
OM BIOGRAFTEATERN OCH DET FÖRSTA FOLKETS HUS I STRÖMSUND.  

ANDERS LINDHOLM HAVSNÄS MINNS OCH BERÄTTAR.  

Källa SHF Strömsbladet nr 4 Okt 1992. Anders Lindholm 93 år berättar. 

År 1900 invigdes Brödraförsamlingens ståtliga kapell, Immanuels kapellet, i Strömsund. Redan 

1908 var man emellertid av ekonomiska skäl tvungen att sälja fastigheten, som nu under några 

år blev biograf- och kafélokal och fick namnet Biografteatern.  

Den 4 maj 1908 gick ett karnevalståg genom Strömsund. Det lyckade tåget utgick från 

Biografteatern, följde samhällets större gator och blev överallt beskådat av talrika nyfikna 

åskådare.  

Året därpå, den 9 juli. meddelade Ströms Arbetarkommun, att man har för avsikt att genom 

andels teckning söka anskaffa medel till inköp av Biografteatern och förvandla teaterhuset till 

ett Folkets Hus. Nu blev det ingenting av med det köpet, men 1912 förvärvade Frälsningsarmén 

byggnaden, som nu åter blev säte för andlig väckelserörelseverksamhet.  

Folkets Hus- föreningen, u.p.a., i Strömsund har den 25 aug. 1928 av bank dir. O. Olofsson för 

15000: - kr. köpt f.d. handlare Selinders ladugård i Bredgård. Selinder byggde ladugården och 

ämnade anskaffa kreatur men det blev konkurs, och Olofsson övertog fastigheten. Föreningen 

ämnade nu inreda byggnaden till samlingslokal och teatersalong.  

I styrelsen för Folkets Hus- föreningen har den 18 Okt. 1921 i stället för P.A: Edin, P. A. 

Svensson och A. Th. Johansson inträtt J.E. Andersson, Ulriksfors och till suppleanter valts A.V. 

Johansson och A. Bäckman, Strömsund samt Axel Wihlborg. Ulriksfors. Ensam firmatecknare 

är muraren O.V. Mattsson, Strömsund.  

Biografägarna Edström och Damström från Sundsvall har den 10 dec. 1923 förhyrt Folkets Hus 

för att därstädes efter lokalernas restauration starta en ny biograf. Odeon Biografen, tel. 92, 

telegramadress Odeonbio, Strömsund.  

Jag besökte dem ofta på deras kontor. Den 17 dec. 1923 hade den nya biografen 

premiärföreställning med filmen Anderssonskans Kalle på programmet. Utmärkt musik 

utfördes och publiken var synnerligen talrik.  

I styrelsen för Folkets Hus- föreningen har den 4 aug. 1928 i stället för Anders Andersson, O.V. 

Malmros. J.M. Henriksson och Mårten Nilsson inträtt Arvid Olsson, Strömsund. Karl 

Häggström, Gärde samt K.O. Johansson och Karl Jacobsson, Egna hem. Som suppleanter i 

stället för Alfred Myrén och Jöns Eriksson invaldes Johan M. Henriksson och L.U. Vågberg i 

Strömsund. Firman tecknas av Arvid Olsson ensam.  

Den 23 april 1931 utbjudes Folkets Hus i Strömsund till försäljning vid exekutiv auktion på 

landskansliet Östersund. Fastigheten omfattar ett från Bredgård nr 1 om 1/54 mantal avstyckat 

område på 0,2242 ha. Fastigheten inlöstes vid auktionen för 9500:- kr. av John Nilsson, 

Strömsund, som med sin familj inflyttat hit 1924 och med åren blev vår ”Bio-Nisse”.  

(Anm. Denna fastighet brann ner 1934 ( se bild nästa sida), och ersattes sedan av nöjespalatset 

och Biografen Strömsborg.) 

  



 

Flygfoto över Strömsunds samhälle år 1932. Detta foto togs i samband med att flygkapten 

Albin Ahrenberg besökte Strömsund med sitt Junkeraeroplan. 

Där kan man se, f.d. handlare Selinders ladugård i Bredgård. Denna fastighet brann ner 1934, 

och ersattes sedan av nöjespalatset och biografen Strömsborg. 

 

Strömsborg 1950 talet. 

  



MINNEN FRÅN FLYDDA TIDER.  

År 1925 kom jag från Sundsvall till Åsele och började baka åt en barberare som hette Olle 

Scherman. Han var från Strömsund. Byggnaden inrymde både bageri och butik, och kaféet 

innehades av fru Anna Garnes, och så kallade ”Tjocknisse”, även de från Strömsund.  

Första gången jag träffade Bio-Nisse var när han och Karl Jularbo kom åkande på motorcykel 

med sidovagn. Jag köpte motorcykeln och året därpå körde jag upp för körkort med den.  

Min första resa med Bio-Nisse var när fam. Nilsson bodde på "gamla apoteket", med ingång 

från gården. Jag och Erik Hansson, som spelade dragspel, skulle följa Bio-Nisse på en film-tur. 

Bilen var en gammal T- Ford med sufflett och försedd med en bit presenning. Vi körde den 

krokiga och backiga vägen från Strömsund till Lövberga. När vi kom till Likullen sa Nisse: 

Vilket träd ska vi sikta på? Men resan gick bra. Vi kom till Ormsjön och lokalen var en 

höskulle eller vind. Det kom rätt bra med folk och Bio-Nisse började köra filmen. När Erik och 

jag började spela, blev ungdomen intresserad av dans. Vi ordnade dans i en intilliggande loge. 

De gav bra med ”skrammel", vilket bidrog till mera inkomster.  

En verkligt riskfull resa gjorde jag och Bio-Nisse, när vi skulle åka till byn Bellvlk, som var 

utan vägförbindelse. Det var på vårvintern och vi körde på isen. Vi körde ut från stranden vid 

Kilvamma vid Rörström. När vi kom till järnvägsbron var det öppet vatten, så vi måste köra på 

stranden, och ut på isen igen. Vi körde med öppna dörrar för säkerhets skull. Men i övrigt gick 

resan bra, och när vi kom till Bellvik kom mycket folk som hälsade oss välkomna. Vi måste 

lämna bilen på stranden, så vi fick gå upp till byn, men hjälpsamma bybor bar våra attiraljer och 

filmapparaten. Nisse körde filmen och jag sålde hans konfekt-påsar. Vi blev sedan bjudna på 

mat, så vi övernattade, och åkte hem tidigt följande morgon efter goda affärer.  

Vi hade affischerat för film, och dans efteråt. Det var på Ramseles Ordenhus. Lokalen låg en 

trappa upp. När filmen var slut skulle lokalen utrymmas, för bänkarna skulle flyttas och lokalen 

beredas för dans. Damerna betalade inträdet, men de manliga vägrade betala och försökte gå 

förbi Bio-Nisses kassa. Resultatet blev, att han med kassan ena handen och med den andra grep 

den största killen under armen och frågade, om han skulle kasta honom utför trappan. De föll då 

till föga och betalade.  

Den enda gång vi blev fotograferade. var i byn Ormsjö norr om Dorotea. Vi hade tält-bio och 

övernattade där. På natten föll blötsnö, så vi måste vänta tills det torkat upp. På kortet ser vi 

Bio-Nisse klädd som vi alltid såg honom, hans trotjänare Verner Viklund från Åsele, 

gårdsägaren Fridlund, vi kallade honom ”Filimon”, samt Anders Lindholm fiol, och Erik 

Hansson, dragspel. (Se kortet efter berättelsen.) 

  



En gång när vi skulle åka till Backe, började vi resan i byn Texan och körde den backiga vägen 

över Vängel. Det var på vårvintern och när vi kom till en svacka var det svallis där, varvid bilen 

gick baklänges ner i diket. Det tog flera timmar innan vi kom fram, så vi trodde alla lämnat 

lokalen. Men det kom rätt många. Vi körde filmen. Han som ägde eller skötte lokalen brukade 

alltid säga "De komma nog när vi får bänka". Bio-Nisse hade väl lovat det. Om det blev några 

bänkar vet jag inte. Men Backe fick otaliga besök av Bio-Nisse. 

Detta är några minnen från mina resor med Bio-Nisse, som köpte Folkets Hus - tidigare 

handlaren Selinders ladugård - och som brann i maj 1934.  

Bio-Nisse skapade så småningom det fina nöjespalatset Strömsborg, som år 1990 helt 

utplånades genom brand.  

Allt är borta. Kvar är dottern Karin Flatbacke och sonen Nils Gösta Nilsson, som liten kallades 

Putte.  

Och till sist 93-årige f.d. bagaren och spelmannen Anders Lindholm, Havsnäs, som skrivit 

dessa minnen från flydda tider, och som är född och upp vuxen i Strömsund.   

 

Anders Lindholm från Havsnäs berättade: "Den enda gång vi blev fotograferade, var i Ormsjö 

norr om Dorotea, 1934. Vi hade tält-bio och övernattade där. På natten föll litet blötsnö, så vi 

måste vänta med att riva tältet, tills det torkat upp. På bilden ser vi Bio-Nisse, klädd som vi 

alltid såg honom med benlindor, jacka och spetsbyxor i mollskinn, till höger om honom 

trotjänaren Verner Wiklund från Åsele, gårdsägaren Fridlund kallad ”Filimon”, samt Anders 

Lindholm, fiolspelare och Erik Hansson, dragspelare, båda från Strömsund. Tältet som från 

början hade varit av mörkt, ej ljusgenomsläppande tyg, såg ljusa sommarkvällar inifrån ut som 

vinterns stjärnhimmel genom alla små hål som diverse gruskorn skavt hål i taket. Till höger 

skymtar 1927 års Chevrolet lastbil med kaross från 1:a världskriget. Uppgifter: Gösta Nilsson, 

Strömsund, 1997.  



 

På framskärmen till Bio-Nisses personbil Chevrolet 1929 sitter telereparatör och dragspelare 

Erik Hansson, stående Verner Wiklund, sedermera Fisk-Vicke i Strömsund och Anders 

Lindholm, bagare och fiolspelare från Strömsund. Bakom syns biotältet. Bilden är tagen 1934 i 

Ormsjö norr om Dorotea. Uppgifter: Gösta Nilsson, Strömsund,  

 

Framför Turisthotellet i Strömsund 1928.  John Nilsson " Bio-Nisse" 



 

Latsbil med Bio-Nisses utrustning. (Okända personer.) 

 Tältbion. (Okända personer) 

 



 

Artikel i Affärsnytt Norr om Ströms Hembygdsförenings utställning om Bio Nisse.

 

 

 



 

Bio-Nisse på motorcykeln med Calle Jularbo, dragspel och andra pinaler på kälken. 

 

 

Bio-Nisses Tältbiograf turnerade runt i Norrland från 1920-talet till 1964 och visade film. Bio-

Nisse bodde i Strömsund och drev även Biograf Strömsborg. Byar som Äspnäs, Renån, 

Gubbhögen, Havsnäs, Lövberga, Hillsand, Södra Öhn och Alanäs och många andra byar i 

Norrlands glesbygd, fick ofta besök av tältbion. 
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