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Från skolfilmåret 1922—23.

E tt tack till "Bildningsfilmens 
Vänner”.

En februariafton i år samlades i Grand Hotel Royals säll- 
skapsvåning i Stockholm en krets av personer, skilda i 

m ånga hänseenden genom olikheter i tänkesätt och livsupp
gifter men enade i gem ensam t intresse för bildningsverksam- 
het och däribland även för sådan verksam het genom film. En 
del av  de försam lade voro Skolmän i representativ  ställning, 
helt naturligt ty  anledningen till sam m anträffandet var att man 
ville hedra och stifta personlig bekantskap med en gästande 
utländsk skolfilmman, till namn och verksam het redan på för
hand väl och vida känd, som fram lagt sina synpunkter på 
bildningsfilmen i e tt offentligt föredrag här samma dag. Man 
gick till bords, och när den som det tillkom att hälsa, de när
varande välkom na tagit en snabb överblick över det bänkade 
laget, kunde han samla intrycken i ett kortfa tta t: ”Välkomna, 
mina herrar, jag tror vi kunna konstitutera oss som Bildnings- 
filmens V änner!”

Formuleringen var en ögonblickets ingivelse, men gav, kan
ske just som sådan, sam tidigt u ttryck för något djupare än 
stundens stämning — detta visade sig under sam kväm ets gång, 
då denna paroll i allvar och skäm t återljöd ur en rad  av an
föranden från olika håll.



Onekligen var det en elit av biklningsfilmens vänner, som 
det festliga tillfället sammanfört, m en lyckligtvis också en
dast en elit. Bildningsfilmens vänner av  idag räknas i tusen
tal och kunna svårligen m angrannt bänkas i en gästabudssal, 
<men skulle en gång i rä tta  stunden ett liknande lystringsord 
rik tas ut över landet, så skulle det få ett mångstämmigt gen
svar från de hundratals orter, där bildningsfilmen förvärvat tro 
fasta anhängare.

I denna förvissning sammanlöpa erfarenheterna från Svensk 
Filmindustris skolfilmavdelnings andra ”läsår”. Vi föranledas 
a tt tacksam t dröja vid detta, då vi i detta häfte se oss i tillfälle 
a t t  låta en något större elit av bildningsfilmens vänner fram 
lägga sina rön och synpunkter. När vi med en rundskrivelse 
m ot slutet av säsongen vände oss företrädesvis till dem, som vi 
under året haft nöjet tillhandagå, direkt eller indirekt, med bild- 
ni ngsfilm, vågade vi icke vänta så många ingående och upp
lysande svar, som beredvilligt givits. Vi bedja härmed få till 
alla och envar, som bidragit till denna enquéte, fram föra vårt 
vördsam m a tack.

Vad vår enc/uéte belyser.

I själva verket avspegla de ingångna utlåtandena verksam 
hetens huvudformer, flertalet av dess förgreningar och det 
väsentliga av dass resultat. Fram för allt bära de vittne om att 
tillfälle givits till en experimentell verksamhet, varur skiftande 
rön kunnat häm tas och den på egen erfarenhet grundade sak
kunskap  vinnas, som är nödvändig för bestående lösning i sinom 
tid av bildningsfilmens olika problem och till motvikt mot rent 
ideologiska, ibland rä tt fantastiska spekulationer utan kän
ning med verkligheten-, vilka man på de tta  område kunnat se 
fram förda under beteckningen ”sakkunskap”. Oavsett de 
-smickrande omdömen om våra skolfilmer, som vi utan för- 
hävelse inkassera såsom  ett erkännande åt ärliga bemödanden,



se vi det värdefullaste i denna samling av auktoritativa utta
landen i den belysning de ge åt vad vi hålla för vår verksam
hets centrala föremål: att bryta väg för bildningsfilmen 
genom att skapa förutsättningar för självförvärvat praktiskt 
sakförstånd på de håll, där bildningsfilmen har sina uppgifter. 
Därför ha vi med icke mindre tacksamhet mottagit kritiskt 
hållna uttalanden — tyvärr allt för få — och gärna återgivit 
även dem. Av inkomna svar ha endast uteslutits två, emedan 
de väsentligen innehålla klander åt utpekat anmit håll, vilket vi 
ej funnit vara vår sak att föra till torgs, samt en del rena 
aftighetssvar med uttalad önskan t. ex. att ”komma bland 
dem, vars ord ej ordagrannt eller direkt anföras, utan i klump 
bland dem, som äro tacksamma och intresserade” — att upp
räkna dessa skulle ensamt ligga i vårt intresse och är därför 
överflödigt.

Av de publicerade utlåtandena är det slutligen självklart att 
en del i sakligt innehåll komma varandra mycket nära, men 
den inbördes överensstämmelsen i sådana fall är e tt vittnes
börd, också den, som icke får förbises.

Skolfilmf örevisningarnas typer 
och tendens.

Utöver den belysning av Skolfilmavdelningens verksamhet, 
som opartiska utomstående auktoriteter sålunda skänkt, kunna 
vi alltså väsentligen inskränka oss för egen del till att i denna 
återblick på det gångna andra arbetsåret notera några fakta 
och data.

Förevisningarna av skol- och annan bildningsfilm gruppera 
sig, liksom under första året, på två huvudlinjer. Till den ena 
och i stegrad grad övervägande höra de förevisningar av denna 
art, som anordnats i biograflokaler. Det visar sig allt tyd
ligare att särskilt för skolorna denna anordning är den som 
erbjuder de minsta praktiska svårigheterna. Ett par situa
tionsbilder, som inpassats i texten, säga mera än ord. På 
den första ser man 900 skolbarn, församlade på ”Cosmorama” 
i Göteborg till filmlektion, alla med spänd uppmärksamhet 
riktad mot duken. P å  en senare ser man Bromma-barnen

(F o rts , p å  s id . 12.)



A n ta let åskådare vid  skolfilm förevisningarna.
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B esök sfrekvensen  per m ånad  v id  skol* 
film förev isn ingarna.
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12
(F o rts , f rån  s id . 9.)

låga — på samma sätt som barnen från hundratals andra sko
lor i stad och på land — till förevisningen ”på bio” ; vid hög
tidliga tillfällen tågar man med svenska fanan i spetsen, och 
här i Bromma äro bilderna tagna vid e tt högtidligt tillfälle, ty  
en norsk lärare hade stäm t möte med de svenska barnen för 
a tt bringa dem en hälsning från skolfilmens vänner bland de 
norska barnen.

En skolfilmföreställning på Cosmorama i  Oöteborg, november 1922.

Även skolor som lyckats förse sig m ed kinem atografappa- 
ra ter synas i ökad utsträckning ha övergått till förevisningar 
för hela skolan eller åtminstone för större avdelningar på en 
gång — förevisningar av den art, för vilken Högre Realläro
verket å Östermalm i Stockholm står som  mönstergivande. 
Vid sidan därav förekommer också att filmer begagnas i di
rekt lektionsbruk. Men tendensen till huvudvikt på de m era 
allmänt bildande förevisningarna för större barnantal fram trä
der tydligare för varje månad som går. Av denna anledning 
tillråda vi helst de skolor och liknande inrättningar, som se sig 
i tillfälle att skaffa.egen bildmaskin, a tt i första hand skaffa



sig en sådan som lämpar sig fö r den största tillgängliga sam
lingssalen, en apparat t. ex. som, uppställd i  skolans aula, läm
nar bilder i storlek och klarhet ej a lltfö r m ycket underlägsna 
dem som barnen äro vana att få se på den ” rik tiga ”  biografen. 
Särskilt bör detta råd beaktas beträffande föreläsningslokaler, 
församlingshem, ordenshus o. d.

Skolfilmverksamhetens tillväxt.

Statistiken över åskådareantalet, sammanfattad på sidorna 
10 och 11, visar ej långt från fördubbling. S iffrorna kunna 
icke vara i  detalj exakta, men de härleda sig ur möjligast 
noggranna beräkningar, så lagda att i  varje fa ll slutsummorna 
icke äro för höga. Talens storlek intresserar mindre, vad som 
har betydelse är ökningsprocenten, som är fu llt tillfö rlitlig , då 
beräkningsgrunderna för båda åren äro desamma. Härvid har 
man att taga hänsyn t il l den deprimerande verkan av en svår 
influensaepidemi, som vållade skolstängningar successive över 
stora delar av landet under de första månaderna av vårter
minen 1922. En del andra iakttagelser rörande fördelningen 
på läsårets o lika månader o. d. kunna göras d irekt på tabel
lerna. Rekordmånaden h ittills  är februari 1923 med ett be- 
söksantal av 180,000.

Den framträdande ökningen i bildningsfilmens användning 
är så till vida av betydelse, som den inger modet a tt fortsätta 
verksamheten, åtminstone tills  vidare, och hoppet att, om ten
densen skulle visa sig någorlunda konstant, inom överskådlig 
tid  en rörelse av denna art skall kunna byggas på ekonomiskt 
självbärande grund och därmed tryggas för framtiden.

En annan bild av den stegrade omfattningen —■ tillväxten 
så att säga i  bredd — fram träder ur de o lika uttalandenas 
ursprung inom v itt  skilda områden för bildningsverksambet. 
Som en komplettering av denna bild  kan här noteras skolfilm - 
avdelningens, när detta skrives, senaste ” landvinning” , då den 
åtagit sig att hålla Svenska Amerikalinjens Atlantångare 
(Stockholm, Kungsholm och Drottningholm) med filmprogram 
för samtliga resor från Newyork t i l l  Qöteborg; programmen



skola före trädesvis  hållas inom ram en av  den svenska na tu 
rens och kulturens f räm sta  sevärdheter  och ha till syfte, utom 
underhållning', a t t  s timulera turistintresset.

Propagandan.

Det ligger i sakens natur a tt  en försöksverksam het sådan som 
Skolfilmavdelningens under de år, man prövar sig fram  och 
känner om någon varak tighet kan s tå  a t t  vinna, m åste lägga 
åtskilligt arbete på bildningsfilmens propagerande. B äs t  ta lar 
filmen sin egen sak, det gäller alltså a tt  låta den kom m a till 
tals med dem som behöva påverkan. Vid ett s to rt  antal d ä r 
för läm pade tillfällen ha provförevisningar anordnats . När 
så  önskats och låtit sig göra  ha  även muntliga fö redrag  an
ordnats. Så  har  skolfilmavdelningens chef på inbjudan hållit 
fö redrag  om ”Filmen och folkundervisningen” vid skolm ötet i 
Skara  i juli 1922 sam t över ämnet ”F rån  hem bygds- till v ä r ld s 
bild” vid skolmötet i V arberg  oktober 1922, båda  föredragen 
även utgivna i broschyrform . P å  inbjudan av Kristiania Lae- 
rerforening hölls föredrag  i Kristiania i december om skolfilmen 
i Sverige. Vidare ha föredrag  om bildningsfilmen hållits hos 
Kulturella Ungdomsrörelsen i Stockholm, i Ludvika föreläs- 
ningsförening o. s. v. Vid skolmöte i Ludvika den 15 juni 
dem onstrerades ett skolfilmprogram i sam band med föredrag  
av lektor W . Fevrell, vilket upprepas vid instundande skol
möte för Linköpings stift i Motala.

En ej ringa del av p ropagandaverksam heten  faller inom kor
respondensen. Skolfilmavdelningen m ottager nämligen varje  
dag ett  antal förfrågningar om hur man skall gå till v äg a  för 
a tt  ordna skolförevisningar, tum éer o. d., begäran  om råd  och 
rekom m endationer för studieresor, framställningar om filmning 
o. s. v. Denna korrespondens upptager redan  några  hyllmeter 
och inrym m er ett material, som med tiden torde få e tt  visst 
h istoriskt vä rde  — ej m inst personhistoriskt.

Den 17 februari i å r  hade Svensk Filmindustris skolfilm- 
avdelning tillfredsställelsen a t t  som sin gäst hälsa  den kände 
norske  filmpedagogen overlaerer' P e r  Kviberg från Kristiania,



som i Palladiums stora teatersalong i Stockholm höll ett s ä r
deles upplysande och m edryckande föredrag om skolfilmen, 
grundat på erfarenheter från dess metodiska begagnande i Kri
stiania folkskolor. Till föredraget hade utfärdats 1,200 inbjudnin
gar, och något över 900 personer hade kunnat begagna: sig därav 
—• bland dem cirka 600 lärare och lärarinnor vid undervis
ningsanstalter i Stockholm. F öredraget m ottogs med starkt 
sym patibetonat bifall och följdes av ett filmpanorama över 
norsk  natur och folkliv, sam m anställt ur Skolfilmavdelnin- 
gens upptagningar från Norge och beledsagat av norsk 
musik. Även detta bildprogram tillvann sig livligt bifall. Som 
m est omdömesgilla vittnesbörd om detta filmprov stå r en vän
lig skrivelse till oss, i vilken norske ministern i Stockholm J. 
H. Wollebaek säger sig med glädje uttala, ”at det er mig bekjent 
at Aktiebolaget Svensk Filmindustri i sitt skolefilmarkiv har 
en rekke vakre filmer fra norsk natur og folkeliv og at Norge 
således er m eget vakkert og fyldig representert” .

”Det brukar ju ofta vara  så” — skriver Svenska Dagbladet 
den 4 m ars i år — ”att vi svenskar inte veta, hur bra vi ha 
det i det ena eller andra avseendet, förrän en främling kom
mer och talar om det för oss. Innan den norske overlaerer 
Kviberg för ett par veckor sedan uppm ärksam gjorde sin stock- 
holmspublik på förhållandet i fråga, var det säkerligen många 
som ej hade en aning om att vi i Sverige äga det förmodligen 
yppersta skolfilmarkiv, som överhuvud taget existerar i värl
den”.

En översikt i Svenska Dagbladet.

Ur fortsättningen av den nyss citerade artikeln i Svenska 
Dagbladet — signerad Quelqu’une — tillåta vi oss här direkt 
anföra huvudinnehållet:

Mer och mer synes Sm en tränga to i skolundervisningen, icke 
blott som tekniskt hjälpmedel vid själva lektionerna utan tillika som 
bildnings- och förströelsefaktor. Det är nämligen väl a tt märka, att 
skotfitmiaTkivets chef ingalunda driver den åsikten, att skolfilmen 
.uteslutande skall utgöra ett stycke åskådnmgsimaterial vid sidan av 
planscher, preparat o. d. Tvärtom håller ham lika starkt på filmens 
allm änb ild ande uppgift parallellt med 'skcilresor, exkursioner m. m.



Och, han giillar därför varm t det greppet, som praktiseras vid åt
skilliga skolor, a tt begagna ide (Uindervisiniingstimimar, som enligt sta
tu terna kunna förläggas utom skollokalen, till biografbesök. D är
vidlag tyokas Göteborgs folkskolor m ed sin för saken y tte rs t Intres- 
serade ooh nitälskande folk sko Itnspektör teol. lic, Bruno Lundtgren 
1 spetsen ha uppträtt som föregångare. Folksk-otoispektör Lundgren 
ubPStaller m ed lednmg av fiaimarkfvets katalog en ”önskelista” och 
tillställer den skolf ilm avdelningen, därpå medskickas de begärda pro
grammen på en fjorton dagar, och under denna tid  kommer skola 

i, biografen — det brukar vara Cosm oram a — ända tills
alla foilkskolebarn i staden sett programmen. Ibland håller en lärare

Brommabarnen på marsch till skol-bion.

något litet .föredrag i anslutning till förevisningen, ibland får ung
domen höra litet musik på köpet.

Och på sam m a sätt, säger h r Berg, går det till i m ånga städer. 
Vanligen ar det en liten kommitté bland lärarna, som ordnar med 
saken — ibland äro läroverken med, och då tillser siamrådskommit- 
ten, a tt bägge undervisningsanstalternas in tressen tillfyllest tillgodo- 
ses vid program valen. Ofta representerar biografägaren en' förmed- 
lance lämk möllaTi Sikolorma ooh skolfiilmavdolnrnigon ii huvudstaden. 
Man tar verkligen säga, a tt biograf ägarna lagt i dagen ett rent för- 
vanande .intresse för saken, i betraktande av a tt de ju ej inhösta nå
gon förtjänst på skolföirevisningarna — barnen betala vanligen 25 50
ore, och medellösa barn insläppas i regel gratis. Likafullt synas 
m ånga biografägare betrakta det som en iheder för sin biograf a tt få 
upplata den för skoMörevismiugar ooh se alltså, glädjande nog saken 
fran ren t ideell synpunkt.

P å några få ställen igives ett litet kommunalt anslag  till biograf- 
torevism ngar for skolbarn, men kommunerna synas beklagligtvis icke 
hos oss som i Norge ha vaknat upp för det stora bM ningsintresse 
de h a  a tt tillvarataga j  skolbiografen. Hr Berg hävdar med all rä tt 
—  och pa den punkten har han även skolöverstyrelsen med sig —



att en viss procent av nöjesskatten ipå bioeraierna igivet borde an
slås till speciella biografiöreställlningar för skolungdom.

På tal oim nöjesskatten är det icke ur vägen att omnämna, att alla 
Wogratfförevisningar, som anordnas i undervisningssyfte, uttryckligen 
äro fnitagna från beskattning enligt nöjesskattförordiningen. Detta 
förhållande tillämpas också lojalt och med förståelse för sakens in
nebörd på alla håll ,i landet utom ett — ------

Enligt hr Bergs utsago förefaller det, som om vår goda huvudstad 
•av vissa skäl ganska länge hållit sig em smula reserverad gent emot 
de möjligheter till förströelse av god ooh bildande art, som skolfil- 
imen erbjuder ungdomen. Emellertid har ett omslag skett just inne
varande vinter, ooh det synes vara de två mästerfilmema ”Som flytt
fågel i Afrika” av Bengt Berg och ”Nanook, köldens son”, som brutit 
isan. Fiteem a förevisades före jul .flera dagar i sträck på Palladium 
för läroverksungdpim, och sedan faa de på senare tiden körts för folk- 
skolebarnen från flera olika stadsdelar.

Som exempel och föredöme i pedagogisk förståelse för filmens upp
gift inom skolvärlden nämner hr Berg bland andra rektor Hedström 
i Östermalms läroverk. Det är nu fjärde terminen som i detta läro
verk filmförevisning anordnas varje lördag ä läroverkets aula för 
hela elevskaran. Programmen, upptagande både undervisningsfihn 
och förströelsefilm, utväljas av rektor Hedström och hr Berg till
sammans, men den förre genomgår altid samvetsgrant nöjesfilmen 
och brukar understundom taga med sig ett par elever för att för
vissa sig om att programmet är ägnat att slå an på den ungdomliga 
publiken.

Det är ju icke heller ovanligt, att en skola äger en egen skolfita- 
apparat — ungefär ett hundratal sådana torde nu finnas utplanterade 
i skolor över hela landet, därav mestadels i läroverken. Det borde 
naturligtvis vara en 7,000, säger hr Ber,g, men det kommer så små
ningom. Ofta har det hänt att en1 lärare, som varit på semesterresa 
ute i Tyskland, kommit över en skolfitaapparat för billigt valutapris 
och inköpt den för sin skolas räkning. Sedan skall man alltså börja 
med förevismimgar, och då blir det a tt vända sig t i t  skolfitaavdel- 
nihgen i Stockholm för att få program. Sådana förhyras efter ett 
pris av 5 öre pr meter för 'enstaka filmer samt nedåt avrundade 
priser för sammansatta program på hettimme, PA-timme o. s. v.

Det kan vara ganska intressant att ge akt på de olika önskemål, 
som framkomma angående programmens sammansättning, säger hr 
Berg. En lärare vill hålla programmet inom en sluten rami ooh rekvi
rerar därför uteslutande filmer om skogsavverkning, timmerflottning, 
träförädlimg, papperstillverkning o. d. En annan klyver programmet 
i två delar, vardera om ett ämne. En anman åter vill ha en film av 
varje typ o. s. v. Var och em tycker, att hans metod är den rätta, 
och var ooh 'en får vad han vill ha. Men far Berg konstaterar, att 
en upptäckt, som mången lärare gör efter att från början ha hyst 
allvarliga farhågor för nöjesfiteerna, är att en dylik avgjort bör 
följa — och följa sist — på programmet. Har man sinne för barn ooh 
det som roar barn, kommer man snart nog på idet klara med detta.

Man Svensk Filmindustris skolfiteavdelnimg har ingalunda sin kli
entkrets inskränkt till enbart folskolor och läroverk. I allt vidare 
kretsar har bildningsfiteen — som hr Berg helst kallar -denna film
bransch — gjort sig populär, och från mycket olika håll inkomma 
rekvisitioner till arkivet. För att först hålla oss till undervisnings- 
amstaltema, höra så olikartade institutioner inom detta gebiet som



den m ondäna fLiakpensionem Tyiritngie och Lundsbergs skola å ena 
sidan, korrektiiomsansitaltema på Bona ooh Hall å den andra till a r
kivets kunder, o d i de t vore ett s to rt m isstag att tro , a tt ide bägge 
siismämmda endast k räva lugna och stillsamma undervismngsiitmeT. 
Ingalunda, över de program m en skall de t icke villa ledsamiheter, för 
a tt u ttrycka oss på gängse stockihoiknsslanig. Vidare ha folkhög
skolorna börjat in tressera sig för bildmngsfiilmen. De lägga ej an 
så m ycket på vanlig skoLfälm som snarare på kultiverad nöjesOlm — 
”Ingm arssönerna”, ”Herr Annes pengar”, ”Synnöve Solbakken” sam t 
filmer sådana som ”De tre  imiusketörerna” o. d. hö ra  jäm te ett litet 
direkt instruktivt program  till deras önskemål.

Vidare ha några  av folkbildntngsförbuindets föreläsare kommit un
derfund med a tt fLtaförevisningar öka åhörarefrekvensen, och många 
föraläsningsföreruimgar ha begynt anordna helaftaar med filmprogram. 
Bland pionjärerna på detta om råde m ärkes särskilt Stockholms Bor
garskola.

En annan typ  av skoifilmavdelningens kunder är sanatorier och 
hospital. De ha i allt större och stö rre utsträckning börjat anlita ar
kivets resurser, och förklaringen är lä tt a t t  finna. Vanligen äro 
dessa anstalter belägna avsides ifrån stad, alltså m ed ringa till
gång till nöjen och omväxling för personal och läkare, vilka tillika 
äro så pass bundna av sin tjänst, att de endast sällan kunna komma 
ifrån och skaffa sig en smula förströelse. Att hyra film och före
visa den inom anstalten har då blivit en lä tt och bekväm utväg, och 
patienterna få naturligtvis vara med om a tt åse program m et, vilket 
givetvis, n är det gäller hospitalen, väljes m ed speciell urskillning. 
Det är nästan alltid1 överläkarna vid de olika anstalterna, som sätta  
sig i  förbindelse med skolfilmavdelningen för a tt införskaffa filmer.

I sam arbete m ed Armé- och marinfilm utväljer skolfilmavdelningen 
dessutom varenda vecka flera program  avsedda för de olika läger
platserna inom landet. Dessa program  upptaga instruktiva saker, 
men nöjesfilmer saknas ingalunda.

Hr Berg betonar särskilt, a tt bland undervisnings film ens mest för
stående gynnare i vårt land befinner sig  kungliga huset. Drottning 
Victoria anordnar då och då filmföreställningar på slottet, ofta i 
Vita havet och vanligen med tanke på prins Lennart och hans skol
kam rater. Konung Gustaf är också m ycket filmintresserad. Hr 
Berg näm ner bland annat en film, ”Från blomma t i i  frukt”, som 
konungen uttalat sin särskilda förtjusning över. Även hos kronprin
sen och prins_ Carl finner m an varm a filmvänner, och bägge dessa 
furstliga familjer ha var sin ägande film apparat och anordna då och 
då förevisningar för vänner och inbjudna. Också ute vid Drottning
holms slott h a  filmföreställningar förekommit.

Hur tillföres nu v årt skolarkiv n y tt m aterial ? Jo, det sker på 
tvenne vägar. Dels göra vi untdervisningsHm själva, och den är som 
bekant ingalunda den sämsta, dels införskaffas sådan utifrån.

Vad då vår egen svenska_ undervisningsfilm beträffar, h a  vi till- 
verkat sadan i förhållandevis sitor iitsträokninig. Omkring ett par 
hundra fiitmeir av ohka slag. geografiska, zoologiska, botaniska, tek
niska m. fl. bära^ Svensk Filmindustris förnäma märke.     __
~ Under årets lopp hem väntas den skicklige filmfotografen
konservatorn vid Göteborgs museum David Sjölander från sin tre- 
an g a  expedition till Kina och Tibet för riksm useets och Svensk Film
industris räkning. Hr Sjölander är den förste filmfotograf, som trängt 
m i Tibet, och han kan väntas ha en ståtlig filmskörd med sig hem



att döma av de prov han redan skickat. Slutligen får man ej glöm
ma den svenska hembygds film, vartill! initiativ tidigare tagits av hr 
Berg, och som långsamt men säkert utökas. Tills vidare ha vi en 
(representativ filmkoilektioin från Halland och Bohuslän, gjord av hr 
Berg själv i 'dessa faams hemtrakter. Att hemtoygdsfillmen tillgodoses 
i långsammare tempo beror på hr Bergs fullt berättigade krav på 
att den filmningen skall ske under överinseende av en person, som är 
hemma i vederbörande trakter och därför kan ge fotografen detalj e- 
rade direktiv. Amatörfotografering är hr Berg lika mycket emot 
som den icke hembygdskännande yrkesfotoigrafeins rent vykortsmäs- 
siga filmning.

Overlcerer Per Kviberg hälsar de svenska skolfilmbarnen från norske 
piker och gutter.

Därjämte står arkivets föreståndare i ständig rapport med umder- 
visninigsfilmens källor i utlandet, och man kan lugnt säga att intet 
av värde framkommer på ‘detta gebiet, som icke vårt svenska skol- 
filnmrkiv tar del av och införskaffar, därest det kan anses av be
hovet påkallat. Förekomma i andra fillmer partier, som kunna vara 
av undervisande art, utgallras dessa också och införlivas med arkivet.

Hr Berg är angelägen om att i detta sammanhang ”hedra den som 
hedras bör”, nämligen Svensk Filmindustris styrelse och affärsled- 
nimg, som anlagt de mest vidsynta och frikostiga synpunkter på skol- 
filmsaken.

Genom broschyrer, föredrag, korrespondens m. m. står hr Berg i 
kontakt med den pedagogiska världen och håller denna underrättad 
om vad som händer och sker på skolfilmens område och de nyheter, 
som arkivet får dm. Man kan blott hoppas, att den förståelse och 
uppskattning, som arkivet redan åtnjuter i vida kretsar, både peda- 
(gogiska och ioke-pedagoigiska, inom vårt land, måtte alltmer vidgas 
och stärkas till glädje och .gagn i främsta rummet för landets upp
växande ungdom.



Skolöverstyrelsen om skolfilmen.

År 1853 hade B örssällskapet i Stockholm att officiellt y ttra  
sig över ett förslag att upprätta elektrisk telegraf mellan Gö
teborg och Stockholm. Sällskapet avstyrkte, emedan projek
te t icke kunde anses få någon betydelse för handeln!

År 1922 i december avgåvo Kungl. Skolöverstyrelsen och 
Statens B iografbyrå ett betänkande över filmen i undervisnin
gens tjänst. Dess kärnpunkt är e tt uttalande, vari det fram- 
hålles såsom oförtydbart ådagalagt genom erfarenheten hemma 
och ute, a tt filmen i vissa hänseenden och inom vissa under
visningsområden vida överträffar andra befintlisa äskadnings- 
medel och utgör en värdefull tillökning till de hjälpmedel för 
kunskapsmeddeiande, som förut s tå tt till skolans förfogande, 
varför det fram står som synnerligen önskvärt a tt filmen kom
m er till vidsträcktare användning i skolorna för a t t  bidraga till 
ökat intresse för undervisning och rikare frukter därav.

Man kan förmoda, a tt  Börssällskapet, kanske redan några 
år men i alla händelser några årtionden senare, gärna skulle 
h a  sett, a t t  dess avstyrkande av telegrafen hade varit oskrivet.

Lika säkert torde m an kunna förmoda, att den centrala skol
myndigheten i en senare generation skall med tillfredsställelse 
erinra sig sin nutida föregångares fram synta förståelse i här 
ovan anförda huvuddel av betänkandet.

F olkbildningssakkunniga.

Sederm era ha  även folkbildningssakkunniga avgivit e tt betän
kande, vari de framhållit a tt föreläsningsföreningarna säker
ligen skulle locka en m ängd folk från säm re nöjen, om de då 
och d å  anordnade en föreläsning med filmförevisning. I en hel 
del fall skulle föreläsningen härigenom vinna oerhört i åskåd
lighet och även i vederhäftighet. M era tveksam  borde man 
enligt sakkunnigas mening ställa sig till den s. k. konstnärliga 
filmens upptagande på föreläsningsprogrammen, d. v. s. den 
film, som avser att återgiva litterära  verk.

Vad de sakkunniga sålunda framhållit om fördelarna för



föreläsnittgsföreraiTgarna av att begagna sig av instruktiv film 
synes välbetänkt och riktigt och stämmer helt med vad vi 
erfarit från de föreläsare och föreläsningsföreningar, som i 
stigande antal vant sig a tt från Svensk Filmindustris skol- 
filmavdelning tillgodose sig med lämpligt filmmaterial.

Sakkunnigas yttrande om s. k. konstnärlig film intresserar 
mindre. Framförandet av sådan film i bildningsverksamheten 
bör ju icke generellt utdömas, nota bene när det gäller verk
ligen konstnärlig film; sakkunniga ha naturligtvis rä tt i, att 
långt ifrån all inspelad film håller det måttet. Likaså ha de 
givetvis rä tt i att framförandet av dylik film icke kräver un
derstöd av statsmedel.

ökningen av det svenska skol- 
filmförrådet.

Svensk Filmindustris skolfilmförråd har under det nyss av
slutade arbetsåret ökats med en rad  värdefulla filmer. I främ
sta rumemt kommer firmans egen produktion, men även in
köp från de olika filmproducerande länderna ha vidgat skol- 
filmarkivets omfattning i skilda riktningar.

En av de mest uppskattade och mest instruktiva av årets 
nya filmer har varit Svenskt hantverk, en film som ingående 
skildrar tjugutvå olika hantverkare, deras arbete och deras 
produkter. De flesta hantverksfack passera här revy från sme
den och kopparslagaren med deras gamla anor till den modärna 
instrumentmakaren och elektrikern. Tapetserare och dekora
tionsmålare, förgyllare och glasmästare komma även med bland 
raden av metall- och byggnadshantverkare. Snickaren, skräd
daren, skomakaren och bagaren saknas lika litet som modisten 
och perukmakaren. Denna film har redan visat sin stora be
tydelse för att i vida kretsar väcka intresse för det ärliga hant
verket och dess produkter. Fackmännen ha enstämmigt utta
lat sin beundran för den skickliga upptagningen, som under led
ning av kommerskollegiums hantverksexpert, ingenjör Petrus 
Wretblad, utförts av fotografen G. A. Gustafsson. Många 
hantverksmän, som inte förut känt denna sida av filmens re
surser, ha med förvåning konstaterat att filmen kan demon-



strera  ett arbetsförlopp till ocli med tydligare och klarare än 
det kan iakttagas i verkligheten. Till förmånen av större åskåd- 
lighet och fyllighet i detaljer sam t klarare sammanhang kom
m er tidsbesparing och bekvämligheten att till exempel vid en 
fortsättningsskola kunna visa en hel rad  av yrken i denna film 
på en timmas tid, medan det skulle ta flera dagar, förmodligen 
hela veckan, att låta barnen gå omkring till lika m ånga olika 
verkstäder.

En film av helt annat slag, som genom sitt sceneri blir ännu 
m era imponerande än den nyssäm nda, är Svensk Filmindustris 
upptagning av Kustflottan på övning. Bland det flertal filmer, 
som upptagits av krigsfartyg, står denna, som utförts av R ag
nar W estfelt, enligt fackmäns och lekmäns samstämmiga utsago 
i en förut ouppnådd klass.

En av de m est berömda nya filmerna, inte bara bland in
struktiva filmer utan bland årets produktion över huvud taget, 
är Bengt Bergs Som flyttfågel i Afrika. Denna ståtliga film
skildring ur fåglarnas liv har vunnit berättigad uppm ärksam 
het och erkännande långt utanför landets gränser, och i Sve
rige har den m ottagits med en entusiasm som kommit få andra 
filmer till del. Det är i samma grad den m ästerliga fotogra
fiska tekniken och bildernas anordning till ett helt, som här 
firat triumfer. Den första delen, Med ärlan till Egypti land, 
är en verklig flyttfågelshym n lika m ycket som våra skalders 
produkter i ämnet. E tt i sin enkelhet m era verkningsfullt språk 
än de texters, med vilka Bengt Berg interfolierar sina bilder, 
söker man förgäves.

En av de bästa direkta undervisningsfilmer, som upptagits 
för Skolfilmavdelningen under det gångna årets lopp, är 
docenten Naumaniiis Ur vära vattendrags m ikroskopiska växt- 
och diurvärld. Det är en hel rad av sötvattnets småorganismer, 
som här sakkunnigt dem onstreras på vita duken. Bland dem 
träffar man en gammal bekant från filmmikroskopien, den in
tressanta vattenloppan och hennes m er eller mindre avlägsna 
släktingar, hoppkräftan och hinnkräftan. I de lyckade bilderna, 
som förtydligas av tecknade schematiska bilder, kan man väl 
urskilja de olika organen. Man kan på vattenloppan till och m ed



se hur äggen utkläckas i ett rum under skalet på honans rygg, 
sam t hur de små nyfödda ungarna komma fram. Dessa små 
kräftdjur, av högst en millimeters storlek, höra till de största 
biand sötvattnens skara av planktondjur. De spela i naturen en 
m ycket viktig roll som fiskföda. Men filmen visar oss också vad 
de själva leva på. Deras m at utgöres huvudsakligen av mi
kroskopiska planktonväxter, små ofta encelliga organism er 
av någon hundradels millimeters storlek, vilka i tallösa m assor 
uppfyllda sötvattnen. T rots sin natur av växter äro de livligt 
rörliga, något som gör dem väl presentabla på filmen.

Den filmskildring av Jubileumsutställningen i Göteborg som 
upptagits under ledning av Skolfilmavdelningens chef, är nog 
i s itt slag den m est om fattande upptagning som blivit gjord.
I fem avdelningar ger den först en allmän överblick över ut
ställningen, beskriver valda partier av den historiska u tställ
ningen, exportexpositionen m. m. Bland detaljbilder från ut
ställningen förtjänar fram hållas filmerna över "Barnens para
dis”, Tobaksmonopolets exposition och Svenska Tändsticks
fabrikers utställning. Av dessa läm nar den sista en värdefull 
kom plettering till skolarkivets förut åvägabragta fylliga skil
dring av det som sam m anhänger m ed svensk skogshantering 
och trävaruindustri. Den berömde Afrikafilmaren Oscar Ols- 
ison har här varit i verksam het jäm te sina kolleger från ”Film
staden”, hrr Axel Lindblom, Gustaf Boge och Bristol W ikström .

I samband härm ed har också på Göteborgsutställningen upp
tagits en skolhistorisk film, "När vi sitta i vår bänk’’. Den 
skildrar i korthet folkskolans utveckling i v å rt land, från en 
enkel början under förra delen av 1800-talet, då barnen fingo 
lä ra  sig skriva i sand m ed grifflar av järn och vid läsningen 
stodo uppställda kring en halvrund av järnstänger, då de lata 
och ouppm ärksam m a prickades m ed straffbricka kring halsen, 
medan de flitiga belönades med förtjänstbrioka. Fotografen 
Gustaf Boge har här givit e tt n y tt prov på a tt han kan sin sak.

Ungefär sam tidigt m ed Göteborgs jubileet har ett annat stort 
jubileum firats, det som  anknyter till 400-års minnet av  Gustav 
Vasas val till Sveriges konung. Även härifrån  föreligger en 
filmskildring som har intresse utöver aktualitetens. Filmen



Kring Gustav Vasa-minnet skildrar högtidligheterna i Stock
holm och ännu fylligare i S trängnäs, d är kungavalet ägde rum 
den 6 juni 1523 och som var huvudplatsen för minnesdagens 
högtidligheter.

En film av särskilt intresse för Stockholm och andra större 
städer, för vilka försörjningen m ed frisk och ren mjölk är ett 
stående problem, utgör Svensk Filmindustris upptagning Hur 
Stockholm får sin mjölk. Den skildrar M jölkcentralens vidlyf
tiga anordningar för a tt mottaga, pasteurisera och distribuera 
ett hundra-tusental liter mjölk om dagen. Intressanta detaljer 
äro kontrollarbetena, hur mjölken från varje leverantör provas 
på fetthalt, varefter den betalas, och på sin renhetsgrad, ty  den 
som levererar förorenad mjölk får varning. En särskilt om
huldad avdelning är kontrollmjölken, vilken levereras från la
dugårdar, där kreaturens sundhet är garanterad genom tä ta  be
siktningar. Denna film har även stor betydelse för a tt å lands
bygden sprida intresset för hög standard i mjölkproduk
tionen.

Arkeologien hör inte till de områden som i första hand lämpa 
sig för filmning. Det är svårt a tt få in tillräckligt liv i bilder 
från detta område. Desto m era anm ärkningsvärd är den lyc
kade form som konstnären Gunnar Hallström lyckats finna för 
skildringen av Björkö rikspark, ett av Sveriges förnäm sta 
fornminnesområden, som på uppdrag av antikvitetsakademien 
av honom våndas efter konstnärliga riktlinjer. 1 Gustaf Boges 
vackra upptagning härifrån får m an inte endast se hur det sa- 
gofyllda Björkö höjer sig ur M älarfjärdarna och hur den tusen
åriga vallen kröner Borgberget. Det stilla stämningsfulla liv, 
som vilar över scenerna av de åldriga gravkullarna under va
jande hängbjörkar och över bilderna av älvkvarnarna, i vilkas 
regnfyllda skålar solen glittrar, ställer denna film på höjden 
av vad som i den-vägen kan åstadkom m as. Man får också 
följa själva arbetet med om rådets vård, hur växtligheten röjes 
så att forngravar och stensättningar fram träda. Filmen ger 
ett livligt intryck av den m ångskiftande sam verkan m ellan forn
minnen och natur, som uppnåtts på denna fridlysta rikspark.

Av de för instundande säsong planerade nyupptagningarna



är en film över lapparnas liv ämnad att utöka förrådet av et
nografiska filmer. Vidare är till närmaste säsong att vänta 
Bengt Bergs nya fågelfilm Örnarna. Bland redan påbörjade 
upptagningar för skolfilmavdelningen förtjäna ■ också nämnas 
en film över svenska fjärilar ooh en film om Hur ett sjökort 
kommer till, en filmning av det gamla svenska Runö under 
ledning av amanuensen Ernst Klein, en hembygdsfilmning över 
Skåne, planlagd av rektor Nils Sjögren och folkskolinspektö
ren d :r  Helge Haage i Landskrona. Sjölander-filmerna från 
Kina ooh Tibet ha nämnts i annat sammanhang. Med en 
svensk-norsk meteorologisk expedition till Grönland i sommar 
medföljer en filmkamera från oss, skött av kandidat Q. Rossby. 
Och så vidare. Närmare upplysningar i övrigt ger den nya 
katalog, som skall föreligga vid höstterminens början, upp
tagande omkring ett tusental nummer.

En bärgad skörd från den utdö
ende bygdekulturens fält.

Raden av Svensk Filmindustris kulturhistoriska filmer har 
ökats genom en under säsongen upptagen film över En skörde
fest i Närke. Upptagningen, som skedde vid ett hembygdsmöte 
vid Gällersta forngård, demonstrerar hela förloppet vid sådd, 
skörd och skördefest, som det tillgick i Närke för hundra år 
sedan. De uppträdande äro iklädda socknens gamla folkdräkt, 
både under arbetet och under det skördegänge, som avslutar 
filmen, varvid skördefolket med bekransade liar och räfsor 
dansar kring logen för att säden skall bli dryg.

Redan tidigare har förebådats att med nästa säsong en stor 
kollektion av filmer — inalles ett trettiotal — blir tillgänglig, 
som upptagits av Svensk Filmindustri i några års samarbete 
med de vetenskapliga krafter, som varit verksamma för att 
samla material till Göteborgsutställningens hantverkshistoriska 
avdelning, fiskeriavdelning m. m. Större delen, ett 20-tal fil
mer, faller inom det ålderdomliga hantverket och den primitiva 
bygdeindustrien. Amanuensen Torsten Lenk har här varit hu
vudledaren; amanuenserna Torsten Althin och frih. Nils Åker-



hielim ha även m edverkat. För de fiskerikulturella filmerna 
svarar amanuensen Karl Renoke. Fotografen Q. A. Gustafs
son har som specialist på detta slags filmning skilt sig väl 
från det tekniska precisionsarbetet. Dessa filmer komma att 
under innevarande sommar fram föras på Göteborgsutställnin- 
gen. F rån och med hösten komma de bildningsfilmverksamhe- 
ten till godo. Specificerade uppgifter bli a tt häm ta ur Skolfilm- 
avdelningens på eftersom m aren utkommande nya katalog.

En korrespondent till Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 
författarinnan Inga Gaate, skriver (den 6 juni 1923) en utförlig 
artikel om GöteborgsutstäUningens insatser för nämnda kultur
värdens bevarande ”i ord, bild och film”, och på tal härom 
apostroferas Svensk Filmindustris m edverkan i denna form:

Här måste jag passa på att giva Svensk Filmindustri det berom 
detta bolag förtjänar. Med den mest vidsynta förståelse för filmens 
förpliktelser som kulturförmedlare, som mänsklighetens förnämste 
läromästare, har detta bolag ställt sig till förfogande, när det gällde 
detta arbete: att fånga och ge eftervärlden de sista livsyttringarna 
av ‘det gamla hantverket. Det har kostat bolaget tid och pengar, 
t. o. m. mycket pengar, men man har dock ej dragit sig för att göra 
dessa uppoffringar. I månader har Svensk Filmindustri legat ute 
med folk och material för att sätta vetenskapen i tillfälle att fästa 
sitt forskningsarbete på vita duken och därigenom låta det gå till 
eftervärlden i den mest levande form, som kan astadkommas bortom 
verkliga livets. Detta är ett sådtant lysande bevis på den djupa an
svarskänsla, som präglar svensk film i bjärt motsats till de utländska 
bolagens hänsynslösa penningejakt. att man med en stark känsla av 
stolthet pekar på det. Noblesse oblige, heter ‘det, odi Svensk Film
industri har verkligen visat, att det för dem ej blott är tomma ord; 
de ha också omsatt dem i verklighet.

En del av de större nyförvärven
utifrån.

Bland årets nyförvärv från utlandets filmproduktion märkes 
en rad  helaftonsfilmer. Den av dem  som gjort stö rsta lyckan 
är utan tvivel filmen Snöhyddans folk, på biografteatrarna vi
sad under namnet Nanook, köldens son. Denna realfilm har 
m era verklig spänning, m era hjärtlig humor och rörande älsk
lighet, flera gripande ögonblick än m ången dram atisk film. Den 
skildrar ett litet eskimåföljes kamp för tillvaron: man, hustru 
och barn och ett par jaktkam rater, inte flera än som rym m as 
i en snöhydda. T y en hydda byggd av snöblock är d e tta  folks



hem, en liten välvd kupa med väggar av snöblock, tak av 
snöblock, en snötärning till dörr och en isskiva till fönster. 
Och likväl utspinner sig livet så mänskligt och trots de främ
mande och nästan skrämmande formerna i grunden så likt vårt 
eget. En film som denna vidgar inte blott kunskapen om jor
dens folk på ett bättre sätt än det kan ske med långa beskriv
ningar i ord, den vidgar också den andliga synkretsen på sam
ma gång som 'den skänker åskådare av alla åldrar en nöjsam 
underhållning.

En annan nyhet av stort intresse är också upptagen i snöns 
och isens regioner. Det är skildringen av Åmundsens färd mot 
nordpolen. Man får ett livligt begrepp om de oerhörda svårig
heter, med vilka sydpolens upptäckare haft att kämpa, när han 
nu år efter år sökt att till sina tidigare bragder lägga även en 
färd över nordpolen. Man får se de förberedande övningar 
och recognosceringsfärder, som Åmundsens duktiga flygare 
företa från världens nordligaste flygfält på Ishavets kust.

En mera rent geografisk film är den tyska upptagningen Vat
tenvägen genom Europa, som skildrar en färd med flodångare 
uppför Rhen och dess biflod Main samt vidare genom slussar 
och kanaler över vattendelaren mellan Nordsjöns och Svarta 
havets vattenområden och till sist genom skilda länder nedför 
den långa Donau. Bland de rikt skiftande scenerier, som upp
rullas under denna hundramilafärd, äro bilderna från hamn- 
och flodfartslivet samt industrien vid Rhen synnerligt givande 
och fängslande.

En av de mest spännande geografiska filmer som någonsin 
visats är bilden över det oroliga Vesuvius, till större delen ta
gen’ från aéroplan, kretsande upp över den i utbrott stadda 
vulkanen. Man får här se ned i den vida, 350-meter djupa 
kratern, från vars botten mindre käglor resa sig, ständigt ut
spyende ånga, aska och lava. Man får också vandra fram på 
själva kraterns kant, där det ryker från den heta askan och där 
kvävande ångor ständigt hota den närgångne fotografen. En 
bild som denna eliminerar inte blott resans och avståndets 
hinder, den undanröjer också den farofyllda och ansträngande 
bestigningen för åskådaren, som inte behöver avstå något av



sin bekvämlighet för att göra en så intim bekantskap med jor
dens mest imponerande vulkan.

Skolavdelningens fylliga filmförråd från främmande världs
delar har under året ökats med en film om Kina och kine
serna. Den skildrar stora och små kinamän i hem och arbete, 
i vardagsliv och fest, deras fiske och flodfart, sågverk och bom- 
ullsväverier, städernas gator och nöjesliv, tempel och lärdoms
säten samt naturligtvis odlingen av riset, det förnämsta födo
ämnet för de flesta kineser.

Till skolavdelningens tidigare mest uppskattade filmer ha 
hört de fysiologiska, särskilt den om Blodomloppet. Denna 
grupp har under året fuUständigats genom förvärv av två 
nya filmer berörande samma ämne, en fransk —- på sven
ska kallad Blodkropparnas rörelser — och en tysk: Människo
blod och diurblod. Den förra visar med all den finess, som 
en fransk mikroupptagning nu för tiden kan åstadkomma, inte 
bara vita och röda blodkroppar i allmänhet, utan även de in
tima detaljerna i de vita blodkropparnas liv och rörelse. De
ras amoebalikhet, som vittnar om att de äro självständiga le
vande celler, framträder på ett utomordentligt sätt. Man ob
serverar till och med den svans, som blir hängande efter dem 
vid deras glidande rörelser.

Bland nya zoologiska filmer förtjänar särskilt framhållas en 
Pathé-film över Göken, som i högre grad än andra äger det 
roande inslag, en välupptagen fågelbild bör ha. Man följer 
gökungens historia från det i något småfågelsrede insmusslade 
ägget, får se hur han redan som helt liten makar undan de le
gitima arvingarna och inte ger sig, förrän han kultat husets 
rätta  barn ut över boets kant. Även sedan han vuxit och blivit 
minst dubbelt så stor som fosterföräldrarna, fortfar han att 
låta mata sig av dessa, som därvid stundom för bekvämlighe
tens skull ta plats på hans rygg.

En helt speciell film, som rör sig vid filmupptagningens y tter
sta gränser, är den Einstein-film av tysk tillverkning, som un
der året införlivats med skolavdelningens förråd. Trots det 
högst matematiska och delvis filosofiska ämne, som den be
handlar, är den ingalunda obegriplig för en intresserad publik



med gymnasistens förkunskaper i fysik och matematik. Tvärt 
om kan man säga, att man inte på något annat sätt kan så 
snabbt som genom denna film få en föreställning om vad Ein- 
steins relativitetsteori rör sig om.

Tendensen till långfilmer.

Det faller genast i ögonen, a tt en stor procent av arbetsårets 
här nämnda nyupptagningar och nyförvärv utgöres av lång
filmer, som ensamma eller tillsammans med någon kortare bild 
räcka att fylla ett helt program på halvannan eller hel timma. 
Härmed har man velat tillmötesgå den tendens, som allt
mera fram trätt i efterfrågan efter långfilmer eller i strävan 
att sammansätta filmer från samma område till ett enhetligt 
program. Det är naturligt, att ju mer skolfilmarbetet vinner 
i stadga, och ju mer det infogas i den övriga undervisningen, 
dess mer sträva anordnarna efter a tt ge en filmlektion samma 
logiska byggnad som en muntlig lektion. Detta är visserligen 
ännu ett framtidsmål, men tendensen är omisskänlig, och Skol- 
filmavdelningen har också sökt att i möjligaste mån tillmö
tesgå den.

Vid en överblick över olika filmers frekvens visar sig näm
ligen, att just långfilmerna varit mest efterfrågade. Sådana 
filmer som Snöhyddans folk, Kina och kineserna, Hamtverks- 
filmen, Flyttfågelsfilmen och främst naturligtvis Afrika-filmer- 
na: Bland vildar och vilda djur, Med prins Vilhelm på afrikan
ska jaktstigar samt Som flyttfågel i Afrika. En mycket goute- 
rad grupp äro de etnografiska filmerna samt filmer av högre 
djurs och fåglars liv. Här förtjänar att nämnas Malakkahalv- 
öns urinvånare, Kavirondolatidets negerfolk, Massaierna, Kiku- 
junegrernas liv och Öknens nomader.



”Samtidens starkaste b i ldn in gsm ede l”

Bengt Berg om bildningsfilm ens ställning 
i U . S. A.

Bland dem, som nåtts av vår rundfråga, är författaren Bengt Berg, 
som haft vänligheten besvara den då han vid tiden för detta häftes 
pressläggning just återvänt från den resultatrika resa, varmed han 
introducerat sin oförlikneliga flyttfågelfilm i Amerika. Det har då 
fallit sig naturligast för honom att lägga sitt svar som en första 
sammanfattning av sina intryck av bildningsfilmens ställning i det 
stora filmiandet. Han skriver:

Till frågan om bildningsfilmens ställning i Nordamerikas 
Förenta S tater får jag i kortaste sammanfattning svara att 
inom det am erikanska folkets m era kunniga element de allra 
sista åren väckts en stark  opinion för förbättrat och fördjupat 
utnyttjande av filmen, vilken allt m era oem otsagt betecknas 
som samtidens starkaste bildningsmedel, icke främ st för sko
lornas barn, utan ännu m era för de breda folklager, både ung
dom och äldre, vilka dagligen fylla de tiotusentals biografer
nas åskådningsrum.

Utslag av denna allmänna memngsrörelse äro t. ex.:
— En med regeringens stöd tillsatt kommitté av undervis- 

ningsauktoriteter från skilda stater, vilka skola sam arbeta för 
en praktisk lösning av problemet filmen och skolorna.

— En i flera staters och stora städers skolväsen intensivt, 
men utan gemensam plan bedriven försöksverksam het med fil
men som hjälpmedel vid undervisning.

— En av de am erikanska filmbolagens samorganisation un-



der Wdll H ays i New York igångsatt verksam het för dels plan
m ässigt fram ställande av lämpliga bildningsfikn, dels organi
serande av regelbundna avnäm are till dessa slags film bland 
biografägare, skolor, universitet och bland enskilda sam m an
slutningar, vilka kunna erbjuda allmänheten åskådning av v ä r
defull film mot re lativ t ringa kostnad.

— En stark  tillväxt av m erkantila företag, vilka, under be
teckningen ”Non Teaitrical-” eller ”Educational”-film Company, 
med hastig  men mindre god produktion och distribution söka 
diskontera de ekonomiska vinstmöjligheter, vilka det stigande 
in tresset för bildningsfilmen tros komma att erbjuda.

— En livlig och delvis redan resultatrik  produktion av brand- 
fria förevisningsapparater, lämpliga för billigt bruk i skolor 
och mindre åskådningsrum.

— En ökad experimentell verksam het för fram ställande av 
brandfri positivfilm med större hållbarhet än den hittills gängse, 
varvid även försöksvis fram ställts film i sm alare och alltså 
billigare format, m ed enl. uppgift kopiering möjlig från norm al
negativ.

— E tt stigande intresse inom pressen för m era omsorgsfull 
granskning av filmproduktionen, varjäm te det ökade allmänna 
in tresset för förbättrad  film och därm ed ökat anseende för fil
men såsom näringsgren och konstutövning otvivelaktigt under 
senare tid bidragit a tt tillföra den am erikanska filmverksam
heten gedignare m erkantila element än som i allmänhet hittills 
varit utm ärkande för densamma.

Om bildningsfilmens utveckling i Förenta S ta terna jämföres 
m ed m otsvarande område inom Europa i dag, förefaller det 
som om den amerikanska produktionen hade ett avgjort för
steg i fråga om kvantitet och tekniska resurser. Härtill anses 
världskriget i avsevärd mån ha bidragit genom att under lång 
tid häm m a den europeiska produktionens utveckling. I fråga 
om kvalitet har den europeiska bildningsfilmen det oaktat vid 
upprepade jäm förelser av film över liknande ämnen o fta  synts 
mig överlägsen. Den franska och den tyska produktionen av 
film med vetenskapligt värde synes i allmänhet röja större



omsorg och mera utnyttjad kunskap. Ett fåtal mycket värde
fulla amerikanska kunskapsfilm — jag nämner som exempel 
eskimåfilmen "Nanook”, filmen Bioomloppet, och lärorika 
film från Söderhavsöarna, framställda av vetenskapsmän och 
sedermera hembjudna till biografverksamheten — förstärka en
dast intrycket att framställningen av bildningsfilm med bestå
ende värde i Nordamerika är jämförelsevis svagt utvecklad. 
Som exempel kan förtjäna framhållas att av de institutioner 
och distributionsföretag för bildningsfilm inom Amerika, vilka 
jag under flera månaders studiefärd besökt, icke någon hade 
till förfogande eller ens ägde ingående kännedom om de om
fattande förråd av kunskapsfilm, som framställts av de stora 
europeiska filmföretagen, såsom Gaumont och Pathé i Frank
rike, Svensk Filmindustri i Sverige, Decla- och Ufa-Gesell- 
schaft i Tyskland. Det har i detta sammanhang synts mig värt 
a tt betona, att särskilt det svenska företagets skolavdelning 
synes vara innehavare av ett större förråd av värdefull bild
nings- och skomim än någon motsvarande organisation i ut
landet. Intresset för bildnings filmen är emellertid i så starkt 
uppgående i Amerika, och de ekonomiska krafter, som stå till 
filmens och undervisningens förfogande, så stora, att det en
dast torde vara en fråga om kort tid, innan ett samarbete med 
europeiska produktionsföretag kommer till stånd med regelbun
det utbyte av sådan film, som har internt kunskapsintresse, och 
med förutseende fördelning av arbetsuppgifter till undervds- 
ningsfilm, så att den för varje ämne skickligaste producenten 
kan nedlägga största omsorg på en viss film, utan alltför 
Mndrande hänsyn till kostnaden.

Det största hindret för bildningsfilmens genombrott i Ame
rika i dag är icke mera tekniskt eller ekonomiskt. Det är 
vad man ej synes ha väntat — otillräcklig tillgång till god och 
värdefull bildningsfilm. Värdefull film skapas icke med eko
nomiska maktmedel, så  som man kan producera apparater 
och bygga biografteatrar. Även filmbolagens pristävlingar för 
god film torde därutinnan vara fåfänga, om icke till skada. 
Skapandet av film med bestående bildniingsvärde är fullstän
digt av samma art som skapandet av varje konstnärligt eller



vetenskapligt verk. D är behovet uppstår, där kommer i regel 
också verket. Att det tar tid och k räver största omsorg kom
m er frågan om bildningsfilmen i Amerika och dess lösning att 
giva en bild utav.

Bokenäs i juni 1923.
Bengt Berg.



Total situationsförändring — Sverige 
i auktoritativ ställning.

Svensk film produktion intager 
även på värdefilmens område en 
absolut rangplats.

I mängden av den allt
jäm t växande filmmassa, 
som år ut och år in rul-

L ekto rn  o ch  c e n so rn  

G ö s t a  M o n te l in
S ta t e n s  B io g ra fb y rå  

S T O C K H O L M

lats på de svenska biografdukarna, frestade den s. k. värde
filmen länge en undanskymd och osäker tillvaro. Fick den 
understundom den blygsam m a rollen att fylla ut en tillfällig 
lucka i programmet, bar m an dock alltid på den känslan, a tt 
värdefilmen var bjuden som på nåd till den vita duken, a tt den 
sa tt som den trettonde gästen vid bordet.

Glädjande att omtala, har situationen i v å ra  dagar totalt för
ändrats. Vi ha fått bevittna, hur skolfilmen och värdefilmen 
i vidsträcktaste mening erövrat en allt större area av de vita 
dukarna, hur den vunnit insteg i våra  skolor och hur ett allt
jäm t ökat antal pedagoger brakts till insikt om vilket ojäm för
ligt åskådningsm aterial — vid sidan om de redan prövade — 
en sovrad och väl utredigerad skolfilm erbjuder undervisningen..

Det är anno 1923 ett respektingivande faktum, som Statens 
B iografbyrå vid sin filmgranskning kunnat inregistrera, a tt 
Sverige ifråga om rikhaltiga och planmässigt ordnade skol- 
och värdefilm er intager en auktoritativ ställning, i främ sta 
rummet tack vare fram synt blick och fram stående organisa
tionsförmåga inom Svensk Filmindustris ledning. Ej nog med



a t t  i Sv. F : s  skolfiknsarkiv de bäs ta  numren av utländsk v ä r 
defilm (från t. ex. Educational, Outing Chester, Burton Idol- 
mes, Ufa, Deulig, Pathé ,  Gaumont, Eclair, Soientific Film) fin
nas fö re trädda  —  vilket en blick på den av  Direktör Gustaf 
Berg  utgivna skolfilmskatalogen utvisar — utan Svensk Film
industri har, i tävlan  m ed dessa vär ld sberöm da firmor, m ål
m edvetet skapa t en verklig  elit av svensk värdefikn, vilken nu 
som bäst håller på a tt  e rö v ra  världen.

Bengt B ergs  fågelfihner och Sv. F  :s övriga upptagningar, 
t. ex. de afrikanska, ha g jo r t  ”allom ve te rlig t”, a t t  svensk 
filmproduktion även på värdefilmens om råde intager en absolut 
rangplats. Må denna position, vunnen genom de senare  årens 
ihärd iga  ansträngningar, alltifrån början  sprungna ur e tt  högt 
sk a t ta t  personligt initiativ, för framtiden a lltjäm t befästas!

G östa M ontelin.
L ektor,

S ta tens  o rd in a r ie  g ra n sk n in g sm a n  av  b io g ra fb ild e r.

Det kan ej nog högt värderas . . .

Filmens betydelse för un
dervisningen torde nume
r a  v a ra  så  allmänt er-

O rd f., d o c e n te n  

Arvid  O d e n c r a n t z

S v e n s k a  K in e m a to -  

g ra f i s k a  S ä l l s k a p e t

känd, a t t  jag  ej behöver y tte rligare  fram hålla  den. Men skall 
den kinem atografiska undervisningen vinna s törre  utbredning 
och bliva till verklig nytta , ä r  förutsättningen givetvis den a t t  
ej blott e tt  inskränk t antal filmer skall s tå  lä raren  till buds. 
Var och en bör kunna finna sitt fack, t. o. m. sina speciella in
tressen före trädda  inom det kinem atografiska materialet.

Ur denna synpunkt kan d e t  ej nog högt v ä rd e ras  a tt  E d e r t  
företag  — säkerligen med s tora  uppoffringar — velat och lyc
ka ts  samla en  så allsidigt va ld  och fy llig t u tveck lad  sam ling  
av lärofilm er  som den, Ni ställt i den svenska undervisningens

tiänst. j ^ ecj u^m ärk t  högaktning

A rv id  O dencrantz.
D ocen t i v e ten sk ap lig  fo to g ra fi .



Skolfilmen på skolmötet.

L U D V I K A
L ek to r

W .  Fevre l l

Det filmprogram, som av 
Eder avgiftsfritt ställts till 
förfogande åt Koppar

bergs läns 17: de folkskolemöte i Ludvika, förevisades av mig 
här den 15 dennes och blev till stor belåtenhet. P rogram m et 
blev väl om händertaget, och lovade man att som i går å te r
sända detsam m a till Stockholm under Er adress. Med för
bindligaste tack för det tillmötesgående, som Svensk Filmin
dustris Skolfilmavdelning visat härvarande skolmöte, tecknar
jag

högaktningsfullt 
W . Fevrell.

Ludvika den 17 juni 1923.

En alltför smickrande röst 
fr å n  utlandet.

I den finländska tidskrif
ten ”Film revyn” är skrif
ten om ”Filmen och folk-

Fi l mrevyn

H Ä L S I N G F O R S

D o cto r P h il. 

R a g n a r  Öl l e r

undervisningen” m. rm föremål för en lång, sym patisk anmälan 
av tidskriftens utgivare, doctor phil. Ragnar Öller. ”Den ut
redning av ämnet, som boken ger, bär vittne om en sällsynt 
vittom fattande sakkännedom ”, heter det bl. a. i artikeln; ”i 
själva verket har författaren redan sedan en längre tid både 
i skrift och handling varit verksam  inom filmområdet. Bland 
hans tidigare skrifter i kinem atografiska ämnen förtjäna att 
framhållas: 'N ågra ord från biografcensuren’, 1912, 'B arn och 
biograf, 1916, en orientering med hänsyn till censuruppgift och 
gällande förordning, 'B arngränsfrågan', 1918, behandlande den 
brännande frågan om gränsåldern mellan barn och fullvuxna 
med avseende å biografbesöken, 'Svensk biografutveckling och 
lagstiftning’, 1919, inledningsord vid första skandinaviska film- 
mannakongressen, sam t 'Aktuella filmproblem’, 1921, föredrag



våd landsmötet 1921 i Kristiania med Kommunale Kinematogra- 
fers Landsforbund. Utom genom denna skrlftstälAarveirksam- 
het har direktör Berg som vi nyss nämnt i egenskap av chef 
för Svensk Filmindustris skolfilmavddning gjort en insats av 
utomordentlig betydelse i detta fack. Sålunda har han för sin 
firmas räkning och till fromma för skolundervisningen i sitt 
land sammanställt en samling skolfilmer, vilken anses vara det 
omsorgsfullast utvalda och rikaste filmarkiv i hela världen. När 
han därför fattar pennan för att uttala sig i sitt fack, kan man 
förstå, att varje ord han har a tt säga har gediget vetande till 
grund och därför förtjänar a tt åhöras och efterföljas.”

R. Ö.



Erfarenheter från folkskolan.

Glädjande att vi i vårt land 
kom m it så långt.

H O F O R S
Ö v e rlä ra re

J o s e f  A n d ersso n

Att filmen har framtiden 
för sig icke minst i skolan 
ä r  ju oomtvistligt. Man 

m åste  glädjas å t a tt  vi i v å r t  land ha  kom m it så långt m ed un- 
dervisningsfilmen. T ack  v a re  Svenska  Skolmuseet, Kinemato- 
grafiska sällskapet och Svensk Filmindustris Skolfilmavdelning 
h a r  åstadkom m its v ad  m an läng ta t efter ända från filmens 
första  f ram trädande. Genom Sv. Filmindustris Skolfilmavd. 
h a r  ju filmen redan få tt  en plats i skolan.

Det har ju ofta sagts, a t t  fö rs t  dä ä r  filmfrågan för skolan 
löst, n ä r  skolan h a r  sin egen app a ra t  och i r ä t ta  ögonblicket 
kan ge filmen i sam band m ed kursen. A ppara tfrågan  skulle 
nog m ångenstädes  kunna ordnas, men det fordras ock ett  film
fö rråd  så  stort, a tt  det ä r  o tänkbart  för alla skoldistrikt utom 
de s törre  städerna.

Vi få nö ja  oss med de lokaler och appara ter,  som finnas — 
biograferna —  och rekvirera  p rogram  genom filmcentralerna. 
Barnen få gripa tillfället i flykten och tillgodogöra sig filmen, 
som bjudes, ibland som en god repetition av kursen och ibland 
som en förberedelse för v a d  som kom m a skall. Ä ven  detta  går 
bra — och m åste  förresten  gä, eftersom  ingen annan lösning är 
m öjlig  inom  överskådlig  tid.



Det ställer sig dock onekligen lite dyrt, a tt varje barn be
ta lar t. ex. 25 öre för en föreställning, då lokalen blir full un-
rder alla om ständigheter; risken är ju ingen, publiken är ga
ranterad.

Här i Hofors hade vi gärna velat ha m ånga program , ty  så
väl lärare som barn och föräldrar ha visat stort intresse för
saken och varit nöjda med vad som bjudits. Men den stora 
arbetslösheten med åtföljande umbäranden och nöd har gjort, 
a tt vi ej kunnat ifrågasätta, a tt så m ånga 25-öringar skulle 
läggas till en visserligen god men i nödtid umbärlig sak.

För att råd a  bot på dylika svårigheter kunde man ju tänka 
•sig kommunalt eller s ta tlig t anslag, så tillträdet bleve fritt. 
M ånga kommuner skulle nog både kunna och vilja lämna denna 
hjälp, men bäst vore dock statsanslag, då därigenom rättv isa 
för barnen nåddes, i det att de skolor, där kommunerna äro 
m indre intresserade för undervisningen, komme i åtnjutande 
av  anslag.

Josef Andersson.

Från hem bygds — till världs* 
bild.

H E D E S U N D A
F o lk sk o llä ra re  

Eina r  Ander ss on

Jag ber få uttala mitt 
och ännu mer Hedesun- 
da skolbarns tack för till

mötesgående och hjälp m ed program  till våra skolfilmförevis
ningar under idet gångna läsåret. Vi har haft ett par ”filmkväl
la r” med en ungdomlig publik på 200—300 barn. Skolfilmen 
har ej blott intresserat barnen kolossalt — det är ju så gott 
som självfallet — den har även förm ått tillvinna sig stort in
tresse från lärares och övriga för skolan intresserade perso
ners sida.

Med den erfarenhet jag hittills haft av densamma, får 
jag  som min mening uttala, a tt skolfilmen har en stor uppgift 
a tt fylla som kompletteringsmedel till arbetet i skolan, egen
domligt att ej allt vad skolfolk heter inse detta. Den har sitt



s to ra  och givna vä rde  som det bäs ta  tänkbara  åskådningsm ate
rial till snart  sag t alla ämnen, upptagna på  skolschemat. Icke 
minst torde hembygdsundervisningen, tagen i v idare bem är
kelse, kunna vinna på a tt  använda sig av filmen. Vilken god 
och klar  bild kan ej bibringas barnen med filmens tillhjälp av 
d e t  n ä ra  liggande — hembygd, d e t  egna landskapet, det egna 
landet — och hur enkelt och naturligt lå ter  sig ej denna bild 
utvidgas till världsbild!

M å 'det tillåtas mig några  erinringar. En viktig sak  är, a tt  
resp. lä rare  i fö rväg  väl p repa re ra r  förevisningarna, och a tt  
dessa i lämplig u tsträckning åtföljas av demonstrationer. Allt 
för ofta återkom m ande, torde förevisningarna ve rka  trö ttande 
och blaserande, ett pa r  p rog ram  under terminen räcker  till. 
N öjesfilm  bör till någon del ingå i varje  program . Man m åste  
kom m a ihåg, a tt  det ä r  fråga  om barn. Speciellt på många 
platser på landsbygden äro dessa skolfilmförevisningar de en
da tillfällen för de flesta barn a t t  ”få gå på bio”. Man bör då 
b juda  dem både n y t ta  och nöje.

Ännu en gång, tack  för det gångna året, jag  ber a t t  få å te r 

komma. ytmärkå högaktning

Einar Andersson.

F ra m ko m lig  väg till lyck lig  
lösning.

L U L E A
F o l k s k o l i n s p e k t ö r  

O .  N o r d l u n d

Vid början  av v å r te rm i
nen 1922 förde underteck
nad fram tanken på s ä r 

skilda biografföreställningar för skolbarn i Luleå. T ack  vare  
ett synnerligen välvilligt tillmötesgående från b iografdirektör 
Anderssons sida resulterade d e t ta  i a t t  å tvenne av stadens 
b iografteatrar,  nämligen Odéon och Maxim, skoLföreställnin- 
gar  regelbundet anordnats  under s tö r re  delen av vårtem inen 
1922 och under hela läsåre t  1922— 1923. K ostnaderna  härför 
hava  täckts  på så sätt, a t t  en låg  in trädesavgift  upptagits av 
barnen.



Sam tliga program  hava levererats av Svensk Film ndustris 
avdelning för skolfilm och utvalts av nämnda avdelnings före
ståndare, direktör Berg, och är det mig ett nöje a tt på begäran 
intyga, a tt föreställningarna visat sig lämna ett utm ärkt resul
tat ifråga om barnens behållning av desamma. F järran  lig
gande trakter, biologiska företeelser och annat, varom  barnen 
hört talas i skolan, hava här åskådliggjorts på ett sätt, som 
är beundransvärt, och som visar, vilken betydelse biografen 
har som undervisningsmedel, när programmen äro lämpligt av
passade. Barnens intresse för skolföreställningarna har ock
så  varit m ycket livligt, och vid verkställda prov, exempelvis 
genom uppsatsskrivning, har det visat sig, att de med lätthet 
kunnat tillägna sig en betydlig del av den kunskap, man med 
filmens tillhjälp velat meddela dem.

Min erfarenhet från de ifrågavarande skolföreställningarna 
är den, a tt filmen såsom åskådningsm ateriel vid undervisnin
gen icke kan skattas nog högt. Idealet vore, att varje större 
skola finge sin egen lilla biograf, men som detta f. n. ställer 
sig rä tt svårt, förefaller mig det här praktiserade sä ttet vara 
en rä tt så framkomlig väg till en lycklig lösning av denna 
fråga. E tt nödvändigt villkor härför ä r givetvis, att man får 
påräkna förståelse och tillmötesgående från biografägarnas 
sida, och ett icke mindre nödvändigt villkor är, a tt de fattiga
ste barnen beredas tillfälle a tt besöka skolföreställningarna på 
skolkassans bekostnad.

O. Nordlund.

Det m est effektiva åskådnings- 
m edel, som står undervisningen  
till buds.

K A R L S T A D
F o l k s k o l i n s p e k t ö r  

Axel Rydbor g

Under de senast gångna 
läsåren har på en av sta
dens biografteatrar varit 

anordnade biografförevisningar m ed för barn särskilt lämpat 
program , och vilka förevisningar även varit besökta av barn 
från Karlstads folkskolor. Då emellertid dessa förevisningar



ännu va rit så få t ill antalet, på samma gång som preparering 
av de förevisade bilderna omöjliggjorts, därigenom att de före
visade filmerna icke före uppvisningen va rit t i l l  sitt innehåll 
för.lärarna bekanta*), har förevisningarna för barnen mera få tt 
karaktären av ett angenämt avbrott i skolarbetet än ett led i 
undervisningen.

Vad de förevisade bilderna vidkommer, v ill jag som min me
ning uttala, att filmerna va rit väl valda och genom sin fö r
måga att på ett utm ärkt sätt åskådliggöra företeelser, som av 
barnen praktiskt taget icke kunna iakttagas genom direkt åskåd
ning, va rit i hög grad instruktiva, på samma gång som barnens 
livligaste intresse va rit fästat vid detta mest effektiva åskåd- 
ningsmedel, som näst företeelserna själva för närvarande står 
undervisningen till buds.

Karlstad den 12 maj 1923.
Axel Rydborg.

E tt p rov, som h ö l l !

§ 1 . Ur protokoll vid Valbo hä
F Ä R G E L A N D A Mötets förra del försig- rads lärareförenings möte

gick denna gång å bio- 23 febr, 1923.

graflokalen i Färgelanda. H it hade samlats skolrådsledamö- 
ter, medlemmar av lärareföreningen samt skolbarn från Öde
borgs och Färgelanda skoldistrikt under sina respektive lära
res ledning. Inför ett fu llta lig t auditorium höll kretsens ord
förande Herr And. Linder, Ödeborg, e tt intressant föredrag 
om ” Skolfilm ” , i v ilke t han påvisade den moderna kinemato- 
grafiens utveckling och dess stora betydelse speciellt ur un- 
dervisningssynpunkt.

§ 2.
Såsom illustration till det i föregående § nämnda föredraget 

visades ett antal skolfilms enligt program  som fö lje r: 1. Dals
lands kanal, 2. Lapparna, 3. Modern porslinsfabrikation, 4. Från 
timmerstock till pappersark, 5. Bland bufflar och noshörnin
gar, 6. En resa till månen, 7. Med Burre Busse på isbjörnsjakt.

*) Detta fel bör vara lä tt avhjälpt. Utg:s anm.



Program m ets olika nummer följdes med synbart intresse från 
de närvarandes sida. Särskilt sista num ret tycktes slå an på 
den yngre delen av publiken.

§ 3.
Lektion om Lapparna av Fröken Lotten Högstedt, Färge- 

landa, med skolbarn från Färgelanda skolas 3. och 4. klasser, 
vilka förut sett filmen förevisad. Lektionen visade, att barnen 
med synnerligt stort intresse hade följt med under filmföre- 
visningen och avgåvo sina svar rask t och klart. Fröken Hög
stedt och skolbarnen avtackades i vederbörlig ordning av ord
föranden.

§ 4.
L ärare N. H. Frennberg, Färgelanda, dem onstrerade uppsat

ser skrivna av lärjungar i folkskolans 5. och 6. klasser i ome
delbar anslutning till filmförevisningen. Uppsatsernas flertal 
handlade om Lapparna. Behandlingen av äm net visade, att 
barnen genom filmen fått en djupare inblick i lapparnas liv och 
vanor.

Ödeborg d. 10 m ars 1923.
E. Kromnow.

S ek re te ra re .

N å g c t som skolan “icke längre 
få r  försum m a".

S T O C K H O L M
Klara folkskolas elever ha

K L A RA under denna term in blivit 
satta i tillfälle att bevista

Fra ns  Lindskog

ett par av A.-B. Svensk Filmindustri anordnade förevisningar 
av  undervisningsfilmer. Det är mig ett nöje att kunna vitsorda 
dessa förevisningars höga värde såsom  bildningsmedel. Fil
mer sådana som ”Köldens son”, ”Med flyttfåglarna till A frika”, 
Blodomloppet sam t ett antal utsökta natur- och djurbilder gå- 
vo ett m ycket stark t intryck av att skolan icke längre får för
summa att organiskt införliva filmen i sin undervisning.

Klara folkskola, Stockholm, den 14 maj 1923.
Frans Lindskog.



Tillför undervisningen ett nöjes* 
moment.

M ed den e rfarenhet av
A R B O G A filmens användning i un

dervisningens tjänst, som
G.  E .  G a b r i e l s s o n

vunnits i h ärv aran d e  folkskolor t. o. m. innevarande lä så r, 
kan säg as, a tt den är e tt ypperlig t illustrationsm edel för a tt 
i m innet b efästa  och d e ta lje ra t u tv idga under lek tionstim m ar
na givna kunskaper, vartill kom m er a tt de äm nen, den fö re
trädesv is gagnar, geografi, botanik, zoologi och olika g renar 
av industri, genom  densam m a erhålla  e tt nöjesm om ent, som  
v e rk a r uppiggande och i a llm änhet gör dessa ”film lektioner” 
efte rläng tade . Ö nskligt vore a tt dessa  film tim m ar kunde m er 
och m er e rsä tta  en del av  de s. k. barm föreställningarna.

F ö r A rboga Folkskolor 

G. E. Gabrielson.

Skolfilm fra m fö r  skolresa.

M ed anledning av  Eder 
begäran  om e tt u tta lande 
om  de filmer, jag  i under-

K L I N T E N
F o l k s k o l l ä r a r e

U.  N o r d h a g e n

visn ingssyfte  förevisat, ber jag  fö rs t som sist få säga  det enda, 
som  kan  säg as : B ilderna ha  v a r it  u tm ärk ta  och sy fte t med 
dem, a tt ge den ” ta lande” bilden som kom plettering  till det ta 
lade ordet, har, för så  v itt jag  fö rs tå r a tt döma, uppnåtts.

Skolfilm  är, åtm instone för en landsbygdsskola , dyr, det
d y rb a raste  åskådningsm ateria let, m en också de t b ästa . Ja g  
tvekar ej a tt sä tta  den fram för en skolresa, och d å  blir den 
billig. U nder resan lägger ofta trö tth e ten  hinder för barnen a tt 
tillräcklig t och snabbt uppfatta  och senare  bevara  det v äsen t
liga. Jag  ta r  risken a tt synas efterbliven, då jag  tro r, a tt
” ä v e n ty re t” i skolresan för lärjungen  blir det huvudsakliga. 
Filmen, den geografiska, ger ock så  ”ä v e n ty r”, men läm nar 
ock värdefu lla  minnen, fruk tbärande för undervisningen. M ånga



exempel skulle jag kunna ge, men inskränker mig till att 
näm na huru barnen efter ’ ’ Stenålder sm annen” sökte en längre 
tid leka ”stenåldersliv”, tills en ny film gav fantasien en annan 
riktning.

Skulle det sedan bli fråga om vilka filmer, som böra före
dragas, så röstar jag obetingat för de geografiska och zoolo
giska. Yrkesfilmer bli, enligt m itt anspråkslösa förmenande, 
för invecklade.

Som föreståndare för föreläsningsverksam heten  på orten 
ger jag obetingat m itt förord för film, använd i detta slag av 
bildningsarbete. Jag  kan med bestäm dhet säga att ”skolfil- 
men” bereder en angenäm lättnad i jäk tet efter ”dram erna”. 
Och då är något, kanske m ycket vunnet.

Med utm ärkt högaktning 
U. Nordhagen.

A llt id  fu ll ta lig t  besökt.

Fan ju n k are

Axel Nennert

det m ed nöje jag konstaterat, a t t  filmen av regem entets per
sonal s tädse  em ottagits m ed intresse, och a tt de föreställnin
gar av ifrågavarande slag, som i regel givits en gång i m åna
den under cirka IV2 års tid, alltid varit fulltaligt besökta, icke 
minst av manskap utan även så gott som av samtliga office
ra re  och underofficerare med familjemedlemmar.

Till härvarande folkskolas lärarekår, som med sina skol
barn varit i tillfälle att bevista föreställningarna, har jag vänt 
mig och bl. a. erhållit nedanstående uttalande, som jag för min 
del till alla delar instäm m er uti: ”att filmen i undervisningens 
tjänst helt visst har ett oerhört värde, och a tt man med glädje 
em otser den dag, då filmen kan betraktas som en skolans egen-

^ om • Högaktningsfullt
A xel Nennert.

O S C A R -  
FR E D R IK S  BORG

Med anledning av Eder 
begäran om ett uttalande 
angående skolfilmen är.



1 Kristianstad ha r  under 
de senaste åren  anordnats  
förevisning av skolfilmer

K R I S T I A N S T A D
F o l k s k o l i n s p e k t ö r

Oskar  Ander ss on

med ett synnerligen go tt  resultat. Dessa filmföreställningar 
ha förlagts till efterm iddagarna  efter slutad skoldag och ha 
av såväl barn  som lä rare  och lärarinnor om fa tta ts  med stort  
intresse. För undervisningen i geografi, naturkunnighet och 
uppsatsskrivning ha de haft s tor betydelse. I de flesta k lass
avdelningarna ha lä rare  och lärarinnor givit barnen i uppdrag  
att skriftligt redogöra  för en sådan filmföreställning, och det 
torde utan överdrift kunna sägas, att resulta te t blivit över för
vän tan  gott.

Det synes oss sålunda, a t t  skolfilmvenksamheten ur peda
gogiska synpunkter är av s tor  betydelse och a tt  den bör på allt 
s ä t t  uppm untras och understödjas. E tt  huvudvillkor ä r  emel
lertid, a t t  alla barnen deltaga i bevistandet av föreställningarna, 
ty  först då kunna dessa senares betydelse ur undervisningssyn- 
punkt fullt u tnyttjas. Meddellösa barn  böra  därför på skolans 
bekostnad få gratis tillträde till skolfilmföreställningarna.

Kristianstad den 8 maj 1923.

Med u tm ärk t  högaktning.

Oskar Andersson. Henning Sköld.
Stadens fo lk sk o lin sp ek tö r. L ä ra rk å ren s  rep re se n ta n t i fo lk sk o le sty re lsen .

De skriftliga provens vittnes
börd.

Ehuru vi h ä rs täd es  befin
na oss på försöksstadiet 
ifråga om filmens använd-

S Ö D E R H A M N
F o l k s k o l e s t y i s  s e k r .

Olov Bengts son

ning som undervisningsmedel, vill jag  med nöje tillmötesgå 
Eder begäran  a t t  u tta la  mig om de erfarenheter, vi h ä r  gjort 
av Edra  undervisningsfilmcr och vä rd e t  av deras användning: 
i undervisningens tjänst.



Vi ha här  för ändam ålet fö rhyrt  en s törre  biograflokal och 
vid förevisningarna sam m anslagit folkskolans 3 :e  och 4:e 
sam t 5 :e  och 6 :e  klasser. D etta  för a t t  i s tö rs ta  möjliga mån 
få för de olika å lders- och undervisningsstadierna lämpliga fil
mer. Att den form av kunskapsmeddelande, som filmen u t
gör, är synnerligen god och nöjsam, därom  vittna de muntliga 
och skriftliga redogörelser  över förevisningarna, som barnen 
givit. Det s tå r  genast klart, då  man ta r  del av dessa, a tt  ge
nom filmen e tt levandegörande av kunskapen  äg t rum. Upp
sa tserna  bli rikare på ord, m era lediga, bättre disponerade än  
eljest. Att resulta te t  blivit så nöjaktigt är helt k lart till s to r  
del de väl inspelade film ernas förtjänst. De filmer, som vi ge
nom Eder erhållit, ha  alla v isat sig v a ra  u tm ärk ta  sådana.

Det är ju dock tydligt, a t t  bäs ta  sä t te t  för f i lm ens 'använd
ning som undervisningsmedel vore, a tt  varje  skola hade sin 
appara t  och sitt fö rråd  av filmer, så a tt  lä ra ren  kunde m era 
om edelbart ankny ta  förevisningen till kunskapsmeddelandet. 
D å emellertid en sådan  anordning m åste  ställa sig betydlig t 
dyrare ,  få väl å tminstone de mindre samhällena t. v. använda 
sig av biograflokalerna för denna undervisning.

Med u tm ärk t  högaktning 

Olov B engtsson.

EU steg närmare målet.

Skolfilmens ovärderliga 
ny tta  vid undervisningen 
torde åtminstone för var-

F o lk s k o l lä r a r e  

R i c h a r d  B e r g f a s t
N J U R U N D A

je skolman, som h a r  någon erfarenhet därav, ligga i så öppen 
dag, a t t  d ä ro m  ingenting behöver ordas. Till sin fulla r ä t t  
kom m er den dock först då, när apparaten  och filmen fått sina 
p latser vid själva läroanstalten  och kunna användas när  hels t  
så  önskas. Om detta  ä r  ett mål, som väl länge för de flesta 
skoldistrikt m åste  h ä g ra  i f järran, kunde man dock kom m a m å 
let ett s teg  närm are, för så vitt anslag till skolfilmsundervis- 
ningen av allmänna medel — helst då s tatsmedel — kunde ut-



verkas. Mina erfarenheter av nuvarande anordning äro  ej de 
bästa. B ris tande förståelse  hos fö rä ld ra rna  för ifrågavarande 
undervisning gör svårigheterna  vid erläggandet av den ringa 
avgiften m ycket  stora, ja, under den innevarande terminen så 
s to ra  att  föreställningarna, då arbete t  vid hä rvarande  sågverk  
och fabriker nedlades, m åste  helt inställas.

Slutligen m å  det tillåtas mig fram bära  mitt r inga tack till 
Eder för E dert  uppoffrande arbete i skolfilmens tjänst. Helt 
säkert  till n y t ta  för hela v å r t  folk, skall frukten dä rav  ej utebli.

Njurunda den 12 maj 1923.
Rich. Bergfast.

" J a g  a n se r  d en  b ä ttre  ä n  under*  
v is n in g s f i lm e r f r å n  a n d ra  h å ll  
—  m in  å s ik t  d e la s  a v  m in a  kam= 

ra te r" .

Med verkligt nöje villfar 
jag  Eder begäran  om mitt 
u tlåtande angående mina

S T O C K H O L M
F o lk s k o l lä r a r e

H i l m e r  T h o r e l i u s

in tryck  och erfarenheter av E dra  undervisningsfilmer och de 
förevisningar av sådana, som jag  känner  till. B eder då ge
nas t  få konsta tera , att såväl in tryck  som erfarenheter  äro de 

allra bästa.
Vid flera tillfällen förut, d. v. s. innan jag gjorde bekantskap 

m ed E dra  undervisningsfilmer, ha r  jag — och jag  tror  barnen 
gjort  l ikadant —  kän t mig besviken och läm nat biografen, där 
en skolfilm rullats upp, m ed m er eller mindre blandade känslor.

Av en händelse kom  jag  s å  i februari m ånad  i å r  a t t  få på 
min lott a tt  a rran g e ra  en filmförevisning för barn från Gustav  
V asa skola, där  jag  är lä rare . Mitt val föll på en av E d ra  fil
m er: S nöhyddans  folk  (även kallad Nanook, köldens son), och 
lokalen blev den lilla trevna  Birkabiografen, som  rym m er b o r t
åt 300 personer. T vå  dagar å ra d  gavs filmen för barn  från 
Gustav  Vasaskolan, och säkert  är, att  både lä ra re  och barn 
voro m er än belåtna m ed  denna film, som på e tt  så  charm ant



sä tt ger en livs levande bild av eskimåernas liv och leverne. 
Denna film fastnade i minnet hos barnen — hos oss äldre ock
så — det pratades om den och skrevs uppsatser om den — 
m ånga riktigt bra. Kort och gott, det var (och är) en präktig 
undervisningsfilm.

Helt nyligen arrangerade jag för vår skola ett par filmföre
visningar å Birkabiografen. Vid dessa tillfällen upptog pro
gram m et: 1) Med svenska renar till Norges nordkust, vilken 
film fångade barnens intresse i hög grad och givetvis är en 
utomordentligt god undervisningsfilm; 2) Blodomloppet — en 
av de bästa  skolfilmer, jag någonsin sett, men som bör rullas 
fram m ycket sakta och beledsagas av förklarande föredrag, 
alltså en präktig lektionsfilm ; 3) Som flyttfågel i Afrika, detta 
Bengt Bergs m ästerverk, om vilket meningarna knappast kunna 
brytas, särskilt om det visas så, som vi fingo se det å B irka
biografen.

Kontentan av mina intryck och erfarenheter av Edra under- 
visningsfilmer är den, att jag anser dem bättre än de undervis- 
ningsfilmer från andra håll, som jag haft tillfälle att se upp
rullas. Och jag tror mig ej säga för mycket, då jag påstår, 
a tt denna min åsikt delas av mina kam rater bland lärarperso
nalen vid skolan. Att barnen voro m era förtjusta än vid andra 
tillfällen, det både hördes och syntes.

Hilmer Thorelius.

Omväxlande eller enhetliga 
program?

Särskilda filmförevisnin
gar för skolungdom har 
på initiativ av direktör

K A L M A R
Ö v e rlä ra re  

Manfred  B e rg

Thomas Hansen under de båda sista läsåren anordnats i Kal
mar. Folskolornas lärjungar hava fått tillträde till dessa före
ställningar mot en ringa avgift, och till fattiga barn har ett 
s to rt antal fribiljetter utdelats.

Under läsåre t 1921— 1922 voro programmen till dessa före
ställningar sam m ansatta av filmer med väsentligt olika inne-



håll, under innevarande läsår hava därem ot program m en sam 
m ansatts efter m er enhetliga synpunkter. Om m an fäster 
huvudvikten vid kunskapsresultatet, to rde detta  senare för
farande vara  det m est lämpliga och böra rekomm enderas. Be
hållningen av dessa föreställningar, d ä r program m ets alla num
mer koncentrera sig omkring något enhetligt, blir utan tvivel 
större än av sådana, där filmer med ämnen från vitt skilda 
om råden sam m anförts.

Barnens besök å dessa föreställningar hava givetvis ej kun
nat göras obligatoriska, då avgift m åst upptagas. Det oaktat 
hava besöken varit m ycket talrika —• i regel fullt hus. In
tresset för rena undervisningsfilmer är dock ej alltför stort 
hos barrten, även för dem äro dramerna, lustspelen och skäm t- 
bilderna mest lockande. Önskligt vore om för skolbruk iscen
sattes så stort antal som möjligt av sagor, berättelser, skåde
spel etc. av våra  främ sta författare för barn och ungdom. 
En oförarglig skämtbild försvarar ock sin plats vid skolföre- 
ställningarna. Till omväxling med de m era to rra  undervis- 
mngsfilmerna böra program  av senast antydda slag före
komma.

För Kalmar folkskolors räkning har under denna termin in
köpts en biografapparat. Endast ett par föreställningar hava 
hittills givits, till vilka film förhyrts från Svenska skolmuseets 
filmavdelning i Stockholm. Vid dessa föreställningar hava 
föredrag hållits å anslutning till program m et och själva före
visningarna hava beledsagats av musik.

önsklig t vore att varje skola eller skoldistrikt förfogade över 
var sitt förråd av filmer, så att förevisning kunde ske när som 
helst i m era omedelbar anslutning till undervisningen. Då fil
men ställer sig alltför dyr, torde realiserandet av detta önske
mål ej kunna ske utom i distrikt, vilka i ekonomiskt avseende 
äro särskilt välsituerade.

Kalmar den 3 maj 1923.
Med utm ärkt högaktning 

Manfred Berg.



E tt exempel på a tt skolfilmen 
talar fö r  sig själv.

V. V A L A
F o lk s k o l lä r a r e

Sixten  T h o rén

Delvis med anslag från 
kommunal fu 11 m äkti ge an
ordnades här under vår

terminen 1923 tre stycken filmförevisningar för socknens skol
barn. På grund av anslagen hade barnen fri entré på de båda 
första föreställningarna; till den tredje förevisningen nödgades 
vi bestämma en mindre avgift, vilken dock icke avskräckte bar
nen att infinna sig. Utom skolbarnen har skolråd och kommu
nalfullmäktige varit inbjudna, och detta visade sig vara en för
ståndig åtgärd.

Då jag genomläser föregående yttranden och uttalanden om 
skolfilmen, finner jag intet nytt att tillägga. Skolfilmens obe
stridliga värde som undervisningsmaterial behöver enligt min 
tanke ej vidare diskuteras. Skolfilmens segertåg genom värl
den är ofrånkomligt.

En viktig sak är att de äldres och styrandes intresse väokes. 
Härmed visade det sig vara rä tta  sättet att inbjuda myndighe
terna till förevisningarna. Ty folk i allmänhet veta ej vad 
skolSlm egentligen är. Då begäran om anslag här framfördes, 
yttrades från kommunalt håll att saken ej hade sådant värde, 
att den borde understödjas med kommunala medel. Samme 
person uttalade efter förevisningarna sin stora tillfredsställelse 
med desamma och frågade om flera förevisningar voro tilläm- 
nade. Se där e tt ex. på att skolfilmen talar för sig själv, blott 
den får komma till tals med allmänheten. Ett utmärkt sätt 
härvidlag vore att efter visningen för barnen ge äldre tillträde 
till filmen genom en särskild visning med entré, som således 
bidroge till att täcka kostnaderna. Enligt min uppfattning är 
det mesta av skolfilmen lika sevärt för äldre: de ha nämligen 
icke som barn haft tillfälle att få sina skolkunskaper belysta 
av den levande bilden. Det är ej försent för dem ännu.

V. Våla, Ängelsberg d. 4 maj 1923.
Sixten Thorén.

F o lk sk o llä ra re .



En högtidsstund.

En högtidsstund  v a r det 
synbarligen  för lä rju n g ar
na vid h ärv aran d e  folk-

F ö rs te  lä ra re n  

Erik LidholmHJO

skola, då de under innevarande term in för fö rs ta  gången fingo 
tillfälle a tt n ä rv a ra  v id  en  skolfilm föreställning. D et om väx
lande p rogram m et höll in tre sse t spän t under hela den IV 2 

tim m e långa föreställningen. S ä rsk ilt ro lig t hade m an å t d jur- 
film erna sam t d e t lilla skäm tnum m er, som avslutade p ro 
gram m et.

F ö r egen del fick jag  e tt s ta rk t in try ck  av  filmens s to ra  be
tyd e lse  för skolan. De kunskaper, som  h ä r  m eddelades på 
e tt s å  angenäm t sä tt, m åste  e tsa  sig in i m edvetandet på e tt 
helt annat vis än även den m est åskåd liga  m untliga underv is
ning. B a ra  e tt exem pel:

N är barnen  h ä r  m ed egna ögon fingo se, hur Im atras  skum 
m ande v a tten m asso r v rä k a  sig u tför b ran ta  stup m ellan höga 
k lippväggar — så ha de icke b a ra  lä r t  sig en tom  fras om vad  
F inlands s tö rs ta  va tten fa ll he ter, u tan  de h a  även få tt en fö re
ställn ing om  de väld iga  k ra fte r, som  slum ra i fallet, och om 
den vilda skönhet, som  ligger i fo rsens y ran d e  lek.

H ärm ed ä r natu rlig tv is icke sag t, a tt  skolfilmen kan  i allt 
e rsä tta  den m untliga undervisningen. M en e tt värdefu llt 
hjälpm edel synes den mig v a ra  och väl v ä rd  skolm yndighe
te rn as in tresse.

Hjo den 12 m aj 1923.
E rik Lidholm .

Barnen ha med längtan mofc 
sett varje n y  förevisning.

U nder innevarande läsår 
ha v id  skolan  h ä r  flera 
för barn  avsedda biograf-

STOCKSUND
Ö v e rlä ra re n  teo l. kand . 

J. Holmström

förevisningar kunnat anordnas. P ro g ram m en  vid  d essa  ha v a 
r it  så sam m anstä llda , a tt  de förevisade film erna kunnat be
tra k ta s  dels som  kom plem ent till skolundervisningen särsk ilt



i geografi och naturlära, dels som roande nöjesfilm. De fil
mer — från A.-B. Svensk Filmindustri — vilka vid dessa före
visningar använts, ha enligt undertecknads mening varit syn
nerligen väl utförda och m ycket instruktiva. Barnen', som fun
nit dessa förevisningar m ycket intressanta och nöjsamma, ha 
med längtan och ständigt ökat intresse m otsett varje  ny före
visning. Av detta bl. a. a tt döma har Svensk Filmindustri en
ligt min mening lyckats utm ärkt i sina icke m inst från skolans 
synpunkt så beaktansvärda strävanden a tt göra filmen använd
bar i skolundervisningens och uppfostrans tjänst. Under så 
dana förhållanden kan man icke annat än livligt önska, a tt 
den tid snart m åtte komma, då varje skola kan bli i tillfälle 
att i full utsträckning och på ändamålsenligaste sä tt använda 
sig av filmen i undervisningens och uppfostrans tjänst.

För den n y tta  och det nöje, som härvarande skola under det 
snart tilländagångna läsåret haft av filmen, ber jag a tt  å egna 
och skolbarnens vägnar härm ed få u ttala ett visserligen enkelt, 
men uppriktigt och innerligt tack.

Stocksund den 14 maj 1923.
J. Holmström.

E tt åskådningsmedel, som icke 
på annat sätt kan fram ställas.

Anmodad att delge mina
L U D V I K A tankar och erfarenheter 

om filmen i undervisnin-
E .  W i k l u n d

gens tjänst, gör jag d e tta  med stor tvekan, enär jag saknar 
tillräcklig erfarenhet av densamma för att äga erforderlig sak
kännedom.

Min ringa tanke är emellertid, a tt skolfilmen har framtiden 
för sig. Den ersätter på e tt billigare och bättre  s ä tt  en mängd 
d y ra  preparat och undervisningsmateriell, som i synnerhet folk
skolorna m åste vara  i avsaknad, sam t utgör i många fall ett 
åskådningsmedel, som icke på annat sä tt kan fram ställas. S är
skilt inom naturkunnighetsundervisningen torde den komma 
att visa sig oumbärlig.



Film från nämnda om råde efterläm nar också ide starkaste 
intrycken, helt visst beroende på, a tt den m era utpräglat än 
annan film fram häver det strängt begränsade huvudsyftet. 
En i denna mening detaljfattigare film anser jag ur undervis- 
ningssynpunkt äga samma företräde som en enkel teckning 
framför en komplicerad, om än aldrig så naturtrogen och 
konstnärlig.

Ett önskemål är, a tt den text, som förklarar filmen, m åtte 
göras enklare. En annan fördel vore, om läraren innan före
visningen kunde bli orienterad i filmens innehåll och finge del
ge barnen konturerna av den. Jag  vet, a tt jag är ”omodern” 
m ed denna åsikt, men erfarenheten har lä rt mig, a tt barnen 
behöva några vägledande synpunkter för att kunna göra sina 
iakttagelser, d e tta  även om själva saken är förut känd av 
dem. M ånga stanna annars vid en oväsentlig detalj. Att 
filmen därigenom i förväg skulle förlora sått intresse synes 
mig osannolikt. Lite var av oss har väl erfarit både igenkän
nandets glädje och dess förm åga att aktualisera.

Ludvika den 15 maj 1923.
E. W iklund.

N öjesfilm en fö r s t eller sist?

De undervisningsfilmer 
från A.-B. ”Svensk Film
industri”, som uppförts för

S T O C K H O L M
B R O M M A

Ö v e rlä ra re

V. Sandst röm

Bromma folkskolor, ha visat sig vara av god ja, hög kvalitet, 
och vore det synnerligen önskligt, a tt bolagets rikhaltiga resur
ser kunde komma till ännu större användning än vad hittills 
varit fallet.

”Svensk Filmindustri” har vid skolföreställningarna välvilligt 
u tökat program m et m ed en eller annan ren nöjesfilm. Tanken 
bakom denna anordning, nämligen a tt barnen skola få ett gott 
skratt, är otvivelaktigt god, men lagd efter kunskapsfilmerna 
befarar jag, a tt nöjesfilmen ta r för m ycket intresse från det, 
som dock bör vara  huvudsak. Lades nöjesm om entet före lär-



domsavdelningen kunde detta måhända genom den därav {ram- 
kallade lättare stämningen förbereda intresset för vad som 
sedan följer.

Alviks skola, Ulvsunda den 15 maj 1923.
Vilh. Sandström.

Instruktiva, väl avpassade pro= 
gram .

S K Ä N N I N G E
Ö v e rlä ra re

E i n a r  S j ö ö

Uppmanad göra ett utlå
tande över Svensk Film
industris skolfilm, är det 

mig ett nöje intyga, att programmen varit synnerligen instruk
tiva och väl avpassade för sitt ändamål, att bereda en god 
och nyttig undervisning. Också ha skolfilmsföreställningarna 
av skolans elever och även utomstående omfattats med stort 
intresse, och det är min uppfattning, att i undervisningsfilmen 
har skolan fått ett nytt, utmärkt hjälpmedel att göra undervis
ningen levande och åskådlig.

Skänninge den 7 maj 1923.
Einar Sjöö.

Där man fä rdas miltals till 
sko lfilm en!

H Y L T E B R U K
F o lk sk o llä ra ren

Ivar L i n d g r e n

 — — Samtidigt vill
jag uttrycka min glädje 
över den stora itillfreds

ställelse, bekantskapen med detta storartade filmprogram med
förde.

Framgången överträffade de högst ställda förväntningar. Så
väl stora som små, av vilka en hel del vandrat en hel mil för 
att få se programmet, uttryckte sin stora förtjusning. Pro
grammet var kanske denna gång mest anpassat för äldre, vil
ket vi gjort i propagandasyfte, och vilket helt säkert medfört 
önskat resultat. Men då vi, som vi hoppas, till nästa läsår få 
till stånd regelbunden filmförevisning, vilja vi bedja Eder vara



oss behjälplig uppgöra program förslag, eftersom vi ännu ha 
ringa erfarenhet häruti.

Slutligen önskar jag framhålla, a tt vi redan i barnens upp
satser om den visade filmen med glädje konstaterat det djupa 
intryck den gjort på dem.

Ännu en gång ett h järtligt tack!
Med utm ärkt högaktning 

Ivar Lindgren.

Fostran till goda  m edborgare  
—  den slu tliga  fra m g å n g e n  viss.

E D S B Y N
F o lk s k o l lä r a r e n  

K. F. Er iksson

Biografägaren P. A. P ers
son har under senast 
gångna spelår å härva

rande biograf uppfört åtskilliga skolfilmer.
Dessa filmer ha visat a tt skolfilmsavdelningen på ett lyckligt 

sä tt fyller uppgiften att sam tidigt ge kunskap, fostran och nöje.
Förevisningarna ha dock varit jämförelsevis fåtaligt besökta, 

men i samma mån- som allmänheten lär sig skilja mellan svensk  
skolfilm  och utländskt kram  eller dram er av tvivelaktigt värde, 
kommer också detta förhållande att ändras.

Att läraren i skolfilmen har en ovärderlig hjälp vid kunskaps- 
med-delandet, kan ingen förneka, emedan -det m an ser i regel 
läm nar starkare minnesintryck än det, man hör. A v synnerlig  
vikt är dock, a tt fostran till goda medborgare är avsikten med 
allt kunskapsmeddelande. Detta synes ledningen för skolfilm s
avdelningen ha beaktat.

Därmed är ock den slutliga framgången viss.
Skolfilmsavdelningen är alltså, enligt min uppfattning, värd 

alla rättsinniga medborgares stöd och lärarkårens tacksamhet.
För egen del ber jag härm ed få fram föra m itt enkla men upp

riktiga tack!
Med utm ärkt högaktning 

K- F. Eriksson.



Från läroverkens synpunkt.

M önsteranordning i ett mönster* 
läroverk.

H ö g re  Realläroverket 
å  Ö s te rm alm  

S T O C K H O L  M

I likhet m ed föregående 
år ha vid Högre realläro
verket å Östermalm i

Rekto r  

J .  S ,  H ed s t rö m

Stockholm under läsåret 1922—23 anordnats för skolungdomen 
avsedda biografförevisningar, sam m anlagt 20 s t ,  i läroverkets 
högtidssal. Tiden har förlagts till lördagar kl. 6,15 e. m. 
Första  förevisningen hölls lördagen den 30 septem ber 1922 och 
den sista lördagen den 7 april 1923. Program m en ha kompo
nerats och granskats av chefen för A.-B. Svensk Filmindustris 
skolfilmavdelning och undertecknad. Varje förevisning har i 
regel om fattat 4 å 5 geografiska eller biologiska bilder sam t 1 
eller 2 nöjesfilmer. En inträdesavgift av 50 öre har upptagits 
och har behållningen, sedan om kostnaderna betalts, tillförts 
läroverkets kassor. Förevisningarne ha tillvunnit sig lärjun- 
garnes, särskilt de yngres, stora intresse. Sam m anlagda an
talet besökande har utgjort 6,273 eller i medeltal 314 pr före
visning.

Det är min avsikt a tt även nästa läsår fortsätta m ed dylika 
förevisningar. De synas mig på åtskilliga områden stödja och 
kom plettera undervisningen genom att giva värdefulla kunska
per i en för ungdom intresseväckande form, varjäm te de be
reda förströelse och nöje efter veckans skolarbete.

Stockholm i maj 1923. s _ Hedström_



T ill verklig  välsignelse.

Anmodad att uttala mig
R e k t o r

FA L U N om mina erfarenheter av 
de filmföreställningar, som

Ivar Sefve

givits under de två sista läsåren för eleverna vid härvarande 
högre allmänna läroverk, vill jag framhålla, a tt filmen enligt 
min uppfattning är ett undervisningsmedel av m ycket stor be
tydelse. Att döma av den utveckling, som skolfilmen under 
de få år, man m ålm edvetet arbetat m ed densamma, under
gått, har man all anledning a tt ställa s to ra  förhoppningar på 
den. Dess betydelse ligger givetvis fram förallt på den natur
vetenskapliga undervisningens område, och är det därvidlag 
särskilt geografi och biologi, som äro lämpade därför. Med 
filmens tillhjälp kunna eleverna på kort tid göra excursioner 
till främmande länder och till otillgängliga trak ter och där få 
se just det, som för deras undervisning är av  särskilt intresse, 
på filmen kunna de under en kort tidsperiod studera den ut
veckling av växter och djur, som eljest tager lång tid, kanske 
flera år a tt eljest få kännedom om, och tack vare kam erans 
hjälp kan deras uppm ärksamhet inriktas på just det moment, 
som är för en företeelses förstående det viktigaste.

Filmen kan ej ersä tta  det direkta naturstudiet, men den kan 
i hög grad underlätta detsamma, den kan för den intresserade 
och energiske ge goda anvisningar till självstudier, visa honom 
hur han lämpligast bör bära sig åt för att komma till ett gott 
resultat, och den kan tvinga den bekväme a tt åtminstone vara 
med på något.

För de humanistiska ämnena är ju filmens betydelse ej så i 
ögonen fallande, men kan tydligen även för dessa bli till m yc
ket stor nytta. Bland eleverna finnas alltid många, vars syn
minne är betydligt bättre  utbildat än deras logiska minne eller 
hörselminne. För en del av dessa, som ha m ycket svårt att 
komma ihåg vad som berättas för dem, kan filmen bli till 
verklig välsignelse, i det att den för dem på det lämpligaste 
sä tte t tillrättalägger kunskapsm aterialet.

Ivar  Sefve .



Filmerna "tilltalande och lämp* 
liga".

H ö g r e  R ea l l ä r o v e r k e t  

G Ö T E B O R G
R e k to r

E .  H a l l g r e n

Undertecknad får härmed 
med anledning av Eder 
anhållan, a tt jag m åtte 

uttala mig om Edra undervisningsfilmer, meddela, att de fil
mer, jag  varit i tillfälle a tt taga del av, till allra stö rsta  delen 
synts mig synnerligen tilltalande och lämpliga för sitt ända
mål.

Att skolfilmen har en viktig uppgift a tt fylla, torde vara  höjt 
över allt tvivel, även om det ej kan bestridas, att dess bety
delse på en del håll överskattats.

Intresset hos ungdomen för dessa filmer har jag ej alltid 
funnit så varm t, som man kunde önska, men jag håller dock 
före, a tt om också skolfilmerna endast för en del av lärjun
garna äro av den nytta, som avses, kunna de dock med skäl 
sägas utgöra e tt  värdefullt medel i undervisningens tjänst.

Göteborg den 5 maj 1923. , , , , . '
Med utm ärkt högaktning

E. Hallgren.

N ä r "m örkret" skingras.

När jag härm ed följer 
Eder anmodan att medde
la några erfarenheter från

L ek to r

E r n s t  Hör l in
D J U R S H O L M

användningen av Edra undervisningsfilmer, beklagar jag, att 
jag ännu icke haft tillfälle att effektivt u tnyttja detta under- 
visningsmedels alla möjligheter. Ännu återstå r mig nämligen 
användandet av filmen i direkt anslutning till undervisningen 
såsom en integrerande beståndsdel av denna. Vad jag hittills 
erfarit av skolfilm, stöder mig i min uppfattning, a tt endast en 
sådan användning kan giva filmen dess fulla värde som under- 
visningsmedel.

När sistlidna höst en biograf öppnades i Djursholm, blev jag 
anm odad att aktgiva på program valet, en uppgift, som blev 
ganska lätt, när Svensk Filmindustri åtog sig att sö rja  för fil
m erna. I sam råd m ed Skolfilmavdelningens chef uppgjordes



planen för föreställningarna. Varje vecka skulle utom even
tuellt ”gult" program  givas minst ett ”rö tt’ program , vilket 
skulle bestå av en avdelning undervisande film, efterföljd av 
en nöjesfilm. Dessa program, vilka på söndagarna givits som 
matiné med nedsatt biljettpris, torde ungefärligen ha m otsva
ra t de föreställningar, som vissa skolor, t. ex. Östermalms Lä
roverk, anordnat, möjligen har hos oss nöjesavdelningen in
k räk ta t på program utrym m et mer än vid dessa skolföreställ- 
ningar.

Vi ha även börjat anordna sådana föreställningar av m er ut
präglat undervisande art, givna delvis på skoltid. Härvid har 
ett sam arbete mellan Djursholms Folkskola och Samskola eta
blerats, i det vi gemensamt utse ett lämpligt program. Även 
dessa program  levereras av Svensk Filmindustris Skolfilmav- 
delning, och hava i likhet med de förutnämnda varit synnerli
gen värdefulla och intressanta.

Dylika föreställningar kunna dock endast betraktas som pro
visoriska anordningar och kunna följaktligen icke fylla de 
krav man vill ställa på dem ur pedagogisk synpunkt. Man 
m åste ju till ett program  sam m anställa ett flertal filmer från 
olika ämnesområden, vilket dels kan verka förvirrande på 
åskådarna, dels kan försvåra en preparering av äm net före 
föreställningen och en diskussion efter densamma. Undantag 
bilda naturligtvis sådana längre filmer som ”Nanook”, Bengt 
Bergs fåglar eller ”Kina och kineserna”. Det är även svårt 
att sam m anställa ett program, som läm par sig för alla de 
olika åldersklasserna i en skola. Det kan lätt hända att pro
grammet delvis blir antingen för svårt och ofattbart för de 
yngre eller för o intressant för de äldre.

Mången gång, när man åser en undervisningsfilm, iak ttar 
man en eller annan detalj, som är av instruktivt värde, men 
som glider obeaktad förbi. Det är klart, a tt en film ej kan 
belastas med alltför m ycket text, men i sådana fall känner 
man en obetvinglig lust att hejda filmen för att påvisa det In
tressanta momentet. Detta går ju icke med de sto ra  biograf- 
maskinerna men är möjligt med de för skolorna avsedda pro- 
jektionsmaskiner, som nu finnas i handeln.



Jag  ä r  ö v erty g ad  om  a tt utvecklingen m åste  gå m ot det 
m ål jag  ovan an tydde, e tt mål, som  även skolfilm kom m itte- 
rad e  uppställde i s itt betänkande. M en dessförinnan b a r skol- 
filmen m ånga hinder a tt övervinna, som  icke äro  lä tta re , d ä r
för a tt  de o fta  bero på fö rdom ar och okunskap. F ö r a tt i min 
s tad  söka  sk ingra  det m örker, som  v ilar över m ångas upp
fattn ing om filmen, b e ly ste  jag  för någon tid sedan filmen och 
dess m öjligheter som  undervisningsm edel i e tt  fö red rag  inför 
”Hem  och  skola”, en sam m anslu tn ing  m ellan fö rä ld ra r och 
lä ra re  inom D jursholm . Svensk F ilm industri hade till m itt för
fogande s tä llt en sko lp ro jek tionsappara t och e tt hög in tressan t 
bildm aterial. E ffekten  blev över fö rväntan . D ärom  v ittna  
bl. a. d e  m ån g a  u ttry ck  av tacksam het, som  efte rå t r ik ta ts  till 
mig, men som  jag  ber a tt få a d re sse ra  till Svensk Film industri. 
”D et v ar en upplevelse” och liknande u ttry ck , som  därv id  
fällts, v isa  hur lä tt  m isstron  kan fö rb y tas  i beundran för vad 
filmen ä r och förm år.

M ed tanke på de lä ra re , som  m öjligen räd as för besväre t 
och sv årig h e te rn a  a tt handha p ro jek tionsappara ten , vill jag  
m eddela, a tt jag  vid d e tta  tillfälle skö tte  appara ten  ensam  och 
utan  någon som helst svårighet. De enkla handgreppen vid 
in sä ttande t av ny  film o. d. hade jag  lä r t m ig n ågo t tidigare 
under e tt p ar m inuters instruk tion  av chefen för Svensk F ilm 
industris m askin avdelning.

Som  ännu en följd av  det näm nda fö red rag e t får kanske an
tecknas, a tt  D jursholm s Sam skola, som  v isa t sig g ä rn a  upp
tag a  n y a  pedagogiska m etoder till prövning, m ed s tö rs ta  san
nolikhet redan  n äs ta  term in skall an stä lla  försök  m ed filmen 
som  åskådningsm edel i d irek t anslutning till undervisningen 
i skolan.

De resu lta t, som därv id  kom m a a t t  vinnas, skall det bli mig 
en g läd je  a tt  få tillsända E der i e tt m eddelande, som  to rde  bli 
av s tö rre  in tresse  än det h är föreliggande.

M ed u tm ärk t högaktning 

Ernst Herlin.
F il. D:r, Lektor vid D jursholm s  

sam skola.



S n ö h y d d a n s f o l k  (N a n o o k )  en 
idealfilm .

Vid flera tillfällen' ha bio
grafföreställningar varit 
anordnade för skolungdo-

K A R L S T A D
L äro v erk sad ju n k t 

Olov Modé n

men vid Karlstads h. allm. läroverk och alltid om fattats med 
sto rt intresse. Av lärjungarnas såväl muntliga som skriftliga 
redogörelser för filmernas innehåll har det visat sig, a tt de väl 
förm ått tillgodogöra sig, vad de sett. — Under innevarande 
vårterm in visades bl. a. eskimåfilmen ”Snöhyddans folk”, varvid 
mer än hälften av skolans elever voro närvarande. Det för
tjänar nämnas, a tt särskilt denna film ypperligt fyller den 
fordran, man kan ställa på en god skolfilm, nämligen att på 
ett livligt och intresseväckande sä tt förtydliga och kom plettera 
den muntliga undervisningen och lärobokens framställning.

K arlstad den 14 maj 1923.
Olov Modén.

G lädjande a tt ku n n a  bjuda  
u n gdom en  så d a n t  —  däribland  
en liten " sk o jb it’’.

A.-B. Svensk Filmindustri 
har begärt a tt få ett ”ut
låtande över de intryck

L I D I NG Ö
R e k to r

L. G.  Ander ss on

och erfarenheter” bolagets skolfilmer gett, och är det mig ett 
nöje att säga, a tt dessa varit av  allra bästa  slag. Jag  är upp
riktigt glad, a tt m an har sånt att bjuda ungdomen på. Genom 
vänlig överenskommelse m ed en i närheten av läroverket be
fintlig biograf har här varannan vecka anordnats särskilda 
skolföreställningar, d är jag tror uteslutande bolagets filmer an
vänts. Som lärare i biologi har jag haft rikliga tillfällen att 
sedan på lektionstimmarna tala om vad bilderna visat och kun
nat konstatera, vilket annat värde en lektion får, då man kan 
erinra om något, som eleverna själva varit med om att upp
leva, ty  i en film sådan som t. ex. Shackletons pingviner, Bengt



Bergs tranor eller Vilhelmsexpeditionens högvilt från Central- 
afrika, där är ungdomen ej blott lugna åskådare, de äro  livliga 
deltagare, och vad de så upplevt, det glöms ej så snart. Har 
man ej sådana härligheter a tt bjuda på, är det dock ej svårt 
a tt göra program m et omväxlande, ty  här finns m ycket a tt välja 
på både som lär och roar. Ungdom är ju alltid ungdom, och 
det sista mom entet får ej vara  borta, om  m an med dylika skol- 
föreställningar skall kunna’ m otverka det ständiga biograf- 
springet, som tycks ha blivit e tt naturbehov hos nutidens ung
dom. Att som efte rrä tt på den m er bastanta m aten kunna 
bjuda på en liten ”skojbit” är fördelaktigt, och rekom m enderas 
till anskaffande alla oskyldiga och korta  sådana, å la Burre- 
Busses olika äventyr m. m.

Nu har skolan inköpt egen filmapparat, varm ed början del
vis redan  gjorts. Det är ju •idealiskt, men finansieringen blir 
nog ett svårt kapitel. Vid de för undervisningen avsedda före
visningarna kan man ej ta upp någon avgift, utan får man väl 
då och då ha  en och annan ”filmafton” med mer allmänt pro
gram  och entré, men konkurrensen m ed biograferna är ej till
talande. Därför en bön: Så stora rabatter som möjligt!

Lidingö, maj 1923.
Lars Gabriel Andersson.

"M itt och skolans varma tack!"

Som svar å Eder skrivel
se med begäran om mitt 
utlåtande angående de in-

L U N D S B E R G S
SKOLA

D oktor

L. E. Lögdberg

tryck  och erfarenheter, jag fått av Edra skolfilmer, får jag 
meddela följande.

Lundsbergs skola har under det gångna läsåret i större  ut
sträckning än förr upptagit på program m et skolfilmer vid si
dan av litterära filmer eller rena nöjesfikner. Det kan ock 
sägas, att E dra skolfilmer tillvunnit sig alltmera stegrat in
tresse från våra  elevers sida. Särskilt gäller detta Edra geo
grafiska och, fram för allt, Edra ypperliga zoologiska filmer —



jag  näm ner som exempel på sådana, som vi haft  nöjet förevisa, 
B ohuslänska kustens fauna och Den duktiga  e jderhonm . Otvi
velaktigt hava  dylika filmer en viktig uppgift a tt  fylla genom 
att  fördjupa elevernas insikter i be rö rda  ämnen, ge näring åt 
deras  fantasi, skärpa  deras iak ttage lse fö rm åga  och överhuvud 
vidga d e ras  vyer. Idro ttsfilm erna  ha  naturligtvis varit  högt 
uppskattade av Lundsbergs skolas ungdom. M eia  tveksam är 
jag  ifråga om förevisandet av rekonstruerade  historiska fil
mer, åtminstone om  jag får döma efter framställningen av 
förloppet vid ”Slaget på Brunkeberg”, en film, inför vilken 
v å ra  elever sutto alldeles o intresserade. — Inom parentes  vill 
jag  nämna, att en sådan historisk film som Aurora Königs- 
m arck ”, som visserligen ej är en skolfilm, enligt min och mina 
kollegers mening är olämplig för förevisning i skolor,*) tro ts  
den förträffliga historiska kostym eringen. — Sagofilmer skulle 
helt säkert  v a ra  av s tort  vä rde  och intresse för de yn g re  ele

verna.
Mitt och skolans v a rm a  tack för vad Ni under det gångna 

läsåre t  givit oss av både roande och instruktiva filmer! Un
der förhoppning om fo r tsa t t  fruktbringande sam arbete  tecknar 

Lundsbergs skola 13 maj 1923.
med u tm ärk t  högaktning 

L. E. Lögdberg.

Biografer, har sin  största be= 
tyde lse  i underv isn in g en s tjänst.

B O R Å S
R e k t o r  

Gus ta f  S t randen

Flera  gånger under de 
två sista läsåren ha lär- 
jungarne vid lä roverket 

bere t ts  tillfälle att bevista  de särskilda biografföreställningar, 
som anordnats  för skolungdom. Jag  har funnit dessa före
ställningar m ycket instruktiva, varför  lärjungarne även fram 
deles skola få bevista  sådana, däres t  tillfälle härtill erbjudes. 
Naturligtvis kunna ej alla läroämnen lämpa sig för skolfilm,

*) Den ä r ej heiller upptagen  som skolfiim. U tg :s anm.



de rent humanistiska är det självfallet svår t  a tt  demonstrera. 
Även -anser jag, a t t  de m atem atisk a  ”bevis”, som  fram ställas 
på duken, äro av föga v ä rd e  och böra  b e trak tas  endast såsom  
kuriositeter. S tö rs ta  n-yttan av skolfi-limen ha sådana  ämnen 
som  geografi och biologi sam t även fysik och kemi.

Enligt m in åsikt, om  vilken jag  sannerligen icke h a r  flertalet 
med mig, har biografen sin stö rsta  betydelse , då den till under
visningens tjä n st stä ller de många och värdefulla  hjälpm edel, 
över vilka  den disponerar.

B orås  den 14 maj 1923.
G ustaf Strandén.

Skolvärldens varma tacksamhet.

F A L K Ö P I N G
R e k t o r  

B.  D r a k e n b e r g

Som m aren  1921 inköptes 
för samskolan här  en bio
g ra fappara t  (Ernemann), 

och sedan dess h av a  ett par gånger var je  termin filmförevis
ningar ägt rum å läroverkets  högtidssal. I regeln har  det var je  
gång varit  två  förevisningar, en för sam skolans och en för 
folkskolans ungdom. Även vuxna ha äg t tillträde.

In trädesavgiften  har  varit  25 öre för barn och deras lärare, 
75 öre för andra.

Filmen, som tillhandahållits av A.-B. Svensk Filmnidustri i 
S tockholm  och berö rt  ämnen från biologiens, geografiens, fy
sikens, kemiens m. fl. om råden, har  varit  synnerligen instruk
tiv och roande. Som avslutning på föreställningen har  alltid 
givits ett  skäm tnum m er; filmen till detta  h a r  ett par gånger 
var i t  mindre lyckad*). Förevisningarna ha  av ungdomen om
fa tta ts  m ed ganska stort  intresse, dock ej så stort, som man 
kunnat v än ta ;  särskilt  inom folkskolan synes in tresset ej v a ra  
särskilt  livligt, de t ta  kanske dock mest beroende på en viss 
likgiltighet från lärarpersonalens sida. Ungdomen är ju dock 
s å  beskaffad, a tt  den, så snart den i ett  ”nöje”, som bjudes

*) Syftar -enligt privatbrev på tecknade film-er. Utg:s anm. 
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den, v ä d ra r  något av allvar och nytta , förhåller sig i viss nian 
reserverad , och v ad  den fått se på allmänna biografer har nog 
gjort den något blaserad. Därför kanske det dröjer, innan 
det gå tt  den i blodet, att  en skolfilmförevisnmg ger den bä ttre  
valuta  än en vanlig biograf-föreställning. Men helt v isst skola 
de unga, allteftersom skolfilmundervisningen tager far t  och 
utvecklas, mer och m er få upp ögonen för dess värde. Min 
övertygelse  är, a tt  skolfiknen, en levande och m edryckande, 
det ungdomliga sinnet tilltalande undervisningsmateriell, som 
den är, kan bli en viktig faktor a tt  räkna  med för undervis
ningen. Och A.-B. Svensk Filmindustri, som redan sam lat 
ett  synnerligen rikhaltigt och värdefullt  ”skolfiknbibliotek” , 
vilket a ll t jäm t ökas, är förtjän t av skolvärldens v a rm a  tack
samhet för sitt outtröttliga och fram gångsrika  arbete  för bio
grafverksam hetens förädlande och för dess tillgodogörande 
inom v å ra  skolor.

Falköping den 7 maj 1923.
B. Drakenberg.

Enhetliga program fra m fö r  
“brokiga"?

Efter a tt  ha sett  några
Rektor

K A L M A R skolfilmcr med program, 
sam m an sa t ta  av  bilder

C.  E . G ö r a n s s o n

från helt olika områden, önskade jag  få göra  ett försök med 
ett genomfört enhetligt p rogram . Genom tillmötesgående från 
biografens sida fick jag  alltså sam m anstä l la  en film med bil
der, uteslutande belysande svensk träindustri, en annan inne
hållande svenska landskaps- och stadsbilder o. s. v. Såväl 
enligt min egen uppfattning som att  döma av andras  u tta landen 
m åste dessa enhetliga program  ur undervisningssynpunkt vara  
vida att fö redra  fram för de brokiga program m en, som torde 
kvarläm na  e tt  ganska oredigt och flyktigt in tryck  hos å sk å 
darna. Emellertid kan ej nekas, a t t  de enhetliga filmerna lätt 
bli enformiga och trö ttande. D eras längd får därför noga be-



gränsas. En ypperlig  form för ett  i grund och botten enhetligt 
program , vilket på sam m a  gång förm år hålla intresset levan
de under hela förevisningen, ä r  säkerligen den, som exempel
vis filmen ”Nanook, köldens son”, som jag  gärna  skulle önska 
given som skolfilm. Beträffande ungdomens in tresse  för skol- 
filmen har  det icke var i t  s tö rre  för vare  sig den ena eller andra  
sortens program , än a t t  det behövt stimuleras rä t t  kraftig t från 
skolans sida.

Till s is t  skulle jag  vilja upprepa min gamla bekännelse: från 
undervisningssynpunkt är d e t ta  slags skolfilm blott ett  surro
gat. Den verkliga skolfilmen, m etodiskt kan t jäna  undervis
ningen, få vi, först då  v a r  skola har  sin f i lmapparat och sitt 
filmarkiv, så a t t  en klass kan få de t  just p repa re rade  stoffet 
be lyst av en filmförevisning. Då griper filmen på ett helt an
nat sä t t  h jälpande in i undervisningen.

Med u tm ärk t  högaktning 

Carl Ernst Göransson.

F ilm lektionerna böra vara pre
parerade.

B E N G T S F O R S

R e k t o r  
E.  Mel ldahl  och

1: e  l ä r a r e  
M. Ma gn u s s on

Under läsåre t 1922— 1923 
har liksom under föregå
ende år givits några  bio

grafföreställningar för elever, tillhörande såväl Bengtsfors 
Ensk. Mellanskola som samhällets  och omkringliggande trak ts  
folkskolor. Lokal och appara t  ha välvilligt upplåtits av B eng ts
fors Biografteater, och program  ha förhyrts  från A.-B. Svensk 
Filmindustris skolfUmavdelning.

Då vi nu stå  inför slutet av innevarande läsår, vilja vi m ed
dela följande.

Filmlektionerna synas  hava om fatta ts  med s tort  intresse av 
såväl lärare  som elever, och bilderna hava i allmänhet givit 
barnen konkre ta  och varak tiga  föreställningar om de företeel
ser och ting, som visats. Särskilt  värdefulla hava  biologiska 
och geografiska bilder varit, liksom en del, åskådliggörande



vårt näringsliv. Dock har det visat sig, a tt filmlektionerna så 
vitt möjligt böra vara  preparerade, för att barnen skola kunna 
tillgodogöra sig vad som visas.

Filmprogrammen hava varit om växlande och omsorgsfullt 
sam m ansatta, för vilket vi stå i stor tacksam hetsskuld till 
Svensk Filmindustris skolfiknavdelning och dess direktör.

Emellertid hava vi funnit, a tt filmföreställningarna ej få å te r
komma för ofta, för att barnens intresse ej skall slappna och 
undervisningen förryckas. D etta torde åtminstone gälla, så 
länge ej skolorna själva hava projektionsapparater och ej kun
na inpassa filmen på lämplig plats under undervisningens fort
gång.

Bengtsfors den 5 maj 1923.

Erik Melldahl. Magnus Magnusson.
F ö re s tå n d a re  fö r  B en g tsfo rs  E n sk . M ellansko la. l :e  lä ra re  v id  B eng tsfo rs  fo lksko la .



Flickläroverken, tekniska och facks= 
skolor m. m.

Roande och lärorikt.

F A L U N
F ö re s tå n d a rin n a n

Klara S ikström

Uppfordrad a tt avgiva ut
låtande angående de skol- 
fiimer, som å Röda Kvarn 

och ReginaMografen i Falun visats för eleverna vid Elemen
tarläroverket för flickor, vill jag härm ed som min åsikt uttala, 
a tt de varit i alla avseenden m ycket goda sam t för eleverna 
både roande och lärorika.

Klara Sikström.
T . f. fö re s tå n d a rin n a .

E tt värde, som knappast kan 
överskattas.

W hitlockska S a m - W hitlockska Samskolan F ö re s tå n d a rin n a n

skolan har med tacksam het be Ju l ia  M arks  von
S T O C K H O L M gagnat sig av de filmföre- W iir te m b e rg

visningar, som av Svensk Filmindustri anordnats för skolorna. 
Filmen har i undervisningens tjänst ett värde, som knappast 
kan överskattas. Efter att exempelvis ha sett filmen Köldens 
son ha barnen fått en föreställning om polarlandskapet och 
eskim åernas liv, som en aldrig så  skicklig lärare svårligen 
skulle kunnat bibringa dem. Och ha de fått följa Bengt Berg



och fly ttfåg larna  till Egypten, s å  ha de för visso m ottag it ett 
så  s ta rk t in try ck  av N illandet och dess d jurvärld , a tt  det hos 
m ånga väck t håg  a tt ve ta  m er d äro m  och sålunda eggat till 
självstud ier, det bästa  re su lta te t av all undervisning.

Julia M arks von W iirtem berg .
F ö res tån d a r in n a  v id  W hi t lockska  Samsko la n .

D et blev en levande kunskap .

L U N D E m e l i e  B j ö r l m g  m . f l

U ndertecknade erkänna 
med tacksam het, a tt de 
film föreställningar, som 

givits i Lund för elever från  H ögre E lm entarskolan  i Lund för 
flickor och från  Lunds fu llständiga läroverk  för flickor, b e re tt 
dessa elever såväl n y tta  som  nöje. F örestä lln ingarna , som  
äg t rum  en gång v a rje  term in under lä så re t 1922— 1923, ha 
räck t 1— 172 timme och ha o m fa tta t huvudsakligen biologiska 
och geografiska äm nen. D et h ar e fte rå t v isat sig, a t t  eleverna 
h aft s to r t  gagn av de  bilder, som  de se tt på den v ita  duken, 
ooh a tt dessa bilder ha fa s tn a t i deras minne på helt annat sä tt 
än läroböckernas. D et blev en levande kunskap. Vi hoppas, 
a tt film föreställn ingar för skolan m å kunna anordnas oftare  
och på bestäm t å terkom m ande tider, fö rv issade som  vi äro, 
a tt  filmen kan  bli av s to r betydelse  i undervisningens tjänst.

Em elie B jörling. Ida Nilsson.
L ä r a r in n a  i h is to r ia  och m a tem atik  vid H ö g r e  L ä ra r in n a  i n a tu r k u n n ig h e t  och m atem a- 

Elem enta rsko lan  i L u n d  för  flickor. tik  v id  H ö g r e  E lem enta rsko lan  i Lund
f ö r  fl ickor .

Tora  Lundgren.
L ä r a r in n a  i geogra f i  vid  H ö g re  

E lem en ta rsko lan  i Lu nd  för  flickor.

M artha Bolin. Anna K risto ffersson.
L ä ra r in n o r  i geograf i och  b iologi  vid L u n d s  fu l ls tändiga  lä roverk  fö r  flickor.



E tt p lus i vår tekn iska under= 
visn ing.

H Ä L S I N G B O R G
C i v i i i n g e n i ö r  

G.  W : s o n  Cronqui s t

Med anledning av Eder v. 
anhållan om  ett uttalande 
till en enquéte beträffan

de erfarenheter på skolfdlmsområdet får jag meddela, att jag 
visserligen icke använt några filmer vid undervisning i skolor 
men väl vid åtskilliga tekniska föredrag, dels inför tekniskt 
bildat, auditorium, dels populär-vetenskapliga föreläsningar för 
en bredare publik. Stödjande mig på den erfarenhet jag på 
dessa om råden erhållit under ide senaste åren, får jag beträf
fande det filmmaterial, som upptagits av Svensk Filmindustri 
uttala, a tt detta är synnerligen gott såväl beträffande de olika 
ämnenas disposition och fotografering som beträffande text
sättning, ja, torde i vissa fall ännu stå ouppnått på detta om
råde.

För klargörande av tekniska detaljer såsom handgrepp och 
vissa rörliga tillverkningsförfaranden är filmen num era oer
sättlig, skulle jag vilja säga. Det är en föreläsare möjligt att 
m ed dess hjälp hinna ingående åskådliggöra m era av sitt ämne 
än med stillastående bilder.

Vid mina föredrag har jag sällan använt film försedd med 
text, utan talat direkt till filmen m ed korta förklaringar, som 
om jag ledde en levande demonstration. Man m åste därvid 
noga akta sig för att splittra det av bilden begränsade intres
se t genom att leda uppmärksamheten på ting, som icke ses 
på den vita duken.

Publiken har överallt uppskattat detta tyvärr ännu rä tt  så 
ovanliga åskådningsm aterial vid föreläsningar, och på en del 
platser hava vissa skolklasser även fått åhöra de populärve
tenskapliga föreläsningar, som haft beröring med undervisnin
gen under läsåret, t. ex. om den skånska stenkols- och lerin
dustrien, tegel- och glastillverkning etc. Såväl elever som lä
ra re  hava varit m ycket belåtna.

Till dylik förevisning fordras det emellertid en projektions- 
apparat för de rörliga bilderna. Sådan saknas mången gång, 
där den skulle kunna göra sto r nytta. I åtskilliga fall hava



föreläsningarna förlagts till biograflokaler, i andra fall hava 
skolapparater kommit till användning; tyvärr arbeta dessa 
emellertid allt annat än .ljudlöst.

Enligt min mening kommer den tekniska filmen, om väl re
digerad, tagen och textsatt, att utgöra ett icke oväsentligt plus 
i vår tekniska undervisning — vi svenskar äro ju kända för 
att hava håg och fallenhet för teknik. Både i folk- och ele
mentarskolor — tekniska skolor på olika stadier — högskolor 
— och inför såväl den stora allmänheten som för fackmannen; 
till nytta både för den industri, som lämnat bildmaterialet och 
för alla dem, som därigenom fått en inblick i densamma — 
en kunskap, som förr endast tillkom några få besökande, men 
nu kan fås av tusendetal. God teknisk film torde därföre helt 
säkert komma a tt bidraga till ökat intresse och vidgad för
ståelse för industrien, vilket måhända särskilt i vårt land kan 
hava sin stora framtida betydelse.

Högaktningsfullt 
G. W :son Cronquist.

De växtfysiologiska film erna  
■ ganska underbara ting.

H a m m e n h ö g s
lantmannaskola

H A M M E N H Ö G

Rekf or  

Anton And er ss on

Jag anser skolfilmen ha
va ett mycket högt värde 
som undervisningsmedel, 

i all synnerhet gäller detta om de geografiska filmerna. För 
lantmannaskolorna, där geografi icke ingår som läroämne, 
komma emellertid icke dessa filmer till stor användning för 
själva undervisningen, men de äro väl ägnade att utfylla pro
grammet vid möten av olika art, folkfester o. d., som ofta hål
las vid skolorna. Det största värdet för undervisningen vid 
nämnda skolor hava däremot ide biologiska filmerna, isynnerhet 
de växtfysiologiska. Det värde dessa hava för undervisningen 
kan icke skattas högt nog. Ännu är icke samlingen av dylika 
filmer särdeles stor, men jag är övertygad om att densamma 
kommer att utvidgas i samma mån som flera skolor använda



sig av desamm a. Det m an vid dessa filmer får se är ganska 
underbara ting, såsom t. ex. blommornas rörelser mot ljuset 
eller protoplasm ans ström ningar mom cellerna. D etta sista 
kan m an visserligen visa i mikroskop, men på filmen fram trä
der processen tydligare. Blommornas rörelser och en plantas 
tillväxt kan man därem ot icke på något annat sä tt visa för ele
verna. Att undervisningen m ed filmens hjälp blir av ett helt 
annat intresse för dem än förut behöver knappast påpekas.

Hos oss har dessutom  filmen kommit till användning i sam 
band med de föreläsningar som hållas inom traktens föreläs- 
ningsförening, där i regel en film visas i anslutning till föreläs
ningen. Med det rika urval av filmer, varöver Edert bolag för
fogar, har det alltid varit lä tt a t t  utvälja något som passat för 
tillfället. För undervisningen i näringsgeografi, ett ämne som 
ingår i vår skolas undervisningsplan, hava de industriella fil
merna sitt m ycket stora värde. S tö rsta  värde vid en lantbruks- 
undervisningsanstalt hava naturligtvis de rena jordbruksfil- 
merna.

Då det numera finnes billiga och goda kineimatografer, är det 
a tt hoppas att varje skola upptar filmförevisningar på sitt un- 
dervisningsschema.

Anion Andersson.

Barn m aste f a  se, hur de t fak*  
tisk t g å r  till.

Folkskoleseminariet
F A L U N

Rekf or

C. G. Hel lsten

Den skolfilmföreställning, 
som genom Kapten H.
W estm an anordnats för 

eleverna vid Falu folkskoleseminarium och de högsta klasserna 
av dess övningsskola, om fattades med m ycket stort intresse 
och utgjorde ett värdefullt inslag i undervisningsarbetet här- 
städes. Program m et upptog bilder från fåglarnas och fjärilar
nas liv sam t från Bohusläns natur och havsfauna. Särskilt gi
vande var framställningen om hur våra sm åfåglar m ata sina 
ungar, hur en larv utvecklas till fjäril och hur trålfiske äger 
rum.



Utan tvivel kan m ycket åskådliggöras på ett gott sä tt me
delst teckningar och skioptikonbilder. Många livsföreteelser 
äro dock sådana, a tt icke ens den skickligaste lärare förmår 
a tt rä tt  k larlägga dem. Barn m åste få se, hur det faktiskt går 
till, för att de skola få det rä tta  intresset och riktig uppfattning. 
Tack vare filmen kan nu det stora önskemål förverkligas, att 
ge barnen, i stället för beskrivningar, saken själv. Det blir möj
ligt att på ett förr väl alldeles oanat sätt föra in livet själv i 
undervisningen. Det vore därför en stor vinst, om det bleve 
möjligt för våra skolor att m era allmänt och planm ässigt in
ordna skolfilmföreställningar som ett bestäm t led i det ordina
rie skolarbetet. I stället för ofta med m öda inlärd och värdelös 
ordkunskap skulle så kunna vinnas med glädje m ottagen kun
skap, som bottnade i god förtrogenhet med livet sådant det i 
verkligheten uppenbarar sig.

Carl Gustaf Hellsten.

"Ändamålsenliga anordningar 
fö r  det modärna hjälpmedlet."

STOCKSUND
B y r å d i r e k t ö r

G. Larsson

Med anledning av Eder 
förfrågan om mina in
tryck och erfarenheter av 

E dra un de rvisnings filmer ber jag a tt  till en början få fram föra 
m itt tack för det tillfälle, som skänkts att uttala mig i denna 
fråga. T yvärr sträcker sig min erfarenhet icke utanför det 
lilla samhälle, där jag har m itt hemvist, och blir därför mitt 
uttalande lokalt betonat, men kan måhända ändock påräkna 
något intresse.

För ett par år sedan föranstaltades på enskilt initiativ i 
Stocksunds folkskola filmförevisning — jag säger med avsikt 
icke biografföreställning — för barnen i skolan. Till en bör
jan icke i direkt undervisningssyfte och endast ett fåtal gån
ger under läsåret sam t m era ägnat såsom en behaglig om väx
ling i det dagliga skolarbetet, i synnerhet för de yngre bar
nen, som icke lämpligen borde tagas med till biograferna i



Stockholm. Småningom har emellertid aptiten vuxit, och ge
nom ett osedvanligt tillmötesgående och om god m edborgar
anda vittnande uppoffring från sam m a enskilda samhällsmed
lem har under innevarande läsår en serie förevisningar av un- 
dervisningsfilmer givits, och num era kan gott sägas, a tt dessa 
m ånatliga filmaftnar blivit en institution i skolan, som icke 
utan m ycket stor saknad skulle kunna avskaffas. Skolmyn
digheterna här ha visserligen ännu icke vågat sig på a tt av  
kommunen begära anslag för ändamålet, men planer äro dock 
å bane att i skolan inreda ett särskilt m askinrum  för filmappa
raten, som hittills m åst placeras i själva förevisningslokalen, 
vilket självfallet innebär flera olägenheter och även är förenat 
med en viss risk. Efter maskinrummet borde steget icke vara 
långt till av kommunen understödda regelbundna filmförevis
ningar i undervisningssyfte. Till de förevisningar som givits 
ha barnen m angrant infunnit sig, vilket givetvis förutsätter 
intresse och sam tycke från föräldrars och målsmäns sida, och 
även lärarna synas på sistone hava fått ögonen öppna för skol- 
filmens betydelse. Vid undervisningen i t. ex. geografi, hem- 
bygdskunskap, biologi m. fl. ämnen torde de ha funnit många 
anknytningspunkter från förevisningarna och haft lä ttare  att 
för barnen k largöra m ånget komplex, som eljes kanske gått 
barnen tämligen spårlöst förbi, och som ingen undervisnings- 
materiell i världen kan åskådliggöra på samma sätt som den 
kinem atografiska bilden. Barnen själva — i ålder 7—15 år 
och till ett antal av c :a  240 — hava uppm ärksam t följt de väx
lande bilderna, syn- och hörbarligen med m ycket s to rt intresse, 
även då det gällt en film som t. ex. ”Svenskt hantverk”, som 
ju kunde tyckas ej hava något särskilt lockande för barnasin
net. Att därem ot t. ex. Bengt Bergs flyttfågelfilm  och Med 
Shackleton till Sydpolen  m. fl. dylika skulle m ottagas med 
förtjusning var ej annat än vad man kunde vänta. Naturligt
vis har som avslutning av program m et givits även någon nö- 
jesfilm, men har jag emellertid gjort den iakttagelsen, att 
barnen likväl uppskattat d e t ”lustiga” i den lilla nätta  skolfil- 
men ”Kycklingen kryper ur skalet” som komiken i farsen ”Alla 
moderna bekvämligheter”.



Undertecknad, som genom någon ödets nyck kommit att 
sedan åtskilliga år syssla med Stocksunds skolas angelägen
heter och därvid, ehuru fu llkom ligt lekman, måst söka sätta 
mig in uti skolans tarv och intressen, dess mål och medel, v ill 
med ovanstående lilla  historik hava sagt, att jag är liv lig t 
övertygad om nyttan av att filmen får tränga in i skolunder
visningen icke b lott såsom ett tekniskt hjälpmedel vid själva 
lektionerna utan tillika  och kanske icke minst som allmänbild
nings- och förströelsefaktor, och jag skall med glädje hälsa 
den dag, då undervisningsfilmen på allvar och målmedvetet 
gör sitt intåg i Stocksunds skola. Och jag vågar hysa den 
förhoppningen, att då Stocksund en gång tar ett krafttag för 
sin skola, i den blivande utrustningen icke skall komma att 
saknas ändamålsenliga anordningar fö r det moderna hjälpme
del som heter undervisningsfilm.

Med utm ärkt högaktning 

G. Larson.
O rd f. i styrelsen fö r  Stocksunds högre fo lk 

skola; ledamot i Stocksunds skolråd.

p. s.
Sedan ovanstående skrivits och 'insänts ber jag få komplet

tera det med upplysningen, a tt ännu en samhällsmedlem visat 
s itt medborgarsinne och intresse för filmundervisningen, i det 
han åtagit sig kostnaderna fö r inredande av ett maskinrum i 
skolans samlingssal. Heder åt sådana bildnlngsvänncr!

D. S.



Filmen i föreläsningsverksamheten.

Underlättar tillägnandet av 
föredragens innehåll.

P. Fischier

der de senaste åren förevisats vid Stockholms borgarskolas 
föreläsningslinje, varit av u tm ärkt beskaffenhet och i hög grad 
bidragit a tt underlätta åhörarnas tillägnande av föredragens 
innehåll, är det mig ett nöje att intyga.

De ämnen, som behandlats i åsyftade föreläsningar, hava i 
allmänhet fallit inom geografiens, etnografiens och biologiens 
om råden men även någon gång inom astronomiens, hygienens, 
historiens och arkeologiens.

Med u tm ärkt högaktning 
P. Fischier,

Borgarskolans rektor.

S T O C K H O L M S
B O R G A R SK O L A

Att de fran Svensk Film
industri levererade under- 
visningsfilmer, vilka un-

Film m ed föredrag  ger bästa 
utbytet.

V Ä ST E R A S
L äro v erk sad ju n k t 

Olof Norrman

F örst och främ st vill jag 
nu vid biografsäsongens 
slut till Eder fram föra 

m itt tack för de filmer, som Ni tillhandahållit mig såväl till 
skolföreställningar som ock till föreläsningar.

Sam tliga skolföreställningar, som givits här, ha av ungdo
men m ottagits med s to rt intresse och ständigt em otsetts med



spänning. D et s tö rs ta  in tresse t tdllvunno sig givetvis Svensk 
F ilm industris A frika film er, B engt B ergs fågelfilm er  sam t fil
men ”Ncinook”. D et to rde  v a ra  överflödigt a tt  h är o rda  om 
den betydelse , som  d e ssa  skolfilmföreställnin>gar kunna få, då 
de giva en levande och åskådlig  bild av natu r och folkliv i jo r
dens olika zoner. F ö r  a tt g iva fö reställn ingarna e tt s tö rre  pe
dagogiskt v ä rd e  h ar jag  vid sam m ansä ttande t av  program m en 
sökt a tt  så  m y ck e t som m öjligt sam m anfö ra  bilder av natu r 
och kultur i e tt v isst land till en föreställn ing, som därm ed blir 
e tt  avslu ta t helt. Em ellertid  löper m an då, som jag  senare er
farit, den risken a tt föreställn ingen blir alltför enform ig och 
trö ttan d e . Sedan lä ro v erk e t fö rv ä rv a t en egen film apparat, 
h a r lä roverke ts  sam lingssal använ ts till förevisningar, till vilka 
jäm väl elever från  andra  skolor haft tillträde. Vid dessa film- 
förevisningar har jag  tilläm pat den m etoden a t t  för v a rje  gång 
en d ast fram fö ra  e tt m indre an tal film er och lå ta  dessa beled
sag as  av e tt k o rta re  o rien terande fö redrag , v ilket enligt min 
uppfattning ger det b ästa  u tby tet, på sam m a gång som  in tres
set och förvän tn ingarna  hos ungdom arna steg ras.

P å  m ånga håll, d är film förevisningar i skolor p lanerats, har, 
efter vad  jag  erfarit, kostnaden  för film hyra m. m. fram hållits 
som ett oövervinneligt hinder för anordnandet av regelbundna 
förestä lln ingar. Enligt m in uppfattn ing bö r d e tta  ej u tgö ra  
något hinder. H a ungdom arna råd  a tt  k o sta  på sig e tt besök 
i  veckan  på b io g ra ftea tra rn as  fö restä lln ingar —  och v a r ha  
de ej det —  ha de väl också  rå d  a t t  e rlägga en ringa  avgift 
för skolföreställn ingarna, som ju i alla händelser stä lla  sig 
ofantligt m ycket billigare. Och a tt m ycket gott och in tresse 
väckande där kan b judas dem  bör ju v a ra  e tt av sev ärt plus 
för de sistnäm nda föreställn ingarna.

Vid mina föreläsningar  har jag  b ö rja t i s to r u tsträckn ing  an
vända mig av filmen. Till a tt bö rja  med ställde sig m ånga 
föreläsn ingsfören ingar en sm ula avvisande gentem ot dessa  
film föreläsningar på grund av de ökade kostnader, som dessa 
tillställningar d rag a  för föreningarna —  c :a  15 kr. pr fö restä ll
ning. Em ellertid  h a r denna uppfattn ing v isa t sig  v a ra  full
kom ligt falsk. P å  e tt flertal ställen, där dylika fö re läsn ingar



■hållits, har in trädesavgiften  h ö jts  m ed  n å g ra  öre, och genom 
den ökade publiktillström ningen ha  då i allm änhet föreläsnin
garna  inbringat så  pass, a tt  o m kostnaderna  till s tö rre  delen 
täck ts, v ilket väl endast i undantagsfall ä r fö rhållandet med 
före läsn ingar utan  film. In tre sse t h ar o ck så  överallt v a rit 
m y c k e t  s to rt, och det anses ej u teslu tet, a tt n å g ra  föreningar 
kom m a a tt slå sig  ihop för inköp av egen film apparat. P å  
grund av den lyckade s ta rten  m ed film föreläsn ingar ha nu 
även an d ra  fö re läsare  fö rk la ra t sig äm na använda film vid 
sina fö re läsm ngsaftnar. H elt v isst kom m er filmen i en snar 
fram tid  a tt bli e tt nödvändig t tillbehör till fö reläsn ingarna.

F rån  såväl skolans som  folkbildningsföreningarnas synpunkt 
m åste  det därfö r hälsas m ed tillfredsställelse, n ä r Svensk 
F ilm industri för e tt facilt pris s tä lle r sina u tm ärk ta  film er till 
disposition.

Olof Norrm an.

Åhörareantalet ökas.

E D A  f ö r e l ä s n i n g s -  
f ö r e n in g

tacka för lånet av  undervisningsfilm . D en har v isa ts  för cirka 
1,000 personer och v a rit synnerligen om tyckt. D etta  kan man 
också se av åhö rarean ta le t, som varit betyd lig t s tö rre  än vid 
vanliga föreläsningar. Föreningens s ty re lse  har med ledning 
av d e tta  försök funnit läm pligt a tt även i fo rtsä ttn ingen  lå ta  
fö reläsn ingar och k onserte r om väx la  m ed film föreställn ingar 
av liknande art. D etta  ä r ju o ck så  lä tt a tt  åstadkom m a, då, 
enligt vad  d e t v isa r sig, sådana förevisningar betala  sig själva.

Ås, C harlo ttenberg  den  4 maj 1923.

M ed s tö rs ta  högaktning 

Oliver Lövgren.

Å E da sockens föreläs- 
ningsförenings vägnar 
vill jag  härm ed  v ö rdsam t

F o lk s k o l lä r a r e  

Olive r  L ö v g r en



Litterära film a ftnar ha en stor 
fra m tid  fö r  sig.

De filmer, som vi h y rt av 
A.-B. Svensk Film industri, 
ha v a rit av u tm ärk t be-

L äro v erk sad ju n k t

G.  Ed e l be rg

N O R R K Ö P I N G S
A R B E T A R 
I N S T I T U T

skaffenhet. In tre sse t hos publiken h ar v a rit m ycket livligt, 
och vi tro, a tt  filmen kom m er a tt få sto r betydelse  i folkbild
n ingsarbete ts  tjän s t och  a tt fö re läsn ingsfören ingarna —  s ä r
sk ilt de  s tö rre  -— om de vilja  fö lja  m ed sin tid, ovillkorligen 
m åste  u tru s ta  sig  m ed film attiralj. Vi ha bl. a. an o rdna t upp
läsn ing  av Selm a L agerlöfs ”D unungen” i förening m ed ko rt 
in ledn ingsföredrag  sam t förevisning av  film skådespelet med 
sam m a nam n. D enna ”litte rä ra  film afton” v ar i alla avseenden 
u tom orden tlig t lyckad. Vi äm na fo rtsä tta  m ed dylika och tro, 
a t t  d e tta  ä r en n y  form, som kan ha en s to r  fram tid  för sig.

M ed u tm ärk t högaktn ing  
G. Edelberg.

F ö res tån d a re  fö r  N o rrk ö p in g s  a rb e ta r in s ti tu t.

“Livet, naturen och kulturen i 
dess olika form er."

U ndertecknad, som haft 
tillfälle a tt bese Svensk 
F ilm industris under läs-

V Ä S T E R Å S
L ek to r

O. M.  Floderus

å re t 1922— 1923 i V äste rås  anordnade förevisningar av skol- 
filmer, får härm ed  in tyga, a tt  dessa filmer, som äro  syn n er
ligen väl u tförda, äro  i hög g rad  lärorika, in tre ssan ta  och m ed
ryck an d e  och sålunda väl läm pade a tt utvidga och fördjupa 
sä rsk ilt de naturvetenskap liga  och geografiska stud ierna  i sko
lan och därigenom  befräm ja  in tre sse t för dessa.

D et är a tt antaga, a t t  filmen i skolundervisningens tjän s t kom 
m er a tt få en allt s tö rre  betydelse, sä rsk ilt i den mån skolorna 
s jä lva  bli i tillfälle a tt fö rskaffa sig läm pliga förevisnings- 
ap p ara te r.

Även i fråga  om  folkbildningsarbetet i form  av populärveten-



skapliga fö reläsn ingar ä r jag  ö v erty g ad  om, a tt den ”levande 
bilden” vid sidan om det ta lade o rde t och den o rö rliga  skiop- 
tikonbilden har en sto r roll a tt fylla, sä rsk ilt d å  d e t gäller a t t  
fram stä lla  livet, naturen  och kulturen i dess olika form er.

V ästerås i april 1923.

O. M. Flodenis.
Lektor.

Filmen om Könssjukdomarna.

Till svar å E dert b rev  ber 
jag  få m eddela följande. 
Ja g  h ar se tt filmen över

S T O C K H O L M M e d .  D:r 

Henr ik B e rg

könssjukdom ar. E tt verk lig t värdefu llt u tlå tande  däröver skulle 
e rfo rd ra  a tt v a ra  specialist i Venerelogi, v ilket ja g  ej är. Jag  
har d ärfö r tillrå tt docenten Jam es S tran d b erg  a tt  som  sekre
te ra re  i D erm atologiska föreningen 3d tra  sig. M en han h a r sva
ra t  a tt  det på grund av eldfara  ej tillä ts a tt  förevisa filmen 
för föreningen i L äk aresä llsk ap e ts  lokal. — M in personliga upp
fa ttn ing  är a tt film en i de t hela är bra. Men censorssaxen  har 
v a r it fram m e och spökat. T. ex. d å  fråg a  är om  profy lax . Allt 
v ad  man få r se ä r en läkare  m ed en an tisep tisk  tv å l!!!  Jag  
ve t väl a tt preventiv lagen h ind rar tyd lighet. Men filmen borde 
m a rk e ra t, a tt  den  som  ej u tsä tte r  sig  för sm itta , han blir ej 
sm ittad . Film en kom m er h är m ed en tvål, och v e rk a r därige
nom löjlig, sam tid ig t om oralisk, slutligen alldeles säk e rt skad
lig. T y  indirekt säg e r den: ia k tta g  renlighet, d å  ä r risken 
m in im al. . .

De d är ”gev ärsk u lo rn a”, som skola fö restä lla  gonokokker, 
och som  v an d ra  upp i aorta , voro  m era  roande än v ä rd a  gil
lande från  upplysningssynpunkt.

De d ä r av sk y v ä rd a  syfilisform erna, t. ex. paralysifallen , kun
de m öjligen undvaras.

E fter  vad  jag  hört från K- E. U. M., där film en v isa ts  2 gån
ger, ko m m er huvudsaken an på vad  som  säges till bilderna. En 
fu llt kunnig, e tisk t hög t stående person m ed  sto r  pedagogisk in-



sikt och sann människokärlek sam t verklig livserfarenhet vä  
det sexuella områdets förvillelser kan av denna film göra nå
got gott. I händerna på en Chrounschoug eller en fanatiker — 
i vilken riktning som helst — torde dess värde vara  rä tt  ringa.

Högaktningsfullt 

Henrik Berg.

"A vgjort film fientliga lärare* 
krafters" — beundran!

S T O C K H O L M
I n g e n i ö r

Hja lmar  Ljung

Såsom bildmaterial vid 
mina föredrag i skilda 
ämnen har jag vid sidan 

av bästa möjliga skioptikonbikter mer och mer börjat använda 
goda och trevliga filmer. Resultatet h a r  varit glädjande. 
Utom de vanliga föreläsningsvännerna har då också infunnit 
sig en del av -den m era bildningssökande biografpubliken, så 
a tt stundom en ganska stor föreläsningssal ej kunnat rym m a 
alla tillströmmande intresserade.

Även i de skolor, där jag hållit föredrag under användande 
av  en dylik kombination av ljusbilder, har det antydda förhål
landet få tt ett pregnant u ttryck i lärarepersonalens beundran 
för de skarpa, detaljrika skioptikonbilderna och ungdomens 
livliga bifallsyttringar under den illustrativa, levande filmföre
visningen. Vid dylika tillfällen har det även förekommit, a tt 
mot filmen avgjort fientliga lärarekrafter efter föreställningens 
slut frivilligt fram trätt och uttalat sin beundran för filmen ”1 
denna form”, d. v. s. såsom  skolfilm.

Stockholm i maj 1923.
Hjalmar Ljung.



Kyrklig och social verksamhet, militär 
uppfostran m. m.

Stockholm s Stadsm issions le* 
dare entusiastisk fö r  bildnings* 
film en.

Stadsm iss ionen
S T O C K H O L M

tillkom genom ombyggnad av några gamla hus vid S to rto r
get och en samlingssal i näm nda byggnad inreddes, stod det 
k lart för mig att vi skulle behöva film för våra  aftonunder
hållningar, varför ock ett maskinrum från början inreddes. Se
derm era har jag under den tid, jag tjänstgjorde som präst i 
Jakob, m edverkat till att vid ombyggnaden av försam lings
huset där ett kinematografrum inreddes. Än så länge torde 
Stadsmissionens kyrksal och Jakobs församlingssal vara de 
enda kyrkliga lokaler i Stockholm, där kinem atograf instal
lerats. Så vitt jag har mig bekant, användes dock kinem ato- 
grafen ofantligt m ycket m era i Stadsmissionens verksam het 
än i Jakob.

De möten i Stadsmissionens kyrksal, vid vilka film använ
des, äro huvudsakligen följande: underhållningar med trak te- 
ring för arbetslösa och hemlösa män, kam rataftnar och fester 
för sjömän, samkväm för kvinnor, som vistats på Stadsm is
sionens trenne hem för obemedlade kvinnor.

1 program m et för dessa möten ingår ett ko rt uppbyggelse- 
tal, sång och musik sam t filmförevisning. Att åstadkom m a

Då Stadsmissionens cen
tralbyggnad vid S to rto r
get åren 1913 och 1914

Kyrkoherde  

S a m .  Thysell



föredrag av ikulturell och underhållande art vid alla dessa m ö
ten, av vilka de båda förstnämnda slagen återkom m a m ycket 
ofta under hela vintern, skulle vara  så gott som omöjligt. Dess
utom skulle dylika föredrag i regel bli mindre värdefulla och 
fram förallt mindre intressanta än den åskådningsundervisning, 
som filmen ger. Det roande momentet, som så väl behöves 
såsom ett inslag i dessa människors ofta så trista vardagsliv, 
tillgodoses ju också av filmen, även om vi i regel icke välja 
nöjesprogram  i vanlig mening. För min egen del har jag i 
allmänhet — naturligtvis med en hel del undantag — svårt 
a t t  fördraga de dram atiska filmer, som utgöra huvudrepertoa- 
ren på våra nöjesbiografer. De ge i regel en alltför konstlad 
— för att använda ett milt u ttryck — bild av livet. Därem ot 
ä r jag så m ycket mera entusiastisk för de filmer, som A.-B. 
Svensk Filmindustri samlar under rubriken Skolfilm . Denna 
avdelning innehåller redan nu en imponerande samling y tters t 
värdefulla filmer. Och man får väl hoppas, a tt detta företag 
skall röna den uppmuntran, som det i så hög grad förtjänar, 
så  a tt det blir möjligt a tt y tterligare utveckla detsamma. I 
själva verket öppna sig på detta område de vackraste fram 
tidsperspektiv för en kvalitativt hög folkundervisning och folk- 
underhållning.

Det ligger härvid nära till hands för undertecknad att sä r
skilt tänka på den stora uppgift, som filmen bör kunna få i 
kyrkans kulturella verksamhet, t. ex. i de kyrkliga ungdoms
föreningarna och i de olika slag av social verksam het, som 
m er och m er ingå såsom ett nödvändigt led i det kyrkliga 
församlingslivet. Även för m issionsintressets odlande i våra  
församlingar bör filmen kunna få stor betydelse genom att ge 
en ”levande” bild av livet på hednamissionens olika fält.

Jag tror således, att filmen har en stor fram tid både inom 
skola och kyrka. För dem som begynt använda den, före
faller den alldeles oumbärlig och blir det helt säkert mer och 
mer, ju större tillgången blir på för ändamålet lämpliga filmer.

Med utm ärkt högaktning

Sam. Thysell.



Filmens betydelse fö r  försam= 
lingsaftnar ochsöndagsskolfester.

T y s k a  f ö r s a m l i n g e n  

S T O C K H O L M

filmer, som jag  fått  låna från Avdelningen för skolfilm i A.-B. 
Svensk Filmindustri. Vid en söndagsskolfest bildade den s to r
slagna filmen ”Snöhyddans folk” en lyckad  avslutning. Att 
se denna på sam m a gång lärorika och roande filmen var  för 
barnen en sann glädje. Vid en församlingsafton för T y sk a  för
samlingen framtrollade flera ty sk a  landskapsfilmer e t t  s tycke  
hemland på den vita duken, vilket upptogs m ed stor entusiasm.

Jag  hoppas, a tt  filmens betydelse  för försam lingsaftnar och 
söndagsskolfester framdeles kom m er a t t  uppskattas  -i ännu 
högre g rad  än hittills.

E tt  önskemål vore a t t  även filmer ur den Inre och Yttre 
missionens arbete vore tillgängliga för dylika tillfällen.

I alla avseenden har  också försam lingsarbete t  all anledning 
a t t  hysa  tacksam het m o t  den v idsyn ta  ledning, som s tå r  i 

. spetsen för avdelningen för skolfilmer.
Högaktningsfullt 

Emil Ohly.

Två gånger under vin
terns lopp hade jag den

K y r k o h e r d e  

E m i l  Ohly
stora glädjen a t t  få visa

Fram tidens undervisningsma* 
terial i kristliga ungdomsorgani= 
sationer.

J Ö N K Ö P I N G D i a k o n

Kris t i an Bol l

Undertecknad, som sedan 
tio å r  s tå t t  som ledare för 
manliga ungdomsavdel

ningar med uppgift a t t  bibringa ungdomen ädel fostran ocl 
förströelse, har  m ånga  gånger käm pat med svårigheter at 
finna lämpliga program  vid ungdomsmöten och sam kväm  
E d ra  skolfilmer synas  mig v a ra  framtidens undervisningsma
terial i v å ra  ungdomsorganisationer. B eträffande s to ra  pojk- 
avdelningar har  jag  vidare gjort den iakttagelsen, a tt  E d n



skolfilmer på ett utm ärkt sätt kan fånga pojkarnas uppm ärk
samhet, och man känner, a tt något stannat kvar hos dem, vil
ket icke alltid är fallet, då m an genom föredrag söker bibringa 
dem upplysning.

Vidare har jag vid några tillfällen visat Edra skolfilmer i 
missionshus och skolor på landsbygden i Jönköpings närhet. 
Då det torde vara  bekant att befolkningen i Jönköpings län 
på grund av sin religiösa läggning ställer sig m ycket m iss
tänksam  mot allt vad film heter, kanske det kunde in tressera 
Eder att höra, a tt på varje plats jag visat Edra skolfilmer, har 
m an varit m ycket tacksam  och begärt, a tt jag skulle återkom 
ma. P å  några platser har man så  intresserat sig för saken, a tt 
man tänkt göra framställning hos skolråd om särskilt anslag 
för undervisning med film i skolorna.

Med förhoppning att Eder skolfilmavdelning alltjäm t skall 
gå fram åt har jag äran teckna högaktningsfullt

Kristian Boll.

"D e varmaste lovord” fr å n  
174 platser i landet.

Sedan vår verksam het för 
arbetsåret 1922—23 nu av
slutats, bedja vi, som för

S ver iges  storloge Ordenssekreteraren  

O s c a r  Franzén

våra  barn- och ungdomsföreställningar under senaste året ute
slutande använt skolfilm från A.-B. Svensk Filmindustri, få 
betyga, a tt dessa filmer m ottagits m ed de varm aste lovord på 
alla de 174 platser i landet, varest dylika föreställningar ge
nom oss anordnats.

Samtidigt härm ed passa vi tillfället tacka för visat tillmötes
gående och ett alltid angenäm t samarbete.

Protokollsutdrag från 1922 års storlogem ötes behandling av 
våra  angelägenheter bifogas jäm te förteckning över föreställ
ningar under tiden 1 okt. 1922—15 maj 1923.

Högaktningsfullt 
Oscar Franzén.



U tdrag ur protokoll vid Sveriges Storloges 
40: de årsm öte hållet i Ordenshuset i Ö ster
sund år 1922 m ed början den 10 juli.

§ 67.
Föredrogs folkbildnings- och litteraturkom m itténs utlåtande 

n :r  4 ang. filmturné. Sid. 112, punkt 35 och sid. 121.
Tack vare dels filmkommitténs stora sakkunskap och osparda 

nit och dels det synnerligen goda program m et har det första 
försöket att u tny ttja  flimen i vår verksam het givit ett resultat, 
som m åste betecknas som m ycket gott. Det är otvivelaktigt, 
a t t  nykterhetsrörelsen och dess bildningsarbete kunna ha stor 
n y tta  av att på detta sä tt ta filmen i sin tjänst, och förutsatt 
a tt denna verksam het alltjäm t hålles på högsta möjliga nivå 
kom m er den helt visst a tt även i fortsättningen ge värdefulla 
resultat. Kommittén föreslår:

att storlogen m åtte under uttalande av sitt varm a 
erkännande för filmkommitténs verksam het godkänna 
dess rapport.

Å kommitténs vägnar:
J. A. Dyring. Jalmar Furuskog.

Storlogen beslöt i enlighet med kommitténs hemställan.

Gagnande och fostrande verkan.

De filmer vi använt vid 
våra  förevisningar har 
alltid sam lat och intresse-

F R Ä L S N I N G S -
A R M É N

S a m a r its e k re te ra re  

J o h s .  E.  Book

ra t barnen sam t haft gagnande och fostrande verkan.
För mig synas biografbilderna vara  det bästa undervisnings

m aterial som kan tänkas för en mångfald ämnen.

Med utm ärkt högaktning 
Johs. E. Book.



M anar fra m  slumrande bild= 
ningsintresse.

S ö d e r m a n l a n d s  l äns  
s a n a t o r i u m  

L Ö T ,  M A L M  B Y

Ö v e r l ä k a r e n

D: r  C .  L ö w e n h j e l m

Jag  får härm ed u ttrycka  
min s to ra  belåtenhet för 
de undervisningsfil mer,

som vi fått från Svensk Filmindustri, avd. för Skolfilm.
Enligt mitt förmenande bör man söka ordna det så, a tt  den 

nödtvungna ledighetstiden för patienterna p å  ett sanatorium i 
så hög grad  som möjligt u tnyttjas  i allmänbildande syfte.

Hitintills h a r  bibliotekets populärvetenskapliga böcker rep re
sen tera t det viktigaste bildningsmedlet, som sana to r ie t  kunnat 
bjuda, men dessa hava  i regel lästs av sådana, v a rs  bildnings- 
in tresse  redan ä r  vaket. Skolfilmen har det företrädet,  a t t  
den kan nå e tt  s tö rre  publicum och m ana fram  ett  slumrande 
intresse.

Högaktningsfullt 

Carl Löw enhjelm .

N y ttig  sysselsä ttn ing  fö r  fan*  
tasien.

De filmförevisningar som 
under sistförflutna vinter 
givits för patienter och

H ö g b o  S j u k h u s  
F A L U N

Ö v e r l ä k a r e n  

D:r  V.  M a l m s t r ö m

personal! vid Högbo tuberkulossjukhus hava  om fatta ts  med s to r t  
intresse. De sjuka, som här  vå rdas  under 5 å 6 m ånader, ofta 
längre, tämligen isolerade från y t tervärlden , glädja  sig i för
v äg  å t  dessa avbrott i enformigheten och m edtaga  från före
visningarna minnesbilder, som kunna giva n y tt ig  sysse lsä ttn ing  
å t  fantasien och hindra tankarna  att  alltför ensidigt k re tsa  
kring den egna sjukdomen eller andra  mindre lämpliga objekt. 
Jag  anser därför, a tt  såväl den direkt undervisande fimen som 
även filmskådespel av verkligt li t te rärt  vä rde  — sådana som 
v å ra  bästa  svenska inspelningar — äro  goda hjälpmedel, när  
det gäller a tt  bereda sanatoriernas  patienter n y tta  och nöje



under deras nödtvungna, mer eller mindre fullständiga sysslo
löshet.

Man kan emellertid icke giva enbart skolfilmer enligt min 
mening. Hur värdefulla och intresseväckande flertalet av Edra 
skolfilmer än äro, så är det klokt a tt omväxla med något an
nat. Aktiebolaget Svensk Filrnindiustris skolfilmer avhandla 
huvudsakligen naturvetenskapliga ämnen. Skulle icke någon 
del av den äldre såväl som den modärnare litteraturens mäster
verk — i den mån de lämpa sig för filmatisering — förtjäna 
att införlivas i ett skolfilmsarkiv ?

Med utmärkt högaktning 
V. Malmström.

M ånga un dervisn ingstim m ar  
ha sparats.

S V E N S K A  
R Ö D A  K O R S E T

F r i h .

E. Stjernstedt

Med anledning av Eder 
cirkulärskrivelse av den 
19 april angående ett ut

låtande över de intryck och erfarenheter, Svenska Röda Kor
set har av undervisningsfilmer, får Överstyrelsen för Svenska 
Röda Korset härmed äran meddela följande.

Svenska Röda Korset, som insett vilken betydelse filmen 
numera fått i undervisningssyfte, ävensom i syfte a tt åt efter
världen bevara vissa händelser, har låtit sig angeläget vara 
att till sitt arkiv införliva sådana filmer, som kan vara av 
intresse för Svenska Röda Korset. Röda Korset har ju ge
nom sin vittomfattande verksamhet å olika områden, sär
skilt när det gällt utbildning av ödemarkssamariter, sjukskö
terskor eller frivilliga sjukvårdare, använt sig av filmer så
som ”Blodomloppet”, ”Spädbarnsvård”, ”Första hjälpen vid 
olycksfall”, ”Sjukvårdstjänsten under krig”, och hava dessa 
filmer betydligt underlättat undervisningen och har många 
undervisningstimmar kunnat sparas. Såsom propagandamedel 
har Röda Korset även använt sig av filmen, dels i folkhygie
nens tjänst, då det gällt att hos allmänheten lämna värdefulla



råd  i hygienens första grunder, ooh hava dylika filmer bättre 
än ord .åstadkommit det resu ltat som åsyftats, dels även så 
som propagandamedel för Röda Korsets egen verksam het. 
Film er hava sålunda upptagits bl. a. för att visa Svenska Röda 
Korsets verksam het bland krigsfångar, krigsbarn, Röda Kor
sets olika ambulanser och hjälpaktioner i utlandet sam t dess 
s to ra  nationella insats å förbättrandet av sjukvården inom 
landet.

Stockholm den 12 maj 1923.

Ö v e r s t y r e l s e n  f ö r  S v e n s k a  R ö d a  K o r s e t .

E. Stjernstedt.
Generalsekreterare.

Allmänbildande film er livligt 
efterfrågade av truppförbanden.

A r m é - o c h  M arin fi lm  
S T O C K H O L M

intryck och erfarenheter jag erhållit av skolfilmsvisningarna 
inom armén och marinen får jag härm ed äran anföra följande: 

Ehuru föreningen Armé- ooh Marinfilms huvudändamål är 
a tt förse truppförband och skolor med m ilitära instruktions- 
filmer, är verksam heten icke ensidigt inriktad på det militära 
om rådet. I stadgarna är också en bestämmelse m edtagen om 
att föreningen skall verka för att de värnpliktiga även få till
fälle att se allmänbildande filmer.

Någon egentlig fart eller omfattning kunde den sistnämnda 
grenen av föreningsverksamheten till en början ioke taga, då 
de åsyftade filmerna ej funnos samlade och ogärna utlånades 
annat än i samband med filmskådespelen.

Det var därför m ed tillfredsställelse föreningen såg  tillkom
sten av en särskild avdelning för skolfilmer.

Skolfilmerna hava rönt livlig efterfrågan från  truppförban
den, vilka använt dem till de värnpliktigas ”nytta och nöje”.

Med anledning av Eder 
skrivelse med begäran 
om ett utlåtande över de

K apten

G . Dyhlén



Den sam m ansättning av programmen, som skolfilmsavdelnin- 
■gen gått in för, d. v. s. ett v isst antal instruktiva filmer plus 
ett kortare  lustspel, har v isat sig m ycket lämplig för den art 
av  filmundervisning, som kan komma ifråga utanför den rent 
m ilitära tjänsten.

Vid underbefälsskolorna hava i regel vissa särskilda filmer 
efterfrågats. Dessa filmer hava använts för att belysa de all
mänbildande ämnen, som ingå i utbildningsplanerna för sagda 
skolor.

Från såväl truppförband som skolor har jag flerfaldiga gån
ger fått m ottaga uttalanden över att filmerna varit såväl in
struktiva som vackra.

För egen del anser jag att de bildande filmerna hava en 
m ycket viktig uppgift att fylla just bland den värnpliktiga ung
domen. Alla tillfällen som yppa sig för a t t  fostra ungdomen 
sedan den läm nat skolan skola tillvaratagas. För den man-, 
liga ungdomen är värnpliktstiden ett sådan tillfälle.

Det ligger icke blott undervisning i en instruktiv film. Det 
kan även, och detta är icke det minst viktiga, ligga en god 
portion uppfostran i en väl redigerad film.

Film verksam heten under värnpliktstiden är sålunda ej blott 
ett medel att fylla upp de värnpliktigas fritid med, utan — väl 
ledd — kan den bliva ett utm ärkt medel i arbetet för ungdomens 
fostran såsom  individ och samhällsmedlem.

Även om värnplikts- eller manskaps,utbildningen är det stora 
om rådet för bildningsfilmens användning, så är det dock ej 
det enda. Skolfilmerna hava även med fördel tagits i bruk 
för officersutbildningen. De ämnen jag närm ast åsy fta r äro 
militär geografi, militärförvaltmng  och gym nastik.

Det säger sig själv a t t  filmer över e tt lands natur och folk
liv, över kommunikationsmedel och industrier m. m. säga m era 
än stående bilder eller inga bilder alls.

Vad militärförvaltningen beträffar hava särskilt industrifil
m erna varit av stort värde. Med en industrifilm hava besök 
och dem onstrationer vid viss industrianläggning kunnat för
beredas. De hava ibland använts efter  besöket såsom en sam 
m anfattning, och någon gång hava de helt fått ersä tta  den



praktiska  demonstrationen, då brist på tid och medel omöj
liggjort denna.

F ö r  fy s is k  fostran  innebär filmen ett värdefullt  tillskott för 
åskådliggörande av  rörelsen såsom  sådan. De ren t  fysiolo
giska filmer, som skolfilmsavdelningen kunnat s tä lla  till för
fogande, hava  enligt fackmännens utsago varit  instruktiva och 
visa t på nya  möjligheter för åskådningsundervisningen.

Mina erfarenheter beträffande skolfilmsvisningarna under de 
gångna verksam hetsåren  äro sålunda de allra bästa, vilket ä r  
mig ett nöje a tt  kunna intyga.

Med u tm ärk t  högaktning 

G. Dyhlén.
S ek re te ra re  i fö ren in g en  

A rm é- och  M arin film .

Framträdande bildningsvärde.

V A X H O L M S  
G R E N A D J Ä R -  
R E G E M E N T E

grenadjärregem ente  under de senas te  åren fö rhy rt  undervisan
de och underhållande filmer (s. k. skolfilm) för visning för re 
gementets  personal. Dessa förevisningar om fattas med livligt 
intresse från personalens sida, och filmerna hava  varit  av fram 
trädande bildningsvärde på en mångfald områden. Det ä r  för 
mig ett nöje a tt  konstatera , a tt  de till regem entet levererade 
program m en skett punktligt och a tt  de hyror, som för p rogram 
men debiterats, synas  mig måttliga.

O scar-Fredriksborg  den 27 april 1923.

F. W . Löwenborg.
R egem entschef.

/  Ragnar H jorthén.

F rån  A.-B.- Svensk Film
industris skolfilmavdel- 
ning har Kungl. Vaxholms

Ö verste 

F. W,  Löwenborg



Om filmens betydelse i 
undervisningens tjänst 
torde så m ycket vara

G Ö T A  L I V G A R D E
K apten

E r n s t  Ki l l ander

skrivet och faktum erkänt, a tt ett vidare ordande härom synes 
mig överflödigt. Men väl kan det vara  å sin plats att fram 
föra en tacksam hetens hyllning till Akt.-bol. Svensk Filmindu
stris avdelning för skolfilm, som  på ett rä tt  sä tt lett utveck
lingen i sund riktning.

Lägger man härtill det rikhaltiga m aterial och det tillmötes
gående och den beredvillighet, som från avdelningens sida va
rit ett utm ärkande drag, vill jag för min del säga och säkert 
mången med mig:

Tack och lyck a  till i fo rtsa tt arbete!
Ernst Killander.

Filmens värde som  idrotts= 
instruktör.

Under den gångna vintern 
har jag i samband med 
några idrottsföredrag va-

G Ö T E B O R G
D o k to r 

E i n a r  Li l ie

rit i tillfälle a tt visa idrottsfilm  från Svensk Filmindustris skol- 
filmavdelning. la g  har därvid kommit till insikt om filmens 
stora värde som idrottsinstruktör. Idrottsmannen får tillfälle 
att studera idrottsm ästarnas teknik i olika idrottsarter, vilket 
är av  stor betydelse, även där id rottslärare finnas. Filmen 
är även synnerligen väl ägnad att väcka intresse och förståelse 
för idrotten i vida kretsar. I ena fallet kom pletterar den det 
aktiva instruktionsarbetet, i det andra det talade och skrivna 
ordet.

Att anskaffa och sprida intressant och instruktiv idrottsfilm 
synes mig vara en av de viktigaste uppgifterna för idrottsar- 
betet i v å rt land f. n. Med utm ärkt högaktning

Einar Lilie.
Läroverksadjunkt.



Erfarna biografmän om skolfilmem

“Skolresor till Röda Kvarn".

F AL U N
Ombedd a t t  utta la  mig an
gående de in tryck  och er
farenheter  jag  få tt  av de

K apten  

H.  Westman

skolfilmförevisningar, som innevarande säsong g å t t  av stapeln 
å Svensk Filmindustris biografer härs tädes ,  får jag  genast från 
början  framhålla, a t t  häri torde skolmännens mening v a ra  av
görande, men för övrigt torde va r  och en som besökt en bio
g raf v a ra  på det k la ra  med skoifilmens betydelse  som under- 
våsningsmedel, så  därom  behöver ej v idare  ordas. — Vad jag 
som bioman s träv a t  efter, det ä r  a tt  söka övervinna den oföre
tagsamhet, som förefinnes hos vederbörande rek to rer  då det 
gäller a t t  uppsätta  en rekvisition på skolfilm, alltså få dem  att  
oftare lå ta  lär jungarna göra  ”sko lresor” till Röda K varn eller 
Regina. Anledningen till denna tröghet torde nog till väsen t
lig grad  bottna i kostnadsfrågan  och motviljan att  pålägga lä r
jungarna  en ex tra  avgift, i all synnerhet gäller detta  folkskolan, 
där  barnen ha nog så svårt  a tt  kunna anskaffa den erforderliga 
slanten. D ärför  vore  det i hög grad  önskligt, om vederbörande  
skolstyrelse  toge m od till sig och sökte få stadens fäder a tt  
släppa till medel ur den digra nöjesskattefonden, som alltjämt 
ligger oanvänd. Vidare böra  skolföreställningarna v a ra  ta l
r ik as t  i början av höstterminen, så vederbörande skolyngling 
kunde i sitt synminne framkalla vad  han sett  på vita duken, 
d å  ex. kapitlet blötdjuren skall instuderas under läsåre ts  gång..



Det torde också vara  önskvärt, a tt de lärare, som äro intres
serade, kunna beredas tillfälle att i förväg få filmen ”genom- 
körd” — trots maskinistens krav på ex tra betalning — så  a tt 
han i samband med förevisningen eller s trax  före densamma 
kunde få hålla ett orienterande föredrag om vad som kom m er 
a tt förevisas.

Vad jag nu fram hållit är icke några nya synpunkter utan 
återfinnes i skolfilmavdelningens kataloger. Jag  har endast 
velat understryka dem.

Högaktningsfullt 

Harald Westman.

M yndigheternas och hem mens 
förtroende.

Nyköping var en av de 
första städer, där skolfil- 
men försöktes. Mången

NYKÖPING
B io g r a f f ö r e s t å n d . ,  lö j tn a n t  

E. W . Berglind

var väl till en början skeptisk beträffande lämpligheten av 
skolföreställningar, men det dröjde inte länge förrän  såväl 
de olika skolm yndigheterna h är som pressen helt skänkte 
dessa föreställningar sitt intresse och sitt stöd. D etta intresse 
har m ed åren övergått till ett fast förtroende för skolfilmen 
och num era torde skolans målsm än vara eniga om a tt  skolfil
m en är en viktig faktor i undervisningen. Jag  har också haft 
tillfredsställelsen konstatera, a tt hem, som av religiösa skäl 
haft m otvilja för barnens biografbesök, gärna tillåta sina barn 
besöka skolföreställningam a. Det har också visat sig, a tt in
gen som helst svårighet förefunnits för barnen a tt skaffa av
gifter för inträdesbiljetter, och frågan hur de fattigaste skola 
få pengar till skolföreställningar har sålunda aldrig varit ak
tuell här.

Den främsta anledningen till att skolfilmen i Nyköping sla
git så väl ut och vunnit myndigheternas och hemmens förtro
ende, torde vara att söka i den sammansättning av program, 
som varit möjlig tack vare Svensk Filmindustris utmärkta



filmarkiv. Om föreställningarna sä anordnas, att de ej åter
kom ma alltför ofta, väl organiseras och förberedas och inne
hålla just sådant, som äger förmåga att fängsla och fånga bar
nens intresse, bliva de verkliga högtidsstunder och efterläng
tade avbrott i det trägna skolarbetet.

Skolföreställningar är ett av de m est arbetsam m a göromål 
för en biografman, men på samma gång det tacksam m aste och 
m est ideella. I känslan härav är det min förhoppning, a tt så 
länge skolfilmen kan glädja sig åt ett allmänt förtroende, led
ningen för Svensk Filmindustris skolfihn skall med samma 
vidsynthet och energi som hittills ägna sina krafter å t denna 
filmens kulturuppgift.

Med utm ärkt högaktning 
E. Berglind.

"För m ig stå skolföreställningss 
dagarna som högtidsdagar."

Till svar å Edert ärade 
ang. skolfilmverksamhe- 
ten i Mora, O rsa och Älv-

D i r e k t ö r

Martin Wei j s s
M O R A,  O R S A ,  

Ä L V D A L E N

dalen ber jag att m ed nöje få svara följande:
För mig står skolförestäUningarna som högtidsdagar där

för att jag vet mig kunna bjuda något av värde, som  upprik
tigt och tacksam t emottages.

Skall något program  särskilt framhållas, så torde priset ha 
tagits av Nanook, köldens son, ej heller a tt förglömma Bengt 
B ergs fågelfilm. I övrigt så har samtliga  program men från 
Eder varit av största värde i undervisningshänseende.

Från min synpunkt sett, så bör det vara varje biografs skyl
dighet att i största möjliga mån, så ofta e tt tillfälle bjudes, 
komma med något annat än de direkta förströelseprogram men. 
Anseende och heder uppväger nog mer än väl de kronor man 
eventuellt skulle få m era på ”W iM -W est-Shaw”.

önskligt vore om de som äga makten och handhava s tä 
dernas och kommunernas förvaltning, kunde inse ny ttan  av



skolföreställningar och anslå en viss summa av nöjesskatten  
till bestridande av entré for de medellösa barnen.

M ora den 12 maj 1923.
Med utm ärkt högaktning 

Martin W eijss.

F ördelar och nackdelar.

M A L M B E R G E T
B io g ra ffö re s tå n d a re n  

J u l i u s  J e r n

Som svar å Eder ärade 
skrivelse av den 17 pto. 
får jag såsom ett uttalan

de m eddela Eder mina in tryck och åsik ter om skolfilmen. 
Dess program  äro ju i allm änhet goda och lärorika, dess inne
håll är ju i de flesta fall häm tat ur naturen från olika håll i 
världen, och finnes därför rika möjligheter till självstudium  
för var och en som är in tresserad  av naturen och de olika 
p latsernas geografiska läge o. d. Den är lärorik även för 
övriga individer, men just m ed tanke på dess innehåll finner 
jag  skolfilmen vara den a llra  m est lämpade för barn och ung
dom.

Den kritik som ofta föres m ot filmens m oraliskt fördärv
liga egenskaper finnes ej vad det gäller skolfilmens vidkom
m ande; även detta  anser jag  v a ra  av betydelse. Skolfilmen 
är ju ännu ej så  väl inarbetad på grund av den relativt k o rta  
tid, som den förefunnits, och på grund därav kan den ju ej i 
ekonomiskt avseende jäm nställas med den övriga filmen. Det 
händer därför allt för ofta att skol films pro gr amm en icke täcka 
kostnaderna på grund av ringa tillslutning till dessa föreställ
ningar.

Jag  har m ed dessa uttalanden försökt a tt fram föra mina 
åsikter om skolfilmens både fördelar och nackdelar. Och får 
jag till sist fram föra m itt tack till dem  som ställt sig i spetsen 
för detta företag, och uttalar den förhoppningen att skolfil
men i framtiden skall få ett ännu större värde både i ekono
miskt och i andra avseenden. Högaktningsfullt

Julius Jern.



A ll f ilm  av ondo — av va d  
slag  den vara m å?

F örst vill jag i förbigåen
de nämna att några skol- 
film-föreställningar icke

K a p t e n  

Sune PalmborgJÖ N K Ö P I N G

kunnat anordnas under denna säsong.
Skälen härtill ha varit flera, framför allt ekonomiska; vartill 

kommer, att vi fortfarande ha att käm pa m ot den frireligiösa 
idén att förevisning av film, av vad slag den vara må, är av 
ondo.

Skall skolfilmen kunna slå igenom här, bör den därför visas 
i resp. skolors lokaler och icke i en offentlig biograf, vid vilken, 
i frireligiösas ögon, alltid låder ett visst m ått av synd.

I sanningens intresse m åste jag i samband härm ed säga, att 
näm nda vanföreställning endast är företrädd i folkskolorna.

Nu till mina intryck om skolfilmen som sådan.
Intrycket kan sam m anfattas däri, a tt ett bättre  och lä ttfatt- 

ligare s ä tt  för undervisning aldrig kan åstadkom m as. Var 
och en, som verkat som lärare, har icke kunnat undgå att kom
ma till den slutsatsen, att den undervisning, som m eddelats ge
nom åskådningsmetoden, snabbast och säkrast har lett till m å
let. — Hur m ånga elever ha icke ohjälpligt kommit efter i ett 
ämne, därför att vederbörande lärare icke haft förm åga att på 
e tt lättfattligt sä tt — med en teckning eller annat — göra sin 
undervisning begriplig och lättfattlig.

Hur m ycket lä ttare  skall det icke nu vara, när läraren i å t
skilliga ämnen, och kanske snart i de flesta, kan taga den rör
liga bilden till hjälp!

Utan att taga hänsyn till förut berörda svårigheter för skol
filmen i denna stad, skulle jag vilja fram ställa följande önske
mål;

att den rent pedagogiska — för ett visst ämne klargörande 
— filmen kunde visas i skolan-,

att film i allmänbildande syfte — geografisk och kulturell — 
visades i någon offentlig biograflokal, där saväl större ut
rym m e som bättre projektionsapparat står till förfogande, sam t



att stadsfullmäktige ställde erforderliga medel till skolornas 
förfogande för sistnäm nda förevisningar.

Kunde av nöjesskatten uppburna medel komma till bättre an
vändning ?

Sune Palmborg.
F ö re s tå n d a re  fö r  R öda K varn.

En viss avoghet även m ot 
denna art av film .

M E L L E R U D
D i r e k t ö r  

Carl .  A. Olsson

I anledning av Eder v. 
skrivelse angående ett ut
talande vidkommande 

skolfilmen bedja vi härm ed få meddela, a t t  skrivelsen, enligt 
Eder anmodan', överläm nades till överläraren vid härvarande 
folkskola för begrundande, men har ty v ä rr ännu vid datum  
ansett sig förhindrad att gö ra  något utlåtande. Från denna 
plats får alltså för denna gång saknas önskat bidrag till års
berättelsen, vilket vi förmoda ej i någon m ån inverkar. Vi 
hava ju under den gångna säsongen ej varit i tillfälle att an
ordna så många skolföreställningar, som varit önskligt, men 
de som ägt rum hava varit ganska lyckade och tämligen man- 
grant besökta av såväl lärare som barn. Filmerna, äro ju van
ligen också utm ärkta och förtjäna allt erkännande. Dock röjes 
ännu från vissa häll en viss avvoghet även m ot denna art av  
film, och exempel finnes på a t t  föräldrar förbjudit sina barn att 
besöka skolföreställningarne och att även lärarne k landrats för 
att de tagit barnen m ed till desamma. Nå, detta är nu den 
religiösa fanatismen i sin prydno, och behöver ju ej tillm ätas 
någon betydelse.

Emellertid, till hösten skola vi återkomma, i förhoppning att 
då kunna anordna föreställningar något m era regelbundet än 
hittills varit fallet.

Högaktningsfullt 
Victoria-Biograf en.

gm  C arl A. O lsso n .



O gillande och oförståelse kom= 
ma till korta.

P ä  denna plats har intres
D i r e k t ö r

KINNA set för skolfilmen ännu 
icke visat sig vara så sär-

P. Tyrén

deks stort, med alla sannolikhet beroende därpå a tt härvarande 
skol- och kyrkoråd sam t lärarepersonal visat sitt ogillande 
och oförståelse för filmen i allmänhet och skolfilmen i synner
het, framhållande skioptikon såsom  lämpligare. Genom ett så
dant betyg av nämnda m yndigheter har de besökandes antal ej 
varit stort, men har jag aktgivit på, a tt det är samma personer, 
som bevistat de olika föreställningarna.

Detta visar ju tydligt, att de, som en gång se tt en skolfilm, 
icke gärna försumma något tillfälle till förnyat besök.

Vid samtal med besökande hava dessa sam t- och synnerligen 
uttalat sin stora belåtenhet med skolfilmföreställningarna och 
de lärdom ar dessa givit dem, sam t alltid vädjat till mig att 
fo rtsä tta  med dessa förevisningar.

Min personliga åsikt är den a tt skolfilmen inom kort kom
mer a tt bliva helt införd i skolorna såsom  det allra bästa un
dervisningssätt, som kan fram letas. Vem vet icke, a tt en sak, 
som man själv sett, fäster sig lä ttare  i minnet och sitter längre 
kvar där än en sak, varom  man läst i någon bok ? En önskan 
har jag dock, och det är, a tt dessa lärorika och intressanta före
ställningar skulle visas även för äldre mot en låg inträdes
avgift.

Svensk Filmindustri är a tt lyckönska till sitt initiativ i skol- 
filmsfrågan och det målmedvetna och energiska arbete som 
nedlägges på detta område.

Jag begagnar tillfället a tt uttala mitt personliga tack för 
visad vänlighet och förståelse i mitt arbete för skolfilmen på 
denna plats.

Med högaktning

P. Tyrén.



Skolundervisningen bör gärna  
kompletteras med skolfilmföre= 
ställningar.

Ett tiotal skolföireställnin- 
gar m ed  filmer från Ak
tiebolaget Svensk Fiknin-

V Ä S T E R Å S
K am rer 

Sven Holmblad

dustris i Stockholm skol film avdelning har under läsåret 1922— 
23 givits för skolungdomen å Skandiabiografen i V ästerås. 
Idén har om fattats m ed det livligaste intresse av såväl lärare 
som lärjungar, ooh hava sam tliga föreställningar varit talrikt 
besökta. Sam tliga uttalanden av ett flertal pedagoger gå ut på, 
att filmundervisningen vid sidan av den muntliga är av oskatt
bart värde, då det gäller a tt giva eleven en klar och tydlig upp
fattning om det ena eller idet andra, som förekommit vid den 
föregående muntliga undervisningen. För min egen del ber jag 
få instäm m a häruti, ty  det är mången gång ofantligt m ycket 
lä tta re  att få e tt k la rt begrepp om t. ex. en företeelse inom fy
siken, när man ser den schematiskt fram ställd på den vita du
ken, än om jag endast har det talade eller skrivna ordet a tt till
gå. Alltså — undervisningen i skolan bör gärna kom pletteras 
med undervisning m ed film.

V ästerås den 12 maj 1923.
Sven Holmblad.

F ö re s tå n d a re  fö r  S k an d ia b io g ra fen .

Pedagogernas gillande och elev= 
ernas förtju sn ing .

Det var med verklig en
tusiasm för det m oderna
ste inslaget i svensk pe-

R O N N E B Y B io g ra fd ir., red a k tö r

H u g o  S u n d b ä r g

dagogik den första skolfilmen rekvirerades till Ronneby. En 
entusiasm som sannolikt lika fördelades mellan de tre närm a
ste intressenterna: skolbarnen, lärarna och biografägaren, i det 
senare fallet undertecknad. Och då filmen rullats upp för oss 
några gånger, voro vi alla på det k lara med, a tt det nya under- 
visningsmaterielet har sin givna plats i en tidsenlig skola, vare



sig det nu gäller folkskolan eller läroverket. De efterföljande 
programmen underströko ytterligare denna uppfattning.

Visserligen kunde den uppgjorda föreställningsplanen icke 
genomföras i sin helhet, beroende på den svårlösta ekonomi
ska sidan, och kanske även i viss m ån på den störning i sko
lornas undervisningsschema, föreställningarna, som höllos på 
lektionstider, förorsakade.*) Betalningen ordnades så att 
kommunala mellanskolans barn erlade 40 och folkskolans 25 
öre. I de flesta fall inkasserade klasslärarna pengarna, och 
även föreslogs vilka barn som på grund av fattigdom borde gå 
fritt.

E tt sådant betalningssystem  kan visserligen gå för sig för 
någon gång, men blir i längden osym patiskt, och vad mera, 
då eleverna skola betala, mister visandet av bilderna därm ed 
i viss mån sin karak tär av undervisning. Mot denna olägen
het finnes nu inte mer än ett medel: anslag av sta t och kom
mun.

Emellertid har, tack vare det första försöket, frågan om 
obligatorisk skolfilmsundervisning kommit upp inom stadens 
respektive skolstyrelser, och det torde nog heller icke komma 
att dröja så länge förrän vederbörande komma att begära per
m anenta anslag för ändamålet. I varje fall har kommunala 
mellanskolans rektor meddelat, a tt man vid uppgörandet av 
läsplanen för nästa termin icke skall glömma att lämna rum 
för skolfilmen, som han för sin del i alla avseenden funnit mot
svara vad den ger sig ut för att vara.

Med den fram synta och målmedvetna lärarkår och dito skol
styrelser, Ronneby kan glädja sig över äga, har skolfilmen 
här aldrig haft något principiellt m otstånd att övervinna, och 
när den sedan så a tt säga fick presentera sig själv, vann den 
utan reservation pedagogernas gillande och elevernas förtjus
ning. Om filmens värde som undervisningsmateriel har alltså 
inga delade meningar rått, och alla vi, som i något avseende 
haft med den a tt göra, instäm m a nog med den lärare, som 
framhöll, a tt ur skolfilmens omfångsrika bildmaterial tillägna

*) Man började med en gång i veckan, vilket under fönhandanva- 
rande förhållandet! torde vara för ofta. U tg:s anm.



sig eleverna helt om edvetet kunskap i en mångfald ämnen, 
som för alltid skall bli deras egendom.

Ronneby den 9 maj 1923.
Hugo Sandbärg.

Skolm yndigheterna belåtna och 
tacksam m a.

v D i r e k t ö r

LU LEÄ  Beträffande skolfäreställ- c  w  Andersson

mngar.
Ifrågavarande föreställningar ha här i Luleå av både äldre 

och yngre m ottagits med det stö rsta  intresse.
Skolm yndigheterna här i Luleå ha u ttalat sin stora belåten

het med att dessa föreställningar kom m it till stånd, sam tidigt 
som de fram hållit filmens stora förtjänster i pedagogiskt hän
seende.

Det allm änna omdömet om dessa program  är att de varit 
synnerligen väl valda, och alla förutsättningar finnas att dessa 
föreställningar skola bliva ännu mera populära.

Det är mig ett nöje kunna meddela Eder ovanstående, sam 
tidigt som jag för egen del vill u ttala ett tack till Eder, och till 
Svensk Filmindustri, för detta ypperliga uppslag till goda och 
lärorika barnföreställningar.

Högaktningsfullt 
C. W . Andersson.

Vi kunna icke uppräkna alla 
"goda saker".

FO R SH A G A
D i r e k t ö r

W . Holmgren

Vi tacka Skolfilmavdelnin- 
gen för angenäm förbin
delse under den gångna 

säsongen (läsåret). De filmer vi fått låna hava varit först
klassiga och förevisningarna för skolbarnen hava emottagits 
med stegra t intresse. Barn ur såväl folkskolan som fortsätt-



ningsskolan hava deltagit. Förevisningarna  hava  anknutits di
rekt med skolundervisningen. I respektive klasser  hava sedan 
såväl muntlig som skriftlig redogörelse  läm nats för senaste 
”Bio”. Tanken att  på så s ä t t  göra  undervisningen åskådlig  för 
barnen kan nu utan  direkt kos tnad  för respektive skoldistrikt 
realiseras.

Att på duken följa med till de ark tiska  länderna  eller på sam 
ma sä t t  göra  en resa  run t Norges k u s t  och bestiga dess  höga 
snöhöljda fjäll o. s. v. läm nar oss en k la ra re  och fylligare bild 
än flera teore tiska  lektioner.

Vi kunna icke h ä r  uppräkna  alla ”goda sa k e r” v å r t  unga släkte 
får göra  bekantskap med under dessa förevisningar. Nyttiga  
hava  de varit!

Vi hoppas till näs ta  vinter få göra  y tte rligare  bekantskap med 
dessa filmer, och teckna

h ö g a k t n i n g s f u l l t  

f ö r  B i o g r a f b o l a g e t  F o r s h a g a - D e j e  

W . Holmgren.



Film en och dess k u ltu re lla  uppg ifter.
F ö re d ra g  v id  fö rs ta  S v en sk a  K in em ato g ra fisk a  V eck an s  av s lu tn in g  

å  P a llad iu m  i S to ck h o lm  den  30 m aj 1922®)

av  G u s ta f  B evg .

Mina damer och herrar!
Efter den rikliga och bastanta andliga kost, som Veckan bjudit på, 

föreställer jag mig att na vid det h är laget äro inställda på en lät
ta re  efterrätt, varför jag skall bjuda till a tt i sådan fonm servera  den 
av matsedeln nu föreskrivna portionen ” filmen och dess kulturella 
uppgifter”.

Filmen . . .  Något ny tt om filmen ?
Jag  kommer a tt tänka på en episod för ungefär 25 år sedan. Den 

rör sig inte om film, fast 'den förskriver silg från  filmens barndom stid, 
utan det var så att en docent från Lund skuilte s ta rta  en serie  popu
lära föredrag om Sokrates. Prem iären var i Malmö och recensera
des i tidningarna, där det sades a tt föredraget var nog bra, men 
det bjöd inte just på några nya data  om eller synpunkter på Sokra
tes. Av särskild  anledning voro jag  — och en till — en sm ula in
tresserade av hur docentens uppläsmiing utfallit. Va kommo a tt reson- 
nera med honom om kritiken och voro lite oroliga för a tt han skulle 
känna sig sm ärtsam t berörd av den. Han tog  saken lugnt: ”Nå, nå, 
det kan väl ingen förnuftig m änniska nu begära några  nya data om 
Sokrates.” (”Förresten” — tilläde han, ty  han var docent i praktisk  
filosofi — ”kan man inte heller begära nya synpunkter för 25 k ro 
nor”, vilket särskilt refererade till v å r andel i affären. Men de t 
är en arman historia.) Nu m enar jag b a ra  a t t  filmen, som icke är

*) Då denna fram ställning av filmen och dess kulturella uppgifter 
återgives här ”på åhörares begäran”, h ar det syn ts riktigast a tt följa 
ett stenografiskt upptaget refera t av d e t extem porerade föredraget. 
Några oväsentliga utfyllnader ha inlagts i korrekturet. Förf:s anm.



på långt när så .gammal som Sokr&tes, och inite heller så M l av vis
dom, likväl är så pass igenomforskad redan, a tt det icke är lönt att 
vänta sig några överraskande nya data om den i det här .föredraget; 
inte haller är det så lätt numera a tt lägga några fullständigt nya 
synpunkter på den, vare sig praktiska d ie r .filosofiska. En ny sam
manställning av synpunkter är väl det högsta anspråk, som rimligen 
får uppställas 1 afton.

I beröringen med folk av olika kategorier finner man snart, att de 
synpunkter som anläggas på filmen äro särdeles skiftande allt >efter 
•betraktarens utsiktspunkt och allmänna sätt att se — som. naturligt kan 
vara. För e tt betraktelsesätt, ganska ledsamt i och för sig, är filmen 
egentligen bara ”djävulens bländverk”. De som sysslat med flton 
några årtionden känna tiilli a tt det varit vida allmännare -och efter- 
faängsnare förr, och a tt denna åskådning väl fortlever ännu i dag 
men alltmera .undian.tr än ges till snävare geografiska områden. Man får 
inte glömma, a tt .det är mycket allvarligt och hedervärt folk som 
anlägger denna synpunkt på sakan. Ofta sammanhänger den dock 
med bristande självsyn och ej sällan med mörkfärgade religiösa för
domar, oresonlig konservatism och dylikt. Men liksom i allmänhet 
•i uttrycken för ensidiga betraktelser ligger där någon sanning, fastän 
icke hela sanningen, i det citerade slagordet. Och sanningen är, att 
filmen är ett blämdverk. Precis vad .den är! Men att dan är djävu
lens bländverk få vi icke tro  längre; den är människors, det borde 
vara oemotsägligt ooh — det räcker!

Kasta vi oss över på en motsatt ytterkant, så hitta vi hos vår 
hederlige vän uppe i norr en annan på sitt sätt representativ karak- 
täristik av filmens väsen: ”filmen är sagan, klädd i prakt, i rosens 
.glans”. Det är nog mest för reklamsynpunkten på film, denna ut
saga är betecknande, men det ligger också ett stycke sanning i den, 
ooh det är att filmen är en saga — resten skulle vi kanske kunna 
undvara! Den är en saga, och den är något mer, nämligen en för
verkligad saga; i det sammanhanget kunna vi gärna plocka upp och 
sticka i knapphålet ännu en liten reklamblomma från den här säsongen, 
som lyder: ”verkligheten är ofta sannare än dikten”. Ja, verklig
heten har verifierat filmens saga, sådan den tecknade sig för dem 
som voro med från början, på ett sätt som vida överträffat deras 
djärvaste fantasi.

Mellan ytterpolerna ha vi en hel dal olika grupper av människor 
med sina särskilda synpunkter på filmen. I en .sådan grupp skulle 
man kunma sammanfatta dem, för vilka filmen är helt enkelt 
Rodolph Valentino, Gösta Ekman, Norma Talmadge och Gloria Swan- 
son et consortes. Det är den sortens folk som stifta filmkoirrespon- 
densklubbar, som gynna vad man kallar filmpubliktidningar och som 
bilda ett rätt starkt inslag i våra biografers stampiufolik. En grupp



i gruppen utgöres av dem, som ha en birininanée lust att ”'komma till 
filmen” ooh i nödfall göra säg skyldiga- till amatörfälmer.

Bland .mera efter tänk samt folk stöta vi snart på statistikern. För 
themiom är filmen en fullkomlig 'guldgruva, ty  han har roligast när 
han får röra sig med stora och många siffror, ooh filmen ger goda 
tillfällen härtill. Det är bara så ledsamt med de siffrorna, att me
dan man håller på att summera dem, hämna de bli föråldrade. Bil
den är rörlig, ookså sådan den tecknar sig i siffror, på filmens om
råde. Men stora tal är det fråga om, ifall! det gäller värdet av film- 
iproduktiomen i världen hittilldags, redan om man tager det i- dollar, 
och svindlande mera, förstås, om man räknar i mark. Man kan gå 
förbi dessa siffror, ty  de äro så pass många, att de egentligen icke 
säga oss mycket. Hålla vi oss till att filmen under sin mågot mera 
än kviartssekelilånga tillvaro givit upphov åt ooh numera dagligen 
turnerar 50,000 biografer i världen, så säger det oss mera. Lägga 
vt härtill att av dessa 50,000 biografer mellan 500—600 fasta och 
en hop mera tillfälliga komma på Sveriges del, så säger det något 
om att vi förhållandevis äro ett ganska filmförstående folk. Fiim- 
förbruknimgen i Sverige är mellan 3 och 4 miljoner meter per år, och 
ur nöi-esskattestatistiken kam -den som har lust studera sig till vad 
svenska folket kostar på sina filmmöjen om året och därmed till ett 
begrepp om den på filmen grundade biogirafnärinigens ekonomiska 
räckvidd här i landet; omsättningen rö r sig kring ett kvarts hundra
tals miljoner kronor pr år för närvarande i Sverige. Därifrån kan 
man räkna sig till ett ungefär dubbelt så stort antal biografbesök pr 
år. Multiplicerar mam så med 100, är man på en omväg tillbaka vid 
-de svårfattliga världssiffrorna. Långt innan man hunnit fäll facit, 
bör man ha fått någonting på känn om .filmans andliga räckvidd. Med 
an sidoblick på bildspråkets universalitet har man nog blivit mottag
lig för den enkla, men viktiga sanniingetn-, att filmen- är vår tids och 
hitintills alla tiders ojämförligt effektivaste ideella samfärdsmedel.

Vände vi oss nu till någon av de tekniskt lärde, som också äro 
företrädda här i afton, med en fråga om vad filmen är, ur deras 
synpunkt, så riskerade vi, ja uppriktigt sagt riskerade, a tt få en myc
ket lång föreläsning om. råfilmens beståndsdelar och tillverkning — 
jag beklagar mycket, a tt en film om filmen ur dessa synpunkter, 
en film som skulle klargjort det hela för oss på en liten stund, ty 
värr inte som jag hoppats hunnit hit från Amerika — samt om fil
mens gång genom kameran och laborator,ieprooeduirema, o.m projek- 
tioinsapparaten och dess ,funktioner med mera, mycket mera, sådant. 
Med människans förmåga a tt glömma det hon hör, långt mera än vad 
hon ser, skulle vi kanske gå härifrån med föga mar i behåll än att 
filmen, tekniskt sett, är en fortlöpande böjlig fotoigrafiplåt på ett 
underlag av väsentligen samma beståndsdelar som bomullskrut. Det



är -emellertid någotsånär vad man behöver veta om filmens materia, 
om man inte har film till yrke eller läroämne.

Om inte annat, så bränner sig ordet b-omufflskTUt fast i minnet. 
Tänk så eldfängt! Och skulte -det inte så göra av sig självt, så är 
ibrandmaninan gärna itiffl tjänst .med sina synpunkter på filmen, som 
kunna sammanfattas i tre ord: eidfarligt, eldfar,ligt, eld-farligt! Na- 
itunligtvds har han rätt. Filmen är eldifarlig. Låter man den fatta 
eld, så brinner den, och den brinner under -vissa förutsättningar på 
ett särskilt obehagligt sätt, explosivt eller under utvecklande av 
kvävande rök. Och vid begagnandet befinner den sig ju -i det ome
delbara grannskapet av an ljus-, d. v. s. en värmekälla. Risken är 
nära till hands, vi böra inte underskatta 'den, men vi få inte heller 
överdriva den. Till vårt dagliga umgänge höra många eldfarliga 
ting. Till exempel tändstickor, fotogankök, gasspisar, för att inte 
tala om damernas små spritlampor till locktången. Men vi ha lärt oss 
a tt umgås med dem. Den som skall sköta filmapparaten måste också 
ha lärt slig, praktiskt lärt sig, att umgås med den. Dessförinnan skall 
han låta bli. Det låter paradoxalt, men håller streck, att den största 
eldfaran sitter i maskinisten. Men det finns goda brandskydd, och 
det bästa av dem sitter också i — maskinisten. När han kan sin sak, 
så  är risken liten, det framgår bäst av det verkligen underbara få
talet eldsvådor, som filmen har på sitt samvete, i förhållande till den 
■oerhörda filmtrafiken. Jämför ”självantändmng”, ”kortslutning”, 
”oljiga trasselsuddar” och ”bortkastad cigarettstumip” !

I detta brännbara sammanhang göra vi en titt in i skolvärlden. Här, 
bland pedagogerna, möta oss många -glädjande synpunkter på filmen, 
diet vore för mycket begärt a tt de skulle vara glädjande alla. Skol
mästaren av en äldre typ, eller låt oss säga en gammalmodig, skil
jer sig inte så värst mycket från dem som i filmen se ”djävulens 
bländverk”. Han ger kanske sin mening en mera profan formule
ring, så a tt han in-te låter filmen stamma från Den Onde, men den 
är ändå för honom åtminstone övervägande av ondo och leder till 
åtskilligt ont. Han kan inte gilla a l t  vad han tilJävenityrs själv sett 
någon gång för längesedan på bio — vem kan det, förresten ? — 
-och än mindre va-d han höirt eller tror att andra få se där. Vi
dare har han som uppfostrare -och socialt kännande medborgare, 
ibland som barnavårdsman o. d., stött sig på 'hiföireteelser till bio
grafen sådana som okultiverad reklam, ”biografspring” med tiggeri 
■och snatteri o. s. v. — han har, som vi alla göra, generaliserat, dra
git för långt 'gående slutsatser ur enskilda fall. Apropå, jag har hört 
-talas om ett skolbarn som stal pengar -för a tt köpa en katekes, men 
diet fallet har väl ändå inte åberopats som argument mot katekesen ? 
Nåväl, vt förstå honom alltså, denne uppfostrare, som känner en på 
det sättet -uppkommen ovilja mot filmen och -har sina betänkligheter



mot den i varje form, emedan toan fruktar a tt om han godtoge den 
i en, han i viss mån givit den sin sanktion i alla. Därmed är han 
färdig med filmen.

Men han har en yngre kollega — jag talar nu icke om levnadsår 
utan om åskådningar — m  tiill sina synpunkter modärnare pedagog, 
alltså, som satt sig in i a tt filmen ä r ett medel ä undervisningen, vil
ket kan vara till mycket gagn, ett nytt åskådnimgsmedel som tillför 
den konkreta undervisningen ‘ett behändigt sätt att lätt och snabbt 
inplanta ett kunskapsstoff. Han är sålunda icke obenägen att draga 
fördelar av denna sin synpunkt på filmen. Reglementsbunden, som 
han i mångt och mycket är för sin lärargänning, avvaktar han me
todiska anvisningar och praktiskt vägledande föraustaltmngar från 
bestämmande håll. Van att själv vara  auktoritet för andra, är han 
i många fall för egen del aukforitetstrogen. Det bör då ha varit 
honom särskilt välkommet, när landets tongivande pedagogiska auk
toritet, bungl. skolöverstyrelsen, 'efter grundligt betänkande tydligt 
uttalat, att filmen är e tt mycket gott och användbart medel i under
visningen, i vissa hänseenden och på vissa områden det allra ypper
sta, och lian har därav känt sig uppmuntrad i sina redan inledda 
försök att använda filmen eller i sin föresats att göra det. Hur han 
därvid skall bäst gå tillväga blir en senare fråga, i vilken han; kanske 
känner att den slutgiltiga utredningen ännu iobe är färdiiggjord. Det 
väsentligaste av vad han som andra finner auktoritativt fastslaget, 
t. ex. i skolöverstyrelsens betänkande, är väl det a tt filmens till
godogörande för undervisningen skall framför allt vara planmässigt, 
man skulle nästan kunna säga kuirsplanemässigt, så  att det helt in
passar sig i e tt fixerat skolschema.

Naturligtvis är detta ett berättigat önskemål, inom rimliga grän
ser, men vi måste ändå dröja ett ögonblick vid detta ordet plan
mässig. Det har nämligen blivit på detta område ett slagord och 
stundom i eftersägnimg e tt överord, så att filmens tillgodogörande i 
bildnings arbetet måste över huvud taget ske i snävaste mening ”plan
mässigt”, annars är det alls ingenting värt. När man möter ett så
dant resonnemang inom kretsar, där intresse och ansvar för bild- 
ningsarbetet i olika former höra hemma, lades man till att undra 
om icke ändå, och isynnerhet för inlednings- och övergångstiden, 
denna kult med ipJaumässigheten drivits för långt, eller om ioke plam- 
mässighetskravet borde ges annam. utgångs punkt och inriktning. Man 
får, menar jag, inte nöja sig med att bara säga så här: filmen skall 
passa precis in i mitt schema, i mim metod, i det här institutets sätt 
att vara, annars är den ingenting för mig eller för oss; när den pas
sar im hos oss, ja, då är ‘den välkommen, välkommen ju förr dess 
hellre! Jag tror att man hellre borde först göra sig ordentligt reda 
för vad det är som finns och sedan i andra rummet för hur man skall

i



kunna begagna sig av detta och fä det att passa in d sina planer. Till 
min glädje läste jag i en bildnings-fdloieins faoktidskirift, som kom i 
.går ifrån Tyskland, att en sydtysk pedagog resolut lagt upp proble
met just så. Han går för resten längre och säger ungefär så här: 
vi måste låta bli att prata så mycket om hur .fUmen passar till våra 
kursplaner; vi få börja tänka oss in i hur vi skola lägga om vära 
kursplaner för att fä den nytta av filmen, som vi inte kunna undvara. 
Han säger vidare: filmen hjälper oss i vissa lundervdsningsgrenar på 
det sättet, att ett visst pensum inläres vida snabbare; vi få alltså tid 
över i det ämnet, tid som vi komna taga vara på och lägga till ett 
annat ämne. Jag tror att han träffar prick, och det känns ganska 
befriande att filnma från pedagogiskt h å l  den tankegången så rakt på 
sak uttryckt. Det är eljest en fara, som lurar här, speciellt då ifråga 
om filmens kulturella uppgifter i oöh för skolan, ooh diet är den att 
man flyttar ned dem från a tt vara en skolfilmfräga till en skolma- 
terielfråga.

Den åberopade tyske skolmannen hör säkerligen till den typ av 
moidäma pedagoger, som fördomsfritt ooh med sund entusiasm kastat 
sig in i de praktiska filmundtervisniingsförsöken. Vi ha bland lärare 
och folkbildningsmän många av den typen också här i Sverige, jag 
har genom min verksamhet förbindelse med ett stort antal av dem, 
och av de här närvarande biografmännen har måmgen, var från sin 
ort, personlig erfarenhet av det angenäma samarbetet med dem. Gud 
ske lov för dem, för bildningsfilmens framtids skull! Men aktom oss 
samtidigt för den, med förlov sagt, fjantande entusiasmen, som in
billar sig och andra att om tjugu år sker all barnundervisning genom 
film och inte genom böcker! Att snillet Edison på gamla dagar slagit 
upp den parollen må varken föra oss på villospår eller komma oss 
a tt glömma, vad just han betytt för filmen.

Men för a tt återknyta tråden kasta vi oss nu på nytt ut i folkvimlet 
ooh upptäcka där i trakten av biografemtrén den gamla korrekta och 
en smula förnäma herrn, som damerna och herrarna känna igen på 
långt håll, herrn som bara går förbi på gatan och icke går in, ty 
”biografen är något jag skickar min piga på”. Han finns ännu, och 
där lägger idet sanningskorraet i hans betraktelsesätt, a tt hembiträdena 
gå mycket gärna ooh se film. Det göra nu visserligen också deras 
matmödrar och även husbönderna! Men jag satt för inte länge se
dan i allvarligt rådslag i ett samhälle i Stockholmstrakten, där den 
där gamle herrn var representerad med sin synpunkt i en ny variant: 
skulle man inte kunna få lite biograf hit till oss, så att 'det bleve 
lättare att få hembiträden? Där på orten, och det är rätt typiskt, 
ingår det ,uttryckligen eller underförstått i villkoren vid anställandet 
av hembiträden, att 'de skola hava en kväll i veckan reserverad för bio
besök, med tågbiljett och biografbiiljett, d;en senare helst in duplo.



Det är 'kimkigt a tt få heimibifrädiem annars i Stockholms förortssam
hällen. Detta är ett litet stickprov på vad filmen spelar för roll i 
våra dagar. Jag 'lämnar nu därhän om vi ha att inräkna det här 
ibland filmens kultarellla uppgifter, men diet kan väl få passera som 
en kulturhistorisk notis från våra dagar, som ifall det viil sig väl 
kan i framtida värde motsvara bevarandet av uppgiften om att de 
halländska drängarna, för hundra år sedan och tidigare, när de togo 
städja förbehöMo sig ledighet på ”avrättmngsdagar” i orten samt 
att slippa äta lax mara än fyra dagar i veckan.

Nu vända vi oss till em annan seriös herre, något i släkt med den 
förre, men inte fullt så avvisande. Så här talar han: ”Ja, på bio 
går jag någon gång, jag tycker det är roligt att se journalerna, och 
så  när ni har några trevliga naturbilder. För aM del, jag ser då och 
då en inspelad film som är trevlig, man kan då studera främmande 
folks förhållanden, men de där amerikanska filmerna, nej, nej, nej! 
Om nä bara ville upprätta en biograf, som inte spelade annat än jour
naler och naturbilder, så skullle jag gå ganska ofta.” Det skulle han 
säkert också göra, men han är så pass fåtalig ännu i sin genre, a tt 
man nog inte kan på hans ord grunda någon biograf. Men om den 
förre var efterbliven, så  är denne snarare en föregångsman, ty  det 
har visat sig på sista tiden, lyckligtvis, en tendens att bilder av det 
slag, han vill ha, mer och mer uppskattas. Se vi på den senaste 
säsongen, kunna vi taga fram sådana exempel som Bengt Berg-fil
men, som kunde presenteras som heläftomfilm, dessförinnan prims Vil
helms Afrikafilm, vidare Namook m. fl. Utställnimgsfilmem, som just 
nu går tredje veckan för praktiskt taget utsålda hus, är också en 
sådan där film. Det visar sig ett större och större intresse för film 
av den arten. Och lika naturligt som det är a tt teatrarna i en stad 
som Stockholm söka hålla var sin repertonrgenre, kommer det väl 
åtminstone i de större städerna a tt visa sig genomförbart a tt någon 
biograf specialiserar sig på dem typen filmer. Att 'det inom de när
maste 10, 20 eller 30 åren kommer a tt gå därhän, det tvivlar jag 
inte på, men jag tror framför allt a tt det kommer att gå fortare än 
vi nu beräkna. Mera av det slaget film, marnas det, men kommer 
man och ber få påpeka att detta slag av film vore för skolundervis- 
miingen något att begagna sig av, så  är det inte uteslutet att man 
ännu stöter på öppet eller fördolt motfståmd, betraktas som en oväl
kommen inträngling eller ”.gesdiäftsmakane”. Hur skulle man här 
i världen kunna vända sig för .att inte ha ryggen bak ?

Skota vi bry oss om att tala om1 dem som se filmen uteslutande u r 
teaterns synpunkt ?*) Då får jag väl tala om dem, men det skall 
jag göra kort. Deras synpunkt är i grunden den, a tt filmen är ett

*) Referenten antecknar: ”blandade ja- och nejrop från åhörarna”.



illegitimt nöje. Personer som kasta bort pengar på bio borde egent
ligen ge sin tribut åt teatern — det är teaterekomomems synpunkt. 
Personer som spilla tid på filmen, borde odla sin själ med scenens 
talade ord — det är teatervännens synpunkt. Helt naturligt är att, 
när en ny offentligt nöjesform uppträder, detta inverkar på de redan 
bestående. Detsamma komma kanske biograferna en gång att få er
fara, men detta är något som tilhör nyorienterings- och övergångs
skeden. I nästa generation tänker ingen på det. Sammalunda med 
den litteräre estetikdoktorns synpunkt, enligt vilken filmen inte är 
stort annat än en vandalisering av litteraturen. Det fanns ingenting 
om den i hans läroböcker, och den har inte ingått i hans självstudier. 
Tvärtom för han vitt och brett till torgs, a tt han sorgfälligt undviker 
a tt se film. Får han höra i utlandet, att den svenska filmen kul
turellt befruktat hela världens, så förbryllar det honom, men. han 
samter sig till en ny försäkran om. a tt han är obesmittad av beröring 
med ämnet. Men han kan använda film som .tillbygge mot litterära 
alster, som inte hålla måttet, och tager då film som inbegreppet av 
undermåligt raffel. Någon gång'häm tar han inspiration till en lekfull 
essay ur den omständigheten a tt .en internationell äventyrare givit 
sig ut för a tt vara filmregissör. Han är tämligen bornerad, den 
gode doktorn, om än inte fullt så  mycket som hans smärre och var
dagligare ekon. Vi trösta oss med a tt han inte är den siste av sin 
ätt. Det kommer nya generationer av litteraturdoktorer också, och 
snart nog kan komma en som gör den upptäckten, att filmen är en 
alldeles ny uttrycksform, en ny konstart t. o. m., där den över huvud 
taget är konstnärlig, en ny bärare också av gamla litterära värden 
och med den lilla egenheten i sitt sätt att vara, a tt den för folk till 
litteraturen, gör litteraturen mera omtyckt, framför allt läst och känd 
och älskad i ofantligt mycket större kretsar än innan filmen kom och 
profanerade den. Följaktligen kunna vi lita till att en yngre gene
ration litteraturdoktorer skall nödgas anlägga en hel ded nya och 
mera tilltalande synpunkter på fenomenet.

1 väntan härpå orientera vi oss själva som hastigast om grunder
na för fcinematografius väsen och uppkomst. Alla måste ändå vara 
ense om att kinematografin hör till nyaste tidens stora uppfinningar. 
Vari består den?  Vilja vi ha ett noggrannt genomtänkt svar, som 
på samma gång ger oss den oförlikneliga svenska kurialens veder
häftiga formulering, så ha vi ett sådant i sakkunniges för den litte
rä ra  äganderätten utlåtande, vilket jag hade anledning citera 1 mitt 
förra föredrag (om filmen, biografen och lagstiftningen). Det lydde 
så, att ”med kinematografi förstås, att av en handling eller en tiill- 
.dragelse tages, med mycket korta mellanrum, ett antal negativa foto
grafiska bilder, minst femton i sekunden, samt att — sedan från dessa 
negativ framställts en serie positiva kopior, upptagna på ett långt



oelfoloMiband, den så kallade filmen — den positiva bildserien i 
samma hastiga tempo och starkt förstorad projieieras på en skärm, 
därvid hela serien för åskådarens ögon sammansmälter till en kon
tinuerlig rörlig 'bild”. Ur s-amma källa kan man från -de omedelbart 
därpå föiljanide raderna hämta filmens historik i lapidarstil: ”Ki-ne- 
matoigrafiien, som uppfanns år 1895, vann hastig spridning och har 
som bekant under senaste tid mått em högst betydande utveckling”. 
Denna historik skrevs 1914 och kan g-ott usträckas a tt gälla även i 
dag, ja, länge än, -då d-e sakkunnige försiktigtvås sörjt för att till 
klniematograf-in i lagstiftntogshänseende h-än-f-öres ”jämväl verk, av
sett att återgivas genom ett kän-arnatog-rafliknainde förfarande”.

Alltså, här ha vi i samraamträmgd -form -den kimematografiska prin
cipen, film-ens uppkomst och dess historia till våra -dagar. Dem ki- 
mematografiska principen har emellertid mycket -äldre historia än 
filmen. Det finns folk som tror sig ha spårat den hos -den romerska 
f-ö-rfattaren Luoretius Carus för bortemot ett par tusen år sedan. 
Jag tror att man kam gå mycket längre, -eller till den tid -då män
niskan först började -förstå sig på att bruka -elden. Det bar säker
ligen för många, många tus-en år sedan funnits männiiskor, s-om ge
nom att svänga -en glödande trästicka i -cirkel fått vackra samman
hängande eldrimgar — sås-om barn-en än i dag så gärna göra oilovan- 
des, trots -de i -mer än ett hänseende skrämmande riskerna! Ell-er 
tänk på ett hjul, s-om rullas, först långsamt: -man urskilj-er ännu ek
rarna, m-em sedan! Där ä r kinematografin in nuce, ögat kan icke hålla 
isär mera än ett begränsat -antal inom -en viss -tid på varandra följande 
bild-intryck; så fort de överstiga -detta antal, så flyta -de s-amman. M-an 
får ibland se -d-etta betecknat som ©n ”ofullkomlighet hos -ögat”. Lika 
gärna kan man kalla det en ful-lk-omt-ighet, annars är ju all -tröghet en 
-ofullkomlighet hos universum i st. -f. att vara en av dess -finesser. Så 
som vi nu -äro beskaffade i -en ändlig värld — som icke födes, ge
nomlöper hela sin uvteckling och dör i en enda blink — få vi nog 
vara belåtna med att bildim-tryök-an förmedlas tiil-l oss -i en takt, s-o-m 
tillåter hjärnan att sortera -dem — eller vid -en viss g-räns -låta dem 
samman-smäl-ta! Lika -gärna som m-an spekulerar i MlkomMghet ell-er 
icke hos det -mänskliga seendet, kundte man inrikta -sig på -ett annat 
•problem: hur ser t. ex. -en hund kin-em-atografiskt, ell-er hur ser -ett 
bi ? Och så hela raden igenom. Se de i -en annan takt än -vi, -det 
vore ju intressant att få veta. Vad d-e högre djuren -beträf-f-ar tror 
jag -mig kunna tillfredsställa -v-e-tg-i-righe-ten s-trax. Deras s-ee-em-de för
håller -sig till kinemato-gnafin helt viss-t alldeles som vårt. Ätmin- 
stome är det så m-ed hunden, -det har jag försökt. Tar man och vi
sar en hun-d -em biograf-biild, på vilken dä-r komm-er fram -en- h-un-d, så 
spring-er han gemasit fram -och skäller ut honom och n-osar på h-o- 
no-m -och försöker hälsa honom med alla d-e ceremonier, som vi kä-nna



från hundarnas umgängesvanor. Han utgår ifrån a tt det är en rik 
tig hund. Efter en stund resignerar han, precis som han gör när 
han en stund se tt sig själv  i spegel och uppfattat a t t  de t är eri bild, 
hian har fram för sig, och in te en verklighet.

Kmematoigrafin har således existerat sedan urminnes tidler för både 
m änniskor och djur, för m änniskan sedan länge med hennes fulla 
vetskap. Och ändå datera  vi dess ”uppfinnande” från  1895. Månne 
upptäckten d å  skedde av en tillfällighet, som  m an gärna föreställer 
sig a tt s to ra  upptäckter ske  ? Det berättas ofta, hur New ton vilade 
sig  under e tt äppleträd', e tt äpple föll, och han upptäckte tyngdlagen. 
Att filmen kom till, n är dlen g jorde det, berodde inte på sam m a sätt 
av  en tillfällighet. Snarare föll den som en  mogen frukt från  tek
nikens växande träd, närm are bestäm t den fotografiska teknikens.
1 detta  ämne ä r  det vågsam t a tt ta la  i närvaro  av  fotografins ve
tenskapliga märkesan än. M en . . .  fotografim är i alla faill knappt 
hundra år gammal. D aguerre kom på 1830-talet m ed siln fotografiska 
plåt. Fotografim har därefter genomlöpt en snabb utveckling, om 
också icke så  snabb som sederm era kinematografin. Teknikernas 
äregirighet var inställd på a t t  få plåten a i t  ljuskänsliga re, exposd- 
tionstiden alltså ko rta re  och kortare. De som äro  jäm nåriga med 
mig minnas nog, n ä r  de fö rsta  gången fotograferades i m edvetet till
stånd, och hur det v a r då. De sattes i sina finaste söndagskläder i 
en ansträngt ledig stäMnång, klängande på e tt staket, roende i en 
b å t eller något sådant, och där skulle de sitta  orörliga ett par minuter. 
För a tt stå ut med det fingo de ett kallt jäm stöd  i nacken. Så 
gick idet åtminstone till hos lamdsortsfotografer i början av  1880-talet. 
Senare, fick m an höra talas om ögonblicksiotograiier, ooh man tyckte 
det lät något till m ärkvärd ig t ooh förstod så  väl, a tt e tt sådant foto
grafi kunde m isslyckas. Nu ha vi filmkameran m ed sina 15 eller 16, 
ja ännu högre antal p låtar i sekunden. Ändå är det ingen som till- 
lå ter a t t  en kinematograffsk fotograf kommer med, bilder som äro 
oskarpa eliter m isslyckade i tekniskt hänseende — då skulle biograf- 
åskådiaren protestera p å  det skarpaste. Med en ultrarapidkam era 
tag er m an i regel 160 bilder i  sekunden, och m an är redan uppe, så 
fantastiskt det kan låta, i 100;000 exponeringar i sekunden i det ve
tenskapliga experim enterandet.

H är m åste vi gö ra  halt för en  liten kuriositetssynpunkt. Kinemato
grafin vilar således på ögats tröghet, men så  kommer den tillbaka 
till ögat och ger det m ed full hand kompensation för denna ”ofullkom
lighet”, som den själv  lever på! Så h är säger kinematoigrafLn: var 
så  god och lå t mig imdella det h är sekundförloppet i 15 bilder eller 
160 eller i 100,000 — isom ni behagar — så  kan ni sedan i lugn och 
ro taga å betraktande detaljernas inbördes följd i de t tempo som 
passar er. Precis som  mikroskopet inbjuder oss a t t  se det ”osyn-



liga”. Därför Heter det ju octeå träffande' att filimen kau vara ett 
”tidens förstoringsglas”. Omvänt talar man ju om att man hör hur 
gräset växer, men ser det inte, ty idet går i sto tur för långsamt — 
det består av så många var för sig obetydliga fönändirtogar, att vårt 
öga icke kan fatta dem. Då kommer ktoematografin och säger: låt 
mig visa det här i ett tempo, som passar för ögat; varsågod, jag 
eliminerar fyra bilder av fem eller 499 av 500 eller hur ni vill och 
sammanställer resten åt er, var så god och se nu hur gräset växer.

På utställningen här ute i halten kan ni se något som betecknas 
såsom en av ktoematografins föregångare. Det är zootropen, den 
lilla mekaniken, som barnen hade roligt med förr i världen. Denna 
leksak spelade för hundra år sedan en roll som affärsartikel. Hur 
har kinematografän — och med dien filmen — trä tt fram för världen ? 
Jo, som en ”leksak” — därom mera sedan — och som en zootrop, 
i den meningen att intresset för djurens rörelser, som zootropen' byg
ger på, också varit en drivkraft i kinematografins utveckling. Da
merna och herrarna ha väl läst något om en herre i Kalifornien, en 
väldig hästkarl som hette Maybridge. När fotografto hunnit därhän 
att man kunde fotografera ”på ögonblick”, ställde han till med ett 
system av kameror, som' gillrades med trådar på det sättet att en 
häst, som sprang, för varje tum den rörde sig framåt ryckte av en 
tråd, varigenom en plåt blev exponerad. Genom sammanställning av 
dessa plåtar ville han få fram1 bilden av hästens rörelser i språnget. 
Han hade för övrigt slagit vad med en annan hästkarl om huruvida 
hästen i e tt visst moment i galoppen har alla fyra föttema på en 
gång fria över marken. Han kunde med sina bilder bevisa, a tt så är 
det verkligen. Ungefär samtidigt experimenterade en fransk veten
skapsman, Marey, efter vilken det berömda Marey-tostitutet i Paris 
har sitt namn, med studier i fåglarnas flykt. Ooh en tysk, Anschutz, 
arbetade med en annan sida av det kiinematografiska problemet, näm
ligen sättet att genom fotografiska bilders sammanstäliaindle på ett 
roterande hjul få dem att sammanflyta i naturlig följd. Samma pro
blem löste Edison i slutet av 1880-talet med sitt ktoetoskop, men som 
kinematografins — den kiinematografiska kamerans och iden därmed 
analoga projektionsapparatens — uppfinnare stå  bröderna Lumiére 
i Lyon. Till idle stora namnen från filmens tillblivelse hör också 
Eastman, som fulländat själva filmen, råfilmen, ooh nu förser världen 
från sina Kodak-fabriker med ungefär 95 % av materialet för 'denna 
oerhörda massartikel med ett tillverkningsvärde av hundratals mil
joner dollars pr år — det hör till bildan, att han började sto bana 
som springpojke ooh sin uppfinnare- och industriverksamhet med 
ett startkapital av fem 'dollars!

När bröderna Lumiére voro färdiga med sin k i nem a to grafiska upp
finning, tänkte de, helt inriktade på vetenskapLig experimentering



sam  de voro, främ st på dess betydelse för forsknimgen. Men det 
fanns en annan herre, Charles Pathé, som fick höra talas om uppfin- 
ningan och hade så  m ycket snabbare bilick för dess affärsliga exploa
tering. Hans métier var a tt ha tiftskåp utställda i järnvägsväntsalar. 
Den h är nyheten, tänkte han, kommer att taga död på tittskåpen, 
bättre  förekomma än förakommas. Han hade tre  bröder, och så 
bestäm de sig alla fy ra  för a tt göra något av saken. De köpte nu 
exploateringsrätten för en summa, som. v a r så pass svindlande för sin 
tid a tt två av bröderna redan dagen därpå voro ångerköpta och för
skräck ta drogo sig ur affären. De ha möjligen haft tillfälle a tt bli 
ångerköpta igen! De två som stado fast ha iinte haft skäl a tt önska 
det ogjort. Båda, i synnerhet Charles Pathé, ha g jort sig e tt stort 
och ak ta t namn som banbrytare på den inspelade filmens område, 
och firm an Pathé Fréres, känd  över hela världen, har inte heller sak
n a t sinne för filmens kulturella uppgifter. Det var emellertid genom 
dem som kinematografin fick visa sina affärsmöjligheter. Och jag 
tror över huvud taget, det må vara fråga om film ur vilken syn
punkt som helst och icke m inst om den direkt kulturella filmens 
uppgifter, a tt det ligger en liten vink i detta  också: det som icke 
baseras på affärsm ässigt bärig  grund, når inte sin fulla utveckling.

För min del hör jag till dem som räkna  filmen i dess vanligaste 
form, sådan den fram träder i biografrepertoaren, som en kulturellt 
positiv faktor. Det fo rdras någon optimism att säga detta, ännu idag 
som är. Ja, kanske icke m inst dagen efter de t vi suttit h ä r  och sett 
de äldre — men även några  nyare  — klipp, som nuvarande censur- 
chefen lä t upprulla här. Isynnerhet k räver det en viss optimism då 
man sam tidigt h a r i tankarna åtskilligt som inte är så värst art- 
eliler gradskilt från dessa klipp, och som alltså ingår i biografreper
toaren. Det är sant att filmen inte bara är em kulturbärare, utan 
också bär på en mängd okultur. Låt oss icke glömma detta och 
inte söka förneka det, så  länge förhållandet verkligen är detta — 
och helt fri blir väl filmen lika litet som något annat från okultur, 
så länge sådan dröjer kvar i världen. Varför skulle filmen vara 
enda undantaget ? Men man h ar som ett stöd för optimismen de 
oändliga fram tidsm öjligheterna och som ett annat a t t  man helt visst 
redan bland klokt och vidsynt folk räknar m ed filmen som en kultur- 
företeelse. Vill ni h a  belägg på detta, kan jag åberopa förre s ta ts
ministern Hjalmar Branting, som i ett föredrag i Kulturella Ungdoms- 
rörelsen för något år sedan sade, att ”biografen, rä tt använd, är ett 
gott bildningsmedel”.

Det lider intet tvivel a t t  biografen med vad den redan kunnat bjuda 
har riktat den stora m assan såväl som emsfilnga.nna i skilda länder 
världen runt och in i ganska ödsliga bygder med e tt fantasistoff, så 
-ojämförligt mycket rikar-e än föregående generationer haft a tt ar-



beta med. Man har likma.t bi.&grafen vid ”ett fönster, öppnat åt värl
den”, och de t tycks mig vara en ©od1 bild. Man har sagt om bio
graf-en, att -den är "d-en fattiges bil, hans opera och hans utländska 
resa”. F ältet är fritt -och tacksam t för d-en som -vill prägla ett bon 
mot. Det bör -på n-å-go-t sä tt utfcryoka a tt film-en, på sam m a gång  den 
är ett förströel-semedeil, också skänker -något av den aUmänbi-ldnin-g, 
s-o-m elj-es förvärvas på besvärligare väg och med större kostnader, 
ooh att den- -gör det -på -ett sä tt som är tillgängligt för den stora m as
san. Bland det -m-est träffande som sagts o-m filmen lägger en för
fa tta re  i m-un-nen på sin följeslagare, som er-tappats med -att bli Hte 
•fuktig i ögonvrån -på en b iografförestälning och vid utgåendet vill 
-halvt ursäk ta -ooh halvt försvara sig för sitt sällskap:

— Besynnerligt ändå, a tt man ka-n tycka synd om -ett porträtt.
Just vad  m an kan! Och varför in fe ?  Varför skulle -inte berättel

sen i bild kunna fängsla, gripa, till och med rena och förädla känslan, 
ja också tala till förståndiet, lika väl som de sk-rivna raderna. Bild
språket talar, det också. D-e-t -talar sitt språk, som sätter fantasin i 
rörelse kanske lä tta re  men i alla fall icke m indre än -det skrivna 
eller muntliga ordet. Bild-språket har så att sä-ga snävare ordförråd, 
låt vara, men i gengäld känner d e t inga sp-råk-gränser. Det finns 
ämnen s-om läm pa sig bättre  för bildspråket än för ord-sp-råket, lik
som m otsatsen. Det senare har sannerligen ej m issbrukats m indre 
än d-et förra. Låt då i rättvisans namn v art -o-oh -ett få ha sin art 
och s itt värde, -i den mån det finns, utan ett ängsligt gradskiljande 
ooh u tan  pjo-ller om m era ”tvivelaktigt bi-ldningsvärde” -på ena hållet 
än på det andra.

Följaktligen, och det kan aldrig n-o-g betonas, -bör -han-dhavandet av 
-biograf och film, av  sima utövare betrak tas -såsom -ett kulturuppdrag 
för kultiverad-e mänm-iskor.

Till filmens kultur-elila uppgifter i egentligaste m-enin-g hör -dess be- 
-ga-gnande i bildningsarbetets direkta tjänst, främ st då -i skolunder
visningen. Erfaren-heterna från  s-kolfilmens senaste skede komma a tt 
rä tt -mångsidigt belysas i en årsskrift, som utkomm er om ett par 
veckor, och till- vilken jag hänvisar. Första  åre t Svensk Filmindu
stris skoilfilmavidelniing arbetade, kom-mo v i upp i ett åskådare-antal 
vid skolförevisniin-gama a-v ungefär 500,000. Det är -naturligtvis litet, 
-men -det är ändå en ‘bö-rja-n. Andra årets statistik fcoimmer att i 
stället fö-r 500,000 reg istrera en miljo-n; -det är heller inte mycket. 
Me-n om- m an vågar -räkna med, -och det vågar man -kanske, att f-ort- 
skrida-n-det s k a l  -gå någorlunda ,i den takten, -tror jag att man- däru r 
kan -draga e tt -par slutsatser. För de t första den, a t t  -det är lång 
vä-g t i l  T ipperary — om m an icke v isste de t förut — och fö-r d-et 
andra , a tt om -man vandrar -den vägen- och hål-ler på.i, låt -mig säga, 
ett par årtionden eller -i bästa fall m-in-dre, en sko-lfil-mrörel-s-e till och



mod skalli kunna xäkria med ett aiffärsmässigt bärigt uiiidefJiag. Det 
är viktigt, a tt utveokltngen kioimmer att bliva dorana. Man ställer 
ännu på en del håll sina krav på filmen i detta sammanhang i den 
formen, att filmen skall draga hela lasset. Jag har inte hört någon 
säga til! boktryokaren: Ni får tov a tt trycka böcker, och Ni förtjänar 
på de litterära verken .och på de roliga böckerna, var så god då 
och tryck läroböcker också och. tillhandahåll oss dem gratis. Något 
ditåt får man ännu höra när det gäller filmen. Det kanske ”filmen 
icke ;i längden rår med, och då måste den nöditvimget brista i fyl
landet av en av sina mest maktpåliggande uppgifter. På ett eller 
annat vis måste samhället åtaga sig ansvaret för att denna filmens 
kulturella uppgift icke blir försummad, icke helt överlämnad åt slum
pen. Det är icke ”filmen” — det vill här säga filmen som affärs
gren — som tigger hjälp eller understöd, utan det är bildningsan
stalterna som behöva sättas i stånd att utnyttja filmens bildnings
värden. Vad som först av allt borde vara önskligt och nödvändigt 
är att i någon form ”det allmänna” får ett kinematografiskt verk
ligen sakkunnigt organ, utrustat med nödiga medel. Då kan det all
männa vända sig till filmen och saga: det eller det behövs för vår 
undervisning, utför det åt oss; i den eller den riktningen vore det 
skäl aitt experimentera, och det kan då sägas med pretention på att 
det skall bli faokmässigt gjort. Dessutom kan man nog från filmens 
synpunkt sett tycka det vara ett önskemål, att ’ det allmänna” visade 
lite mera förståelse för, lite mindre misstro till insatser som filmen 
frivilligt gör. Det hela hänger kanske på en gest till samarbete i 
st. f. den obestämda — behöver jag här tillägga: den orättvisa, den 
kränkande? — ängslan för ”geschäft”, som man ibland känner slå 
emot .en.

Det är överflödigt a tt här i detalj exemplifiera filmens uppgifter 
för de olika undervisningsinstituten. Det är glädjande för den som 
har med saken att göra a tt se, hur förståelsen och intresset växa fram 
på det ena området efter det andra. Mången är benägen tro att 
kyrkan är speciellt konservativ, obenägen för ”det tidsenliga”, för 
nyheter. Jag kan som. ett stickprov nämna, a tt i dag på morgonen 
hade jag besök av en kyrkoherde från Dalarne, som gjorde sig un
derrättad i en del ting, emedan han ämnade förevisa film en gång 
i veckan vid sina församlings aftnar. Det var en man, som tog sitt 
kall mycket allvarligt, men hos honom fanns tydligen ingen fördom 
mot ”tidsenliga” medel. Likadant på närmare häll. Här i Stock
holm användes filmen regelbundet i iden kyrkligt sociala verksam
heten. Likaså av Frälsningsarmén — för att taga e tt annat signifi
kativt exempel. Jag har här bland åhörarna en representant för 
I. O. Q. T., som vid ingången lämnde mig en liten statistisk samman- 
fattnipg av en filmturné, som Orden haft för kulturellt ändamål, om-



fattande 172 platser i  landet med ett besöksantal av 15,536 personer. 
Likadana exempel skulle jag kunna anföra från många rörelser av 
oläka slag med triLdninigsarbete på sina proigiram, vi-lka var och en 
funnit sig vara ‘hänvisad till filmen. Ooh dagligdags kommer nu skol- 
fllmen till användning vid uppfostringsanstailter av alla slag, vid sjuk
vårdsinrättningar, i ”fälthögskoilain” och inte minst i föreläsnings- 
verksamheten. Vid denna sak ber jag få dröja ett ögonblick för att 
be de närvarande biografmännen icke vara alltför snabba i att be
trakta detta som; konkurrens, kanske en kännbar sådan. Det kan 
ju i något enstaka fäll händla a tt det är så, men jag tror att detta är 
en för snäv synpunkt, och att man hellre bör räkna det filmen och 
biografen till favör att den levande bilden .på det sättet får doku
mentera sitt bildningsvärde.

Nu ber jag få göra en avstickare till ett område, där filmen åter
igen har en särskild uppgift i att ge igert där den inte är alldeles 
oskyldig i att ha varit med om att taga bort. Jag syftar på det 
kända förhållandet, att i vår tid an mängd faktorer samarbeta i den 
riktningen a tt nivellera de olika kulturerna, närma dem mer och mer 
till varandra genom att avslipa ogendamligheterna. Detta gäller ioke 
bara mellan världsdelarna och .länderna utan mellan provins ernå i 
landet, snart sagt mellan socknarna, och även mellan olika skikt inom 
ibefolkningen. Mycket gammalt gott håller härigenom på att för
svinna. Filmen är ett andligt samfärdsmedel, som förvisso medver- 
kar ganska starkt i denna process. Filmen ger dock något igen, på 
detta område liksom i fråga om vårt seende. Den är nämligen det 
yppersta medlet a tt bevara den gamla kulturen i levande form åt 
eftervärlden. Som. ett exempel på vad filmen här kan uträtta ha vi
det 30-tal filmer över gammal hemindustri m. m. d västra Sverige, 
som utförts i samarbete med Götaborgsiutställningen.

Apropå Göteborgsutställiningen — och i anslutning till vad som sa
des vid veckans öppnande om filmen som förmedlare av dagsnytt —■ 
kan jag inte underlåta att peka även på filmens uppgifter i den delen. 
En egendomlig tillfällighet gör att just några utställningar klart il
lustrera filmens framsteg. De närvarande ha säkert sett eller hört 
talas om, att utstäMnin.gsöppmandet i Göteborg, som försiggick tills 
klockan var något över 2 på middagen, filmades och sedan visades 
på 6 biografer i Stockholm i en 385-meters film, vid' 7-föresfällnihgar- 
na samma afton, innan ens någon tidning kunnat publicera bilder 
'därifrån. Detta omnämndes ju i tidningarna. Bl. a. skrevs något, 
som visade att man på tidningsmannaihåll tog saken ganska allvar- 
ligt. Man skrev a tt det var något nytt som inträffat, något som be
tecknade en epok, ett reportage i vilket man anade ett stort maski
neri, som verkat, mein där det ioke fanns .pilats för — journalisten! 
Det sista kam tyckas ledsamt för mig, som ledde reportaget, i syn-



nerhet som jag råkar vara Svenska Journalistföreningens förste he
dersledamot. Men å andra sidan 'kan det vara en komplimang, ty 
journalisten bör ävein i detta reportage synas så litet som möjligt, 
men vara där ttll gagnet ändå. Nåväl, mången undrar varför man 
skall göra så m ycket bryderi för a tt forcera fram dessa bilder från 
en utställning. Vad betyder det, om filmen kommer en dag förr eller 
senare ? Här var det icke heller fråga om någon tävlan. Men det 
ligger ändå en rekordsträvan i själva .reportagets natur, likgiltigt 
om med penna eller kam era, och h är ville man begagna ett (uppmärk
sam m at tillfälle att slå egna rekord. Låt oss se som hastigast hur 
utställningarna bilda epok i svensk filmhistoria.

År 1896 ägde i Malmö en stö rre  utställning rum, och på den famns 
ett 'nöjestempel, Plorateatern, som ådrog sig ett ganska allmänt in
tresse. Där spelades de första filmerna i Sverige. Jag kommer liv
ligt ihåg detta, fy  jag besökte den utställningen som ung nybakad 
student och förvånades storligen över dessa ”levande bilder”, som 
nu skulle förefalla oss särdeles enkla. Följande år, vid Stockholms
utställningens öppnande 1897, gjordes det första svenska filmrepor
taget, om jag icke missminner mig, av vår h ä r  närvarande veteran, 
Otto 'Bökman. Det togs 40 å 50 meter från kung Oscars m ed svit 
första utstäHningsbesök, och den filmen m åste skickas till Paris för 
att framkallas och kopieras och kom hit igen efter fjorton dagar, då 
den väckte .ett kolossalt uppseende. Nu, 26 år senare, stado vi alltså 
på den punkten, a tt vi i Göteborg togo upp dagshändelserna till kloc
kan 2 och visade dem i Stockholm i sex kopior samma dag; sam
tidigt expedierades en film till Malmö, en till London och ett nega
tiv till Amerika, vilket enligt telegram därifrån spelats i flera hundra 
kopior i förra veckans revyer. Från Göteborgsutstälhiingens två 
första dagar fogos m er än 2,000 m eter negativ. Under tiden har 
man här hemma i Sverige funnit ut, a tt filmen möjligen kunde vara 
ett reklammedel i Göteborgsutställningens tjänst! Man h ar tänkt 
försöka a tt få atliantångarna mellan Newyo.rk och Europa a tt visa så
dan film'. Men filmen har sprungit före och gjort den propagandan, 
innan passagerarna hunno .ombord på båten! Vilket allt iinte hindrar 
att det kunde v ara  lämpligt med svenska filmprogram också på 
A tlantbåtarna; jag kan för resten nämna, att den saken inom kort 
är ordnad. —

Nu har jag visserligen en del punkter kvar på m itt lilla program, 
som borde beröras, men jag tän jer redan tålam odstråden på andra 
timman, och in te blev anrättningen heller så lättsm ält, kanske, som 
jag lovat. Emellertid — den kinem atografiska veckan bör icke av
slutas utan a tt man också sett lite film. D ärför skall jag övergå 
till a tt visa e tt litet program  i .anslutning till vad jag nu k åsera t om. 
Det första numret, som kommer, u tgör en liten illustra tion till fil-



mens snabbhet såsom nyhets,förmedilare — det är de bilder, -som .togos 
i middags vid RåsundabesSket oah som säkerligen skola bestyrka 
också den av biografmän väl kända iregeln, att de bilder alltid in
tressera publiken mest, i vilka publiken själv helt nyss agerat. Det 
andra muraret vill anknyta sdig till vad jag sagt om den roll studiet 
av hästens rörelser spelat för fcinematografim; här få vi nu med ultra- 
rapidkamerans hjälp många fler detaljer än Maybridge kunde åstad
komma. Den tredje filmen vdål visa, hur kinemaitografim sätter oss 
i stånd att se hur gräset växer. Och slutligen kommer ett kultur
historiskt inressant oljeslagera i Småland, som innan det revs blev 
förevigat i film. —

Blott ännu ett ord, eftersom jag råkat bli denna veckas icke iblott 
förste men nu också siste föredragande. Vi ha talat om behovet av 
ett neutralt organ för kimematografisk sakkunskap. Kanske kan ur 
denna vecka växa fram ett frö till något sådant med tiden! I varje 
falt har ju veckan slagit synnerligen väl ut och rönt livlig anslut
ning icke allenast av ansvarsmedvetna och för sina uppgifter — däri
bland tydligtvis också de kulturella — vakna och intresserade sven
ska film- och biografmän och kvinnor, utan även av kmematografiskt 
intresserade skol- och folkbildningsmän. För sistnämnda kategori 
har veckans placering nog inte varit den bästa; med ändring härav 
torde större amsfatninig från den sidan kunna påräknas ”i nästa 
vecka”. Jag vill då säga, att vi inte böra skiljas nu på den vemodiga 
melodien: vem vet om mer vi se varann!. Hellre borde vi gå häri
från med en känsla av a tt när tiden finnes lämplig, träffas vi här 
igen, och med förhoppningen a tt då åtskilligt nytt skall vara att 
taga i betraktande i fråga om filmens utveckling, dess utveckling 
för kulturella ändamål icke att förglömma, ty  där ligga — efter min 
ringa mening — dess vackraste framtidsuppgifter.
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