
RÖDA KVARN 
En kort historik av Mats Kullander !

! !  
Premiärannons 1915                            Salongen 1992 !
Biografen Röda Kvarn invigdes 30/12 1915 och är därmed den äldsta kvarvarande biografen i vår 
biografkedja. !
Det var Svenska Bio:s VD Charles Magnusson som under flera år letat efter ett bra läge för en 
paradbiograf. Under resor till USA hade han haft tillfälle att studera ett antal praktbiografer och  
ville att Röda Kvarn skulle bli något helt nytt för Sverige, något som skulle höja filmens anseende. 
När Röda Kvarn stod färdig var den också den elegantaste biograf  som byggts i landet och den 
blev förebild för otaliga biografer i landet. !
Arkitekt var Edward Bernhard och för den dekorativa utsmyckningen svarade Ragnar Östman.. 
Exteriören gjordes tidstypiskt nationalromantisk men ändå strikt, medan interiören låg mer åt 
gustaviansk elegans och senjugend. Salongen hade 863 grå sittplatser, varav 637 på parketten. !

! !  
Salongen 1915         Inre övre foajén 1915 !

Invigningsprogram var ”Madame de Thèbes” av Mauritz Stiller. Röda Kvarns orkester var från 
början 15 man stark och leddes de första åren av Umberto Prandini.  
Röda Kvarn var redan från starten Svenska Bios och senare SF:s absolut förnämsta 
premiärbiograf  och uttrycket ”Röda Kvarn-film” borgade för att filmen höll mycket hög kvalitet. 



Under den Svenska stumfilmens glansperiod 1915 – 1925 gick i princip alla Stillers och Sjöströms 
filmer upp på Röda Kvarn. !

! !  
Exteriör 1932                         Exteriör 1935 !

I samband med ljudfilmens inträde började man diskutera möjligheten att omdana Röda Kvarn 
som hunnit åldras. ”…det kan inte förnekas att det verkade något schaggsoffigt och gammeldags 
med sitt myckna tyg och sina många bås och avbalkningar”. !

! !  
          Röda Kvarns personal med specialuniform                  Dirigent Bengtsson med SF-orkestern  
          till filmen ”De Landsflyktiga”                 till filmen ”Vi som går köksvägen” 1932 
  !
Sommaren 1934 moderniserades Röda Kvarn under ledning av ursprungsarkitekten Bernhard 
och direktören för SF:s Stockholms-teatrar Vilhelm Bryde. Funktionalismen påverkade denna 
ombyggnad, Röda Kvarn blev ljus fick en stilren enkelhet i utformningen. Nya specialritade röda 
stolar från NK sattes in, ny röd ridå av sidendamast sattes in likaså  nya armaturer. Konstnärlig 
utsmyckning behölls och utökades med de små Putti-statyerna på balkongen.  



! !  
Salongen 1934   Salongen 1934 !!

Efter denna omdaning förändrades inte Röda Kvarn radikalt förrän 1973, den största 
förändringen var att exteriören gjordes om 1943 då Röda Kvarn fick en baldakin med det 
”klassiska” Röda Kvarn-neonet. Regissörerna Sjöström och Stiller efterträddes av  Molander, 
Sjöberg, Bergman, Ekman, Sjöman, Halldoff, Troell, Hasse&Tage  m fl. !!

!  
Exteriören 23 Augusti 1943 !!

Tidens tand började dock nöta på biografen och i slutet av 70-talet var den mycket nersliten. 
Arkitekterna Lennart Clemens och Nisse Skoog engagerades och målsättningen var att skapa en 
modern biograf  med klassisk känsla. Ombyggnaden skedde på ett sådant sätt att det skulle vara 
möjligt att återställa biografen i ursprungligt skick. Färgsättningen hölls genomgående i rött, svart 



och guld. En ny baldakin med två gasfacklor sattes upp, ekpaneler monterades på foajéernas 
väggar som komplement till panelerna i salongen. Marmorgolvet doldes med en röd 
heltäckningsmatta alla glödlampsarrangemang ersattes med spotlights.  !

! !  
Exteriör 1973   Kassafoajé 1973 !!!

I salongen doldes det jugendmålade taket av svarta akustikplattor, kristallkronorna ersattes med 
spotlights i matris-system och de gamla NK-stolarna ersattes av oerhört bekväma fåtöljer. 
Platsantalet minskades från 860 till 559. !

! !  
Salongen 1973                                  Salongen 1973 !

På balkongfoajén byggdes tre stycken videobiografer (Videografen) där man kunde välja bland ett 
30-tal filmer. Detta var världspremiär för offentlig visning av videofilmer! 



På grund av filmbrist lades försöket ner efter två år och istället byggdes Lilla Kvarn som invigdes  
1975. Lilla Kvarn har 112 fåtöljer och är modernt utformad à la Lennart Clemens, med en 
svävande filmduk utan ridå och avmaskning samt kala väggar. !!!
Röda Kvarn och Lilla Kvarn har i stort sett haft detta utseende fram till dagens datum, varför de 
allra flesta i vår publik säkerligen ser denna gestaltning framför sig när man talar om Röda Kvarn 
som en klassisk premiärbiograf.  
Det som gjorts är att undertecknad tillsammans med Hans Ek gjorde en genomgripande upp-
fräschning av foajéytor, bytte mattor, målade om, renoverade toaletter, stolar och ridå år 2000. !

! !  
               Entrén 2000                 Yttre foajén 2000 !

Av originaldelar från 1915 har vi de båda magnifika entrédörrarna. I kassafoajén  finns statyn 
”Hunnerna” samt en dricksvattenfontän med S:t Göran, Draken och jungfrun. Under vägg-
panelerna finns delar av väggmålningen från 1934. Väggutsmyckningar samt ornamentik finns 
delvis kvar. Salongspaneler samt aramitpelarna finns kvar i salongen, under de svarta 
akustikplattorna i taket lär enligt uppgift originaltaket finnas. I balkongfoajéns galleri finns ett tak 
som fortfarande har originalmålningen i jugendstil. !

! !  
              Originaldörrarna från 1915               Statyn ”Hunnernas hemfärd” av Carl J Bonnesen 



!
Röda Kvarn är idag fortfarande en av våra bästa och finaste biografer! 
Salongen erbjuder trots sina snart 90 år komfort och biografupplevelse i särklass.  
Röda Kvarn har vid flera tillfällen röstats fram som Stockholms bästa biograf. !
Råsunda den 2 maj 2003 / Mats Kullander !


