
kast hade på samma gång en utveckling inletts, vilken skulle komma att göra 
nationsgränserna allt mer betydelselösa. Idag känner vi denna utveckling under 
namnet globalisering. 
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Den transnationella underhållningsindustrin 
 
Det som kanske slagit mig allra mest under arbetet med den här avhandlingen är 
hur internationellt orienterat och influerat det sena svenska 1800-talet faktiskt 
var. Den framväxande upplevelseindustrin var bara ett uttryck bland många för 
en markant internationalisering som omfattade både människors fysiska resande 
och ett utbyte av tankar, som inte lät sig begränsas av de nationella gränserna. På 
sätt och vis utgjorde detta en motsatt och intressant utveckling till den annars så 
starka nationalismen och en mindre aktad och svagt utforskad parallell till ex-
empelvis arbetarrörelsens internationalism. Där den västerländska politiken slöt 
sig inom de nationella gränserna följde nöjesindustrin snarare en motsatt utveck-
lingslinje. Här utgjorde varietéunderhållningen och dess aktörer inget undantag 
och kanske var även detta en bidragande orsak till att den transnationellt oriente-
rade varietéunderhållningen krockade med den hegemoniskt dominanta sam-
hällsbevarande nationalismen.  

Med tanke på hur starka de transnationella strömningarna och influenserna 
var i formerandet av varietéunderhållningen Stockholm bör man nog ändå tala 
med viss försiktighet om en specifik svensk underhållningsform. Det som vid en 
första anblick kan framstå som ett uttryck för lokal och/eller nationell särart har 
som bekant, redan vid en första blick ut mot det internationella fältet, ofta visat 
sig ha sitt ursprung ute i de västerländska metropolerna. Likheterna är helt en-
kelt för stora. Det var nog snarare så att huvudingredienserna till den stock-
holmska varietéunderhållningens ”nöjesbuffé” till stora delar hämtades ur det 
”internationella köket” medan det främst var ”kryddningen” och ”anrättningen” 
som var svensk.  

Det sena 1800-talet var en formativ period i populärkulturens utveckling 
och varieté hörde under denna fas till en av de mest tongivande underhållnings-
formerna. Det råder knappast någon brist då det gäller forskning kring folklig 
kultur och den så kallade ”finkulturen” medan det tycks finnas ett betydligt sva-
lare intresse kring kommersiella underhållningsformer. Detta är minst sagt pro-
blematisk med tanke på att populärkulturen hade ett större inflytande i de breda 
urbana befolkningslagrens vardag än vad många i dag hyllade och djupt utfors-
kade upphovsmän (för de har som bekant ofta varit män) inom finkulturens 
område hade under sin samtid. Marika W. Lagercrantz har förmodligen helt rätt 
i att populärkulturen inte fått plats i de segrandes historia men det handlar också 
om att det traditionellt varit, utifrån Bourdieus terminologi, gynnsamt för det 
egna kulturella kapitalet att befatta sig med sådant som stått högt i kurs inom 
den akademiska medelklassen.  

När Anshelm Berg och hans kollegor kastade sig in i varietéunderhållning-
ens värld var de därmed på samma gång med om att lägga grunden för upplevel-
seindustrins fortsatta utveckling. Att underhållningsformen gjort tydliga avtryck 
i den svenska populärkulturens fortsatta utveckling torde det därför inte råda 
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något tvivel om, även om dess mer specifika inflytande kräver fortsatt forskning. 
Den här avhandlingen har haft Stockholm som huvudobjekt och frågan infinner 
sig då hur varietéunderhållningen spreds och utvecklades i övriga landet? Som 
vi kunnat se är det också svårt att fånga den lättare kulturens publika samman-
sättning, vilket också detta vore ett intressant område att gå på djupet med. Här 
finns också betydligt mer att utforska då det gäller varietéunderhållningens sce-
niska innehåll och former. 

Många av oss lever med föreställningen att nöjeslivet ständigt är under 
frammarsch och att det mest spektakulära och ”häftiga” är det som sker nu eller 
möjligen i framtiden. Nu när jag kommit till slutet av det som varit ett mycket 
fascinerande avhandlingsarbete är jag långt ifrån säker på att det verkligen är så 
det förhåller sig. Det är omöjligt att veta hur 1890-talets varietéunderhållning 
skulle ha bemötts av vår egen samtid men om vi bara ser till underhållnings-
formens koncept, det vill säga en eklektisk underhållning som lekte med 
spännande gränser i kombination med socialt umgänge i kroglokal, är det min 
vilda gissning att genren kanske skulle kunna få en renässans, då naturligtvis 
stöpt i en nutida form. Fast det kanske mest handlar om mitt eget önske-
tänkande. 
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Summary 

Moulin Rouge in Swedish 
 

A Cultural History of Variety Theatre in Stockholm  
1875-1920. 

 
The Transnational Industry of Leisure 

 
As a result of the late Swedish industrialisation and urbanisation variety enter-
tainment did not reach Stockholm until 1877. After a decade of establishment 
characterized by an unstable economy, the genre, influenced by contemporary 
transnational trends, came to flourish for a period of seven years. This golden 
era was put to a stop by the Swedish parliament that in 1896 banned the serving 
of hard liquors, thereby dealing a serious but not deadly blow to the variety thea-
tres, which based a major part of their economy on these incomes. In the 1910´s 
the variety genre hade to make way for, and was later replaced by, newer forms 
of amusements such as revues, cabarets, dance halls, cinemas and sports. 

As did many other European countries, Sweden went through a fast and 
dynamic process of industrialisation and urbanisation in the late 19th century. 
The development of better transportation and communication meant that popular 
trends travelled at an increased rate of speed. A change in the understanding of 
time can also be seen as another crucial effect of industrialisation. In rural life 
work and spare time had in many ways not been separated. With 
industrialisation this changed as the hours of the day now were separated in 
work and leisure time. The 1880´s also saw a change in the household economy 
of especially the urban population. Beginning in the 1880´s both the bourgeois 
and the working class, through investments and a rise in real wages, had more 
money to spend on leisure. As towns and cities took the forms of commercial 
centres that began to interact with the late 19th century commercialized mass 
press, a new urbanity emerged focusing on “news as it happen”, the spectacular, 
and pushing the borders of reality. Out of this context a new market of mass-
produced popular culture started to grow. As cafés, leisure parks, theatres, 
concert halls, circuses, museums and variety theatres became part of urban street 
life, the image of the Swedish towns began to change in a radical way. 

In the late 1870´s this context gave birth to the variety theatres of Stock-
holm. The growth of variety entertainment in the Swedish capital indicates that 
even if factors like industrialisation, a rise in incomes, and demographic growth 
all played important roles in the birth of a market focused on commercial pleas-
ures, this is not a sufficient to explain the breakthrough of variety theatres in 
Stockholm in the end of the 1880´s. This development could not have taken 
place without the ideological fuel provided by the transnational urbanity. The 
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importance of ideological influences becomes clear when considering that the 
breakthrough of variety entertainment in Stockholm in 1889 took place in a 
period of economic stagnation. At this point variety entertainment had already 
become the latest fashion in the larger cities of Europe and North America, and 
thanks to the international oriented press, this did not pass unnoticed by the 
inhabitants of the Swedish capital. This shows the importance of transnational 
trends in the development of the variety theatres in Stockholm. 

In numerous respects the variety salons of the Swedish capital adopted eco-
nomic and artistic forms from their earlier British, French, German and Ameri-
can models. The transnational influences were visualized in the ownership of 
variety theatres such as Kristallsalongen och Victoria Teatern in Stockholm in 
the 1880´s, which like their Anglo-Saxon equivalents developed towards an 
ownership based on joint-stock companies.  

Like their international and national counterparts on the commercially 
driven market, the Swedish entrepreneurs showed an increased interest in mar-
keting. As a result of the increased importance of advertising, a close and some-
times complicated relationship started to evolve between the variety theatres and 
the newspapers. The increasing volume of the newspapers and escalating cover-
age of variety entertainment came to be of great importance in the popularisation 
of the genre in the Swedish capital. In combination with the articles of critics in 
the press, advertising put the variety salons on the map, making it possible for 
the conscious urban citizen to navigate in his/her hunt for joy and pleasure.  

If we chose to look upon variety theatres as an embodiment of urban values 
in practice, it becomes easy to see how entrepreneurship (here understood as 
practice driven by a practical and intuitive ability to seize opportunities com-
bined with a will to take risks) fits well into this scheme. This was made visible 
in the Swedish entrepreneurs' adaptive approach to all kinds of novelties and 
new technology. There were many positive effects. For example, with the use of 
electrical illumination the summer season could be lengthened, the audience 
could be disciplined in a way that steered attention away from social interaction 
and towards the performances, and the risk of fire disasters diminished.  

From that point of view the role played by variety theatres in introducing 
the film media to a wider audience also becomes evident in Stockholm. To a 
high degree film technology harmonized with variety entertainments concentra-
tion on the new, spectacular and illusory. As a result it was easy to fit films into 
the variety programs. When a film was shown at Victoria Teatern in the summer 
of 1896 it may have been the first meeting with this new technology for an audi-
ence in the Swedish capital. Like their international counterparts, the Swedish 
variety theatres lent both artists and their expressions to the early films, but as 
this young form of entertainment matured it both came to outgrow and exceed 
its older relative in popularity in the early 20th century.  

In addition to entrepreneurship, the owners´ habitus, in Bourdieu´s under-
standing of the term, also came to play a major role in the mainstreaming of 
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variety entertainment in Stockholm. In all contacts with banks and local authori-
ties it was of great importance to the entrepreneurs so be able to show an un-
tainted symbolic, economic and social capital. A stained reputation could be 
crucial when it came to licence- and loan applications. Just like the international 
variety business, the habitus of the owners in the Swedish capital played an 
important role in the transformation from the early masculine and unruly variety 
theatres to the more exclusive and family oriented salons in late 1880´s. To be 
able to create environments that could live up to the expectations and attract a 
wider and more respected spectra of the urban population, the owners had to 
understand the habitus and the life styles of their audiences. A misreading could 
be fatal, leading to a loss in numbers of spectators. The owners of Victoria 
Teatern and Kristallsalongen demonstrated their understanding of this fact in 
their continuous attempts to embellish the salons to make them increasingly 
attractive to a more exclusive clientele.  

Though the variety theatres of Stockholm may have shown many similari-
ties to their international counterparts, at the same time there were some impor-
tant differences. In the late 19th century many exclusive international variety 
theatres had on the initiative of the owners started to exclude the serving of hard 
liquor. No such tendencies could be found among the entrepreneurs of Stock-
holm, where a great part of their income derived from alcohol sales. In 1896 the 
Swedish parliament made an attempt to abolish the sale of hard liquor from the 
variety theatre, but alcohol would still linger until 1917, when it was finally 
separated for good from the entertainment salons by a sharpening of legal regu-
lations. This step seems to have dealt a final death blow to the few remaining 
variety theatres in the Swedish capital. From another point of view the luxurious 
revues of the 1910´s in many respects can be seen as the Swedish counterpart to 
the bourgeois oriented and exclusive variety theatres in London, New York, 
Paris and Berlin. 

 
 

The Urban Mirror 
 

If the variety theatres were concentrated on satisfying the specific needs of ur-
banity, how are these understood? The variety theatres attraction for its audience 
can be divided in four parts: sensation, provocation, interaction and identifica-
tion. As part of a transnational pattern the Swedish variety theatres developed 
from being places connected with a high degree of social interaction between the 
audience and the variety artists, to being places with an increased focus on what 
was presented on the stage. This was a result of conscious initiatives of the en-
trepreneurs to increase their own economic, social and cultural capital. At the 
same time the well-mannered variety theatres may be looked upon as a result of 
this form of entertainment being part of what Antonio Gramsci would classify as 
a hegemonic negotiation that was realized in light of strong criticism directed 
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from moralists against this form of entertainment in the 1890´s. In the long term 
this implied a shift in the expectations of the variety theatres as places. In this 
process the variety salons now came to be looked upon more as ordinary thea-
tres, at the same time that major parts their earlier social functions were lost. 
This development may have contributed to the decline in popularity of the varie-
ties in Stockholm in the 1910´s, as the increased social control in the salons 
meant a loss of the parts of the audience that came for the drinking and social 
interaction. This shows how the owners’ spontaneous efforts to increase their 
social and symbolic capital in combination with the official ban on alcohol in 
1896 excluded important parts of the early variety audiences who now turned 
their attention to other forms of leisure. 

The urban audiences craving and search for the sensational often found sat-
isfaction for their needs in the likes of illusionists and ventriloquists who in their 
performances stretched the borders of the possible. The 1890´s can in many 
ways be described as a decade of contradicting expectations, where doomsday 
feelings coexisted with the optimism of the progression of modernity. But not 
everything was about illusion. Through the perfection of the human body, the 
likes of contortionists and tight rope acrobats seemed to break the boundaries of 
the human body, in the process giving proof of humanity’s victory over nature. 
In this way the ever progressive urbanity, with its notorious will to cross and 
move boundaries, can be defined as one extreme aspect of modernity. In the 
cases where transgression of human capacity could not be realised, illusion 
could be accepted as a substitute. In this fight against the order of things, the 
possibility of death was used as way to increase the excitement of the audience. 
These kinds of acts were built upon the unspoken existence of an implied con-
tract between the entrepreneurs, artists and the audience, based on the silent 
assurance of the first two, that the borders between thrilling danger and death 
would never be crossed.  

From another point of view the acrobats dressed in tights aroused feelings 
of a more sexual nature. This was the case of the female artists who frequently 
were accused of being sexually expressive and vulgar in their attempts to reach 
their audience. A study of the contemporary reviews/critics shows how the artis-
tic abilities of the female artists were often neglected, while the interest in the 
female body was prominent. When the abilities of the female artists were to be 
judged, the review often resulted in tones filled with erotic desires or harsh 
judgements. According to the sexual norms of the bourgeoisie, women were not 
expected to be part of the public life, and to perform in a variety show was 
judged as offensive behaviour. This made it easy to launch hard and aggressive 
verbal attacks in cases where the artists failed to live up to the expectations of 
the critics. For those who had never visited a variety theatre this may have rein-
forced the picture of the genre as immoral. The greatest female variety stars of 
Stockholm all seemed to have in common a good sense for the morally accept-
able, while others seem to have used the desire of their audiences in a more 
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sexually liberated and expressive way. Still the way to success to a higher de-
gree seems to have been embodied in the ability to balance on the borders of the 
morally acceptable, rather than to give an offending performance. In order to 
achieve acceptance and success for female artists this balancing act demanded 
not only excellence in their artistry, but also a good sense for the habitus of their 
audiences and the press. . 

The entertainment of the variety theatres was not just about escapism. Just 
like their international prototypes, variety entertainment in Stockholm to a large 
degree was built upon a mixture of realism and identification. From a transna-
tional point of view this kind of entertainment in many ways was uniform, at the 
same time that national and local conditions created forms of variety which were 
specific for that context. This meant the British swell-characters were not ex-
actly the same as the Swedish, because the artists had to build their performance 
on characteristics known to their audiences to be able to communicate success-
fully.  

At the same time the national and local legal framework set the conditions 
for what could be expressed and what could not. The Swedish legislation of the 
late 1800´s censored what could be expressed from the variety stages when it 
came to religion, politics and sexuality. French “high legs shows” in which the 
female dancers did not wear briefs were not possible in the Swedish context, as 
this would have been considered a crime against morality according to the law 
regulating public performances. 
 This strong kind of censorship was not a specific Swedish phenomenon but 
could also be found in Germany. Similar forms of legalisation also existed on 
the local level in Great Britain and the USA. The variety artists responded by the 
creation of very specific expressions containing subtle messages and built upon 
the knowledge of the public. With these evasive strategies the Swedish variety 
artists were able to express and discuss phenomena otherwise restricted by legal 
and social censorship. This also shows how the variety artists of Stockholm, like 
their international counterparts, developed ways of communication that could be 
seen as specific for the social contexts of the variety salons and more regulated 
by purchasing power than by social class. For the frequent visitors of the variety 
theatres the “hidden messages” were easy to decode, at the same time making it 
hard for the authorities to interfere.  

The variety theatres should not be viewed as platforms for democratic dis-
cussions, as they were not accessible for those who could not afford to visit 
them, but at the same time, as the genre became part of the mainstream, the 
audience became diversified. From a democratic point of view this was good, 
but as the composition of the variety audiences expanded by class, gender and 
age, they started to be viewed by the authorities as a threat to society. 

The serious sides of variety entertainment should not, however, be exag-
gerated, and to a great extent this was all about fun, joy and good company. The 
commodities of the variety theatres were positive experiences which were 
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boosted with help of hard liquor. It is possibly closer to the truth to describe the 
variety theatres as assembly rooms rather than clubs for political discussions. 

Though the content of variety entertainment in many ways can be classified 
as eclectic and somehow diffuse in its contours, the constant testing and pushing 
of boundaries had a uniting functioning. The female and drag show artists were 
provocative regarding the borders of sex and gender, while the acrobats con-
tested the boundaries for both the humanly possible and sometimes even the thin 
borderline between life and death. In a similar way illusionists and the film me-
dia stretched the borders of reality. 

 
 

A platform for political discussions 
 

From the point when the newspapers started to show variety theatre some inter-
est in the late 1880´s, the description and validation of the genre came to pass 
through several different phases. From the introduction of the genre in the con-
text of the Swedish capital, more than a decade would pass before the newspa-
pers started to report from the variety shows. The explanation as to why the 
press initially neglected this phenomenon can be multidimensional. To the bour-
geoisie press variety entertainment had little to offer that could enrich the jour-
nalists´ cultural capital, as this was a cultural form that did not live up to the 
class criteria of education. Furthermore, the genre’s hedonistic profile probably 
made it problematic to approach for those aware of showing off their cultural 
capital in public. If deep insights in different aspects of high culture, like concert 
music and theatre, strengthened the journalists' cultural capital, the effects of the 
low esteemed variety entertainment could be the opposite.  

The variety shows were also a new cultural phenomena and the silence may 
have stemmed from the journalists´ lack of tools to judge this cultural novelty. 
At the same time, during this period the composition of the audience, which 
consisted to a large extent of young wealthy bachelors, could best be described 
as limited. This may have led to the conclusion that the shows at the variety 
theatres were still not of any common interest and therefore not a subject for the 
press.  

At the end of the 1880´s a closer interaction between the press and the halls 
could be noticed. At this time many salons in Stockholm had become more re-
spectable and exclusive, a process which made them less complicated to write 
about for the journalists. As variety became popular and the common interest for 
the genre increased, they became more important for the press from an eco-
nomic point of view. But the relation between the press and the variety genre 
was still troubled and, though certain critics hailed some performances, the re-
ports from the shows were often filled with ironic and sarcastic undertones as a 
signal this cultural form should not be taken seriously. This can be viewed as a 
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result of the commercial press´ ambivalent position located between cultural and 
economic interests. 

The popularisation of the variety theatre had another side, as it put this 
form of entertainment in the spotlight for the moral and temperance movements. 
In this process variety entertainment went from being viewed as something not 
to be taken seriously, to being described by some as a phenomenon that was a 
threat to youth, the family and, ultimately, the nation. Something had obviously 
changed. 

The variety theatres were not the only cultural phenomena to be attacked 
by the moralists. Swedish society in the mid 1890´s was filled with examples, 
e.g. the artist Oscar Björck's naked bacchanal paintings at the restaurant Opera 
Källaren of the national opera house, the writer Gustaf Fröding's sexually ex-
plicit poem En morgondröm and Hjalmar Söderberg'snovel Förvillelser. All 
stirred discussions between 1895 and 1896, and all were cultural expressions 
that collided with the moralist movements that striving for increased purity in 
society. The Swedish 1890´s can in every respect be described as a period in 
which changes came to challenge the existing hierarchies of power in society, 
and a sense of uncertainty was widely spread. The leading classes needed to 
strengthen the boundaries against the lower classes and needed urgent questions 
to rally round. This they found in a nationalism that centred on the family and 
ideas about the disciplined citizen. This became an ideal ideology for those who 
wanted to put on the brakes. From a nationalistic point of view the swift, ever-
changing, transnational variety entertainment that challenged, and even crossed 
existing boundaries, became a threat to be eliminated. When the moralists joined 
hands with the strong temperance movement and combined forces with the 
equally strong national ideology, this was a deadly threat to the variety theatres 
of Stockholm. As a result of the moralists and temperance propaganda the thea-
tres lost their rights to serve hard liquor in 1896, and from 1917 no alcoholic 
beverages whatsoever could be served. This would not kill the variety phenom-
ena immediately, but as the hard liquor was an important part of the incomes of 
the salons, the genre started its travel along a downward spiral.  
The banishment of the hard liquor may have been a serious blow to Stockholm's 
variety theatres, but the question is whether this would have happened anyway 
without the interference of the state. A look at the international field tells of a 
shift in trends in which the variety theatres had started to lose their popularity 
among younger visitors. From the public's point of view, fresher forms of enter-
tainment like modern dancing and going to the cinemas were now preferable. At 
the end of the 1910´s it had become obvious that the variety theatres of Stock-
holm were living on borrowed time. 
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