Premiärvisningen skedde på biografen Skandia, Drottninggatan 82, 7 februari 1937.
Bild nr
4831

Tid
1936 - 1937

Kategori / Plats
Blandat

Motiv
Filmen ”Pensionat Paradiset”

Den 77 minuter långa, barntillåtna filmen, Pensionat Paradiset som hade premiär 1937 är
förmodligen Sveriges mest utskällda pilsnerfilm. Filmen stack i ögonen på kultureliten men älskades
av publiken och har med åren delvis omvärderats.
Inspelningsplatserna var Filmstaden, Råsunda (ateljé), Dalarö, (exteriörer) och Lidingö båtbrygga.
Handling: Populärt och bespottat lustspel med Thor Modéen som ställföreträdande operasångare
på ett värdshus i skärgården med flera giriga gäster.
Regissör: Weyler Hilderbrand. Skådespelare: Thor Modéen, Julia Cæsar, Maritta Marke, Nils Ericson.
Så här skrev några kritiker om filmen:
▫ En skamfläck för vår kultur.
▫ Sanna berättelser om livet när det är som värst.

Trots den hårda sågningen av
filmen gick den i flera år på
Stockholms biografer.
Två år efter premiären visades
den på biografen Cameo,
Ringvägen 127.
3 år efter premiären visades
den på biografen Fågel Blå,
Skeppargatan 60.

8 januari 1939.

DN:s kritiker Carl Björkman skrev:
”Pensionat Paradiset är nog nättopp det allra simplaste jag hittills sett
av svensk film, den hopar smaklösheter på smaklösheter, och även den som
förut upplevt åtskilligt i svensk filmproduktion tar sig inför denna underliga skapelse om huvudet och frågar:
Är det verkligen möjligt att svensk film
kan vara så djupt sjunken? Finns det
verkligen publik för sådant dravel.”

7 januari 1940.

På följande sidor finns några filmklipp som visar scener tagna på Dalarö.
Vi tar tacksamt emot kompletterande uppgifter om denna bild. information@dalarohembygd.se
Detta dokument har sammanställts 2020.

Julia Cæsar, föreståndarinna för pensionatet, på trappan till Affärshuset vid Odinsvägen 5.

Julia Cæsar och Thor Modéen, Julius "Julle" Bergström,
skräddare, på väg ned mot Hotellbryggan.
▫ Dalarö Hotell och Annexet/Stenhuset syns till höger på bilden.
▫ Till vänster syns häcken som tillhör Vinterhotellet/Strand Hotell.
▫ På Dalarö ström ligger Pansarskeppet HMS Oscar II.
Dalarö Hotell och Annexet/Stenhuset.

Två bilder från Fiskarhamnen.
Skylten tillhörde dåvarande fattigbössa som fanns på bryggan.
Övre bilden:
I bakgrunden syns Sandbergs bensinstation som fanns där mellan 1923 -1976.
Nedre bilden:
Längst bort syns slutet på Tullbacken, där Wallinvägen går upp till vänster.

Dessa filmklipp visar filmens skrädderi där filmen skräddare, Julius "Julle" Bergström
har sin verksamhet, spelad av Thor Modéen.
Det är huset invid Edvard Liljeblads bageri vid Wallinvägen 23 som man gjort om till
skrädderi.

Filmklipp från Fiskarhamnen, till vänster syns Dalarö varmbadhus och i bildens
mitt syns Franzéns stuga nedanför Franzéns trappor.

Julia Cæsar, filmens föreståndarinna
Elvira Pettersson, vid entrén till filmens pensionat.
Det är Vinterhotellet/Strand Hotell på Dalarö som
syns i bakgrunden.

Så här såg det ut
då filmen spelades in.

Två filmklipp från Fiskarhamnen.
Till höger på den övre bilden syns Lotshuset.
Till vänster på den nedre bilden syns Tullens garage.

Nuvarande kyrkdörr
och lås.

Filmen spelades in 1936, så på filmklippet syns den gamla kyrkdörren som byttes ut samma
år på hösten.

Restaureringen av kyrkan 1936 omfattade:
Restaurering av interiör och exteriör, arkitekt Erik Lundberg. Kors med ATA kulor nytillverkades
för gavelspetsarna. Fönster tas upp i långhusets gavelrösten. Ny dörr och omfattning i kyrkans
huvudentré. Elektrisk uppvärmning ersätter kamin i koret. Nytt golvplank läggs i långhus och
sakristia. Samtliga fönster förses med innerbågar. Herrskapsläktaren förses med skjutluckor.
Kyrkan får ny, fast och sluten bänkinredning. Kyrkvärdsbänk från äldre bänkinredning placeras i
koret. Altaret byggs om. Interiören målas om. Glasmålning, ”Låten barnen komma till mig”,
efter skiss av konstnären Per Månsson placeras i korets fönster och dopaltare inrättas
därunder. Glasmålning efter skiss av konstnären Gunnar Torhamn sätts in i nytt fönster i
vapenhuset. Predikstolen sänks och får nytt trappräcke samt konserveras av konservator
Sven Dahlén. Orgelläktaren byggs om och får gradänger. Indirekt belysning monteras över
taklisten.

