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Ämnet för de inledningsord, med vilka del 
skulle vara min uppgift att söka få en d iskus
sion till stånd rörande svenska biografförhål- 
landen i jämförelse med de här representera
de grannländernas, h a r formulerats så:

Svensk  biografutveckl ing och lagstiftning.

Givetvis ä r det överflödigt att söka histo
risk t skärskåda biografens utveckling i vårt 
land. Dess början har ju  hos oss varit den
samma som överallt annorstädes och ligger 
ju  inom de flestas hågkomst. Dess resultat, 
sådant det föreligger i våra dagar, torde ock
så vara ganska väl känt även utanför vårt 
land. I allmänhet erkännes det villigt, att 
biografen nått en ovanligt hög standard i 
Sverige såväl i fråga om repertoar som med 
avseende på lokalernas beskaffenhet, musik, 
affischering o. s. v. Man begår ju  icke nå
gon oartighet mot de ärade representanterna



för Norge och Danmark, då man vågar hävda, 
att den svenska biografen kommit att stä 
högre än deras, ehuru vi lör visso äro villiga 
att även erkänna dessas höga ståndpunkt. Det 
gäller ju  endast ett erkänt faktum, att den 
svenska biografen liksom för övrigt den 
svenska filmen på sitt område nått så  långt 
fram, som det över huvud taget varit möjligt 
att på ett par decenniers utvecklingstid nå, 
och vi skola här tillsammans söka finna n å
gon eller några av de faktorer, på vilka den
na utveckling grundar sig. H är anm äler sig 
då främst lagstiftningen. Icke så mycket där
för, att hos oss någon speciell biograf- och 
filmlagstiftning skulle ha utbildats, som i  och 
för sig vore ägnad att ställa oss framför 
andra, utan mera u r den synpunkten, att vå
ra  lagstiftningstraditioner och deras utform 
ning för h är ifrågavarande område i olikhet 
med grannländernas kommit att, enligt mitt 
sätt att se saken, lägga mindre hinder i 
vägen för utvecklingen än annorstädes, och 
i vissa hänseenden genom tillämpning spraxis 
kommit att befordra en gynnsam utveckling. 
När jag  fattat ämnet på detta sätt, följer där
av att jag i min fram ställning kommer att 
kasta en och annan jämförande sidoblick på 
motsvarande lagstiftning och lagtillämpning i 
Norge och Danmark.

När biografen spirade upp i vårt land, fanns 
på densamma endast en direkt tillämplig lag
bestämmelse, nämligen § 13 i »Ordningsstad-



gan för rikets städer», som föreskriver, att 
»var och en, som vill giva offentlig föreställ
ning, såsom skådespel, lindansning, konst- 
ridning, förevisa (djur) konststycke eller 
annat dylikt, hålla konsert eller eljest utföra 
musik, anställa maskerad, bal, lekstuga eller 
andra nöjen» etc. etc., skall därom göra an
m älan hos polismyndigheten och ställa sig 
polismyndighetens ordningsföreskrifter till 
efterrättelse. Om så fordrades, skulle också 
sty rkas, att lokalen eller platsen för tillställ
ningen vore av ägaren upplåten för än
damålet. Yisade det sig, att anmäld tillställ
ning åsyftade eller innebure något, som stre- 
de mot sedlighet eller allmän lag eller för
anledde till svårare oordning, ägde polismyn
digheten förbjuda dess förnyande. Detta var 
a lltså  kontentan av vad lagen hade att säga 
om biografföreställningar, n ä r sådana först 
begynte förekomma, och är fortfarande, 
skulle man kunna säga, kontentan av vad den 
sedermera tillkomna biografförordningen in
nehåller.

Enligt sålunda lagfäst tradition gäller för 
vårt land beträffande rätten att utöva biograf- 
verksamhet väsentligen endast en formell an
mälningsplikt, och tillstånd att anordna före
ställn ingar kan näppeligen förvägras, där 
gällande ordningsskrifter uppfyllas. I D an
m ark har som bekant en alldeles motsatt tra 
dition kommit att överflyttas på biografen, då 
d ä r gällde koncessionstvång ifråga om tea-



terföreställningar, som per analogiam över
flyttades på biografen, och u r denna tradi- 
tionsolikhet torde en god del av olikheten i 
biografförhållandena i Sverige och Danm ark 
kunna härledas. N äringsfriheten på området 
har i vårt land gynnat en konkurrens, som 
skaffat oss ett sexhundratal biografer — k an 
ske till och med ännu flera — ja, måhända 
skaffat oss fler biografer än vi skulle önskat, 
men den har samtidigt framtvungit ett stän
digt »följa med tiden», som föranlett utgall- 
ringar av olämpliga lokaler och deras ersät
tande med nya och ständigt tidsenligare, så att 
man även på ganska små platser här i lan
det i allmänhet kan bjuda publiken att se 
film av hög kvalitet i komfortabla och icke 
sällan verkligt, eleganta bildteatrar. I D an
m ark — såväl som i Norge, där man likale
des har ett tillståndssystem med begränsat an 
tal rättigheter och nu så gott som kommunalt 
monopol —- ha innehavarna av en biografrät
tighet icke på långt när känt sig  i samma 
grad tvingade att med präktiga lokaler kon
k u rrera  om publikens ynnest och frekvens. 
Bortser man från  en och annan ståtlig stor- 
stadsbiograf i grannländerna, ligger skillna
den i öppen dag till vårt systems förmån. 
Även om man kan förstå frestelsen för in 
nehavaren av t. ex. en dansk biografkonces
sion att tycka »bra som det är», kan man dock 
icke utifrån sett undkomma den konklusio
nen, att det skulle vara sporrande för den



danska biografens utveckling, om konces- 
sionssystemet upphävdes. Man kan icke all
deles undgå att förvåna sig över, att icke det 
danska facket i sin helhet, filmens alla in
tressegrupper inbegripna, skrider till livliga
re aktion för systemets raserande. T y även 

, om tillfälliga fördelar därmed skulle gå för
lorade, får det väl anses otvivelaktigt, att en 
utveckling sådan som den svenska skulle vara 
att föredraga i längden. Att man i Norge, 
d. v. s. bland »fria» norska biograf- och film
män, ingenting hellre önskar än att bli kvitt 
det kommunala monopolet såväl i fråga om 
biograf som film, är ju  något lika självklart 
som att vi, deras kolleger i Sverige och D an
mark, både be Gud bevara oss för samma väl
signelse och äro villigt redo att i den mån, 
det kan vara oss möjligt och med klok tak
tik förenligt, giva vårt stöd åt det norska fac
kets strävan till näringsfrihet igen.

P å  tal om det danska koncessionssystemet 
och den norska kommunaliseringen är det att 
m ärka, att båda spelat en roll för svensk bio
graflagstiftning, visserligen icke i realitet, 
men desto mera som önskemål, ehuru n a tu r
ligtvis icke från fackets sida. Särskilt har 
koncessionssystemet ofta hos oss framhållits 
såsom något högeligen önskvärt, och man 
har då räknat med, att på den vägen skulle 
uppnås för det första en stark  begränsning 
av biografernas antal och för det andra en 
kvalitetsgaranti beträffande rättighetsinneha-



varna. Det skulle med andra ord vara me
ningen, att särskilt framstående pedagoger 
eller därmed jäm förligt folk skulle få monopol 
på utövandet av biografverksamhet, oeli där
med skulle biografförevisningarna förvandlas 
till de skollektioner, som för en del besynner
ligt beskaffat folk stå såsom idealet i förströ- 
elseväg. I ett av vår Folkskoleöverstyrelse 
nyligen avgivet betränkande angående »beho 
vet av åtgärder mot de m issförhållanden, som 
det offentliga biografväsendets utveckling i 
uppfostringshänseende medfört» — bakom 
vilket betänkande ligger ungefär tre års 
sorgfälligt begrundande — rekommenderas 
bland annat koncessionstanken såsom före
mål för den utredning, som i allmänhet är 
pricken över i’t i ett svenskt myndighetsbe- 
tänkande. Det är icke uteslutet att en offici
ell utredning av biografförhållanden kommer 
till stånd, och att då även koncessionstanken 
kommer under övervägande. Man hoppas ju 
att, om utredningen blir saklig, resultatet skall 
bliva på denna punkt negativt, men i den mån 
utredningen kan komma att sträcka sig till 
inhäm tande av erfarenheter från Danmark, 
har det svenska facket anledning till tacksam
het mot sina danska kolleger, om de san
ningsenligt fram hålla såsom koncessionssy- 
stemets största förtjänst, att det väsentligen 
befriar koncessionanten från den omtanke om 
repertoaren, lokalen och affärens skötsel i 
övrigt till publikens bästa, varmed det fria



konkurrenssystem et belastar den svenske n ä 
ringsidkaren .

Det  enda egentliga in trån g  i driftshänseen- 
de, lagstiltn ingen  hos oss g jo rt i b iografernas 
n ä rin g sfrih e t, ä r  den nöjesskatt, som in träd e r 
nu  den 1 oktober. V isserligen  ä r  den så  
lagd, att den skall träffa  publiken och icke 
biografen, men ett litet in trån g  b lir den väl 
i a lla  fall. I  D anm ark  och N orge h a r  man 
ju  ä ld re  erfarenhet av slikt. V i motse em eller
tid skatten  h ä r  u tan  s ta rk a re  oro. V issa  fö r
delar erb juder den t. o. m. Det ä r tänkbart, 
a tt m an b lir m indre benägen hädanefter än 
exempelvis under sp an sk a  epidemien att 
s tän g a  n ö jesansta lterna , då m an därm ed till
täpper en kom m unal inkom stkälla. L ik aså  
b lir m an k an sk e  m indre lysten  p å  ljus- och 
ko lrestrik tio n er från  kom m unalt hå ll av sam 
ma anledning. D et ledsam m aste med nö jes
skatten  u r  b iografsynpunk t ä r den sk a rp a re  
p rocentsatsen  och den argum entering, som a n 
förts för densam m a, då m an ville göra  gäl
lande, att »enligt sakens natu r»  b iografen 
stode på  »ett läg re  estetiskt plan» än teatern.

Om kom m unalisering  h a r det varit m indre 
ta l hos oss. T id  efter annan  h a  nog fö rslag  
skym ta t om kom m unala m önsterbiografer, 
men något kom m unalt monopol h a r  knappast 
v a rit a llvarlig t påtänkt. I  en m otion vid årets 
rik sd ag  in g å r dock biografens kom m unali
se rin g  eller socia lisering  såsom  alternativ  för 
u ndan röd jande  av de våldsam t utm ålade fa-



ror, som enligt m otionärerna hotade det upp
växande Sverige med sedlig undergång. Mo
tionen utgick från frikyrkligt håll, närm ast 
att jäm föra med den danska Indremissionen, 
och vann icke fram gång i riksdagen. Man 
får nog vara beredd på, att förslaget tämligen 
regelbundet återvänder, men vi anse oss dock 
här i landet ha grundat hopp om att kunna 
tillbakaslå dylika anlopp, vilkas fram gång 
innebure död åt den unga men lovande sven
ska filmindustrien, och biograf- och filmnä
ringen torde hos oss ha minst lika långvariga 
livsutsikter som varje annan fri näring. De 
socialiseringstrevare, som skjutits fram av 
det socialistiska samhällets förelöpare, ha 
hittills icke rik ta t sig mot vårt håll, u tan i 
första hand mot sådan ekonomisk drift, som 
exploaterar naturtillgångar och nödvändig
hetsartiklar. Emellertid äro vi tacksamma för 
alla  de faktiska belägg på biografkommunali- 
seringens olägenheter, som kunna vara  att 
häm ta från  det norska experimentet, och våra 
kolleger i Norge ha  naturligtvis blicken skärpt 
för dessa förhållanden. Av samarbetet med 
dem vänta vi oss därför mycken hjälp i hän
delse av behov på ju st denna punkt.

Till lagstiftningsförhållandena skulle i 
viss mening kunna räknas de m ångahanda 
bestämmelser, som tillämpas i fråga om bio
graflokalernas anordning och utrustn ing med 
hänsyn till hygien, brandsäkerhet och mera 
sådant. Emellertid är förhållandet det, att



inga sådana bestämmelser ännu blivit lag
fästa, vilket måhända är en brist, då ford
ringarna stundom kunna vara tämligen god
tyckliga. I stort sett kan man dock tala om 
en någorlunda enhetlig praxis, och olägenhe
terna ha i allmänhet icke varit oöverkomliga. 
P å  sistone h a r från brandm annahåll gjorts 
mycket energiska fram ställningar om högst 
drakoniska lagbestämmelser rörande förva
ring  och transportering av film (som jäm- 
ställes med explosiv v a ra ) . Naturligtvis ha 
fackets intresserade organisationer ställt sig 
på sin  vakt, och man bör kunna vänta, att 
bestämmelserna reduceras till någorlunda rim
liga proportioner, innan de bli gällande lag. 
Redan som det nu är torde skyddsåtgärderna 
vara  fullt tillräckliga, vilket kanske belyses 
bäst av det kuriösa förhållandet, att om en 
teater, som med sitt rampljus, sina kulisser 
och andra eldfarligheter i scenpartiet brukar 
anses innebära en särskilt hög grad av elds- 
våderisk, någon gång begagnar sig av film
förevisning och sålunda råk ar in under de 
strängare  biografreglerna, eldfaran, som ju 
är fullkomligt lokaliserad och isolerad i ma
skinrummet bakom teatern, betraktas som 
stegrad därigenom att en praktiskt taget tem
peraturlös bild projicieras mot ridån! Jag  för
bigår emellertid dessa praktiskt-tekniska reg
lementen för att icke råka in i ett v irrvarr 
av detaljer, då det mera bör vara fråga nu  om



de principiella ocli ideella sidorna av bio
graflagstiftningen.

Om denna lagstiftning i näringshänseende 
alltså karak täriseras av en ganska obeskuren 
frihet, ä r den i ett annat hänseende känne
tecknad av stark  åtstramning. Jag  nämnde 
nyss, att enligt den gamla polisförordningen 
bildförevisningar stridande mot sedlighet och 
allmän ordning kunde och skulle av ordnings
makten inhiberas. U r denna bestämmelse 
framväxte, n ä r biografen började få s tarkare 
utbredning och samtidigt affischerade åtskil
liga ungdomliga olater, ett faktiskt poliscen- 
sursystem. Detta åter ådagalade mycket snart 
sin olämplighet och sin inkompetens. Allmän
heten kände intet förtroende för detsamma, 
och filmägare såväl som biografägare hade 
många olägenheter att u tstå på grund av den 
nästan obegränsade variationen i stadsfiskals- 
uppfattningarna av vad som borde och inte 
borde kunna visas. Oöverträffad på sitt om
råde står kanske stadsfiskalen i en stad, som 
obönhörligt förbjöd Lehmannbilder, i vilka fö
rekom porslinskrossning, emedan Jian ansåg, 
att stadens pigor kunde lära sig  den kon
sten tillräckligt bra på egen hand utan herr 
Lehmanns tillskyndelse. Ännu åtskilliga år 
efter statscensurens införande såg man till 
sin häpnad ett exempel på poliscensur, då po
lismästaren i K arlskrona för ett par å r sedan 
på uppmaning av några kvinnliga bekanta 
försökte inhibera en tillåten film och, vad än-



nu oklokare var, sedermera sökte legitimera 
denna sin åtgärd inför Justitieombudsman
nen, vilket emellertid resulterade i en av de 
rem arkablaste bakläxor, som man kan erinra 
sig från  senare tid.

Allt nog, vi ha sedan 8 år en enhetlig och 
central statlig förhandsgranskning av biogra
fernas förevisningsmaterial, som säkerställer 
biografägaren mot rättslig  efterräkning för fö
revisande i behörig ordning av behörigen god
känd film. Den utgör dessutom för honom 
ett skydd emot de m ånga anm ärkningar från 
bigotta och sippa kretsar, som i vårt land ha 
så lätt att icke blott göra sig hörda, utan 
stundom t. o. m. vinna gehör. U r denna och 
förut angivna synpunkt hälsades statscen- 
suren vid sin tillkomst välkommen av 
facket, men helt naturligt är, att åtskilli
ga m issljud och slitningar mellan censur och 
fack icke kunnat undgås, så mycket mera 
som den svenska censuren från början 
lagt en exceptionellt sträng måttstock på fil
merna.

F rån  allra  första början kan man nog säga, 
att censuren inriktades efter pedagogistiska, 
linjer, och det skulle troligen icke ha gått väl 
i längden, om dessa fått förbli alldeles orub
bade. Det må vara mig tillåtet att vittna h ä r
om. då jag  haft uppgiften att söka få fram en 
mera allm änm änsklig balans emellan de mest 
extrema synpunkterna och den helt och hål
let otyglade frihetskänslan. Att denna medel-



väg icke i varje  ensk ilt fall b land  tu sen ta l kan  
dragas u tan  något m änsk lig t felsteg å t den 
ena eller an d ra  sid an  ä r  rim ligt, eh u ru  det n a 
tu rlig tv is k an  v a ra  sv å rt t. ex. för den av 
ett förbud träffade att alltid  besinna detta. V i 
ha ju  klagovägen öppen, som hos oss leder 
från  censuren  d irek t till konseljen , och det 
s tå r  var och en fr itt a tt begagna den. D en 
h a r  ju  också i n å g ra  fall begagnats, eh u ru  
beklagligtvis h ittills  i regel på  det sättet, att 
k lagom ålen förbundits med angrepp  och »an
m äln ingar»  m ot vederbörande censorer, v a r
om k an  sägas, a lt de a p rio ri så  gott som ute
slu tit än d rin g  av påta lade  censuru tslag , även 
om prövningen av någo t enstaka  fall eljest 
kunde tän k as h a  givit an n a t resu lta t. P å  m in 
tid i censuren  h a r  ja g  i m ånga fall u ttry ck t di 
rek t önksan  om överklagande av censu ru tslag  
i sä rsk ild a  g ränsfa ll — under fö ru tsä ttn ing  
natu rlig tv is, att överklagandet lades på ren t 
sak lig  g rund  -— och ja g  u tg å r  ifrån , a tt man 
fo rtfarande b e trak ta r saken  på  sam m a sä tt i 
censurinstitu tionen , där m an förvisso i m ånga 
fall skulle k u n n a  hysa  önskan att h a  verk liga 
p re jud ikat att stödja sig  på. F ö r  m in del 
sku lle ja g  inte ett ögonblick tveka att gå till ,
k u ngs med ett u ts lag  av min vän och efter
trädare . doktor B jurm an , och ja g  ä r  fu llt 
p å  det k la ra  med, att vi sku lle  k u n n a  u tan  
inb landande av ovidkom m ande person lighe
ter d isku tera  fallets p rincip iella  sidor in fö r 
högsta instans för att i sinom tid var på sitt



håll få ett avgörande ord med giltighet för 
kanhända en hel serie av nya fall, och jag 
hoppas, att denna procedur skulle kunna 
försiggå ulan att i ringaste mån rubba det 
goda förhållandet mellan herr B jurm an och 
mig.

Den antydda gyllene medelvägen mellan 
en olantlig mängd av varandra korsande an
språk, som censuren har att vandra, är na
turligtvis icke endast utstakad av en en
skild persons eller en kollegial institutions 
vilja eller omdöme. Den omgärdas ju  i första 
hand av lagens bokstav, men hu ru  pass föga 
definierande denna är, fram går bäst därav, 
att vår censurparagraf, som är den äldsta av 
de tre ländernas, blivit i det närm aste kopie
rad  i motsvarande danska och norska förord
ningar, men att icke desto mindre praxis på de 
olika hållen ställer sig ytterst olika. Svenska 
och norska censurerna etå varandra av
gjort närm ast och skullo säkerligen komma 
varandra ännu närm are, om den norska bio
grafförordningen som vår hade åldersgräns. 
D anska förordningen har som bekant ålders
gräns vid 16 år, ehuru det vill synas, som om 
denna åldersgräns spelade synnerligt liten roll 
i praktiken. Den danska censuren lä r ju  un
dantaga ungefär 1 % av materialet, och resten 
blir efter justerande klipp så gott som undan
tagslöst »rött», under det att svenska censu
ren förbjuder genomsnittligt ungefär 10 % 
och av det inspelade materialet gör ungefär
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50 % »gult». En följd härav är bland annat 
det för filmmän allm änt bekanta förhållandet, 
att vid partiköp av am erikanska filmer gärna 
beviljas en högre »censurriskprocent» för 
Sverige än  för Danmark, ja  ieke en procent 
utan i regel tio. V arje censur h ar n a tu r
ligtvis kommit till sina tillämpade rik tlin jer 
under mer eller mindre medveten påverkan 
av det nationella genomsnittsomdöme, vars 
exekutor censuren är och bör vara långt me
ra  än en exekutor för personliga tycken. Den 
olikhet, som avspeglar sig i censurpraxis de 
tre nordiska länderna emellan, bottnar så
lunda i en differentiering av nationalkynne- 
na, som icke kan tänkas helt och hållet ut
jämnad. Någon grad av sammanjämkning 
vore dock kanske både möjlig och nyttig. 
Tydligt är emellertid, a tt kraven på sträng 
censur äro starkast i Sverige, där också k ra 
ven blivit uppfyllda, ehuru långt ifrån  i så 
dan grad, som man på de mest extrema hål
len önskat. L ika tydligt ä r  emellertid också, 
att den stränga censuren icke hämmat bio
grafutvecklingen, u tan  kanske, ja  säkerligen 
i ganska avsevärd grad, utgjort ett villkor för 
densamma. Det har i vårt land varit först ge
nom den statliga censuren, och en någorlunda 
sträng sådan, som film och biograf vunnit vad 
jag  skulle vilja kalla medborgerligt förtroen
de, och detta medborgerliga förtroende h ar 
för facket varit ett oumbärligt, men också ett 
mycket vinstgivande kapital. Uteslutet är ju



icke, att en något strängare censur, låt oss sä
ga i Danmark, skulle ha tillförsäkrat sitt lands 
biografväsen ett m era allmänt förtroende,, 
särsk ilt från de mest kultiverade sam hälls
lagrens sida, än det hittills kunnat glädja sig 
åt, och att detta skulle blivit en kraftig sporre 
till stegrad biografutveckling. Det ä r heller 
icke uteslutet, att den svenska censurens re
lativa stränghet haft en andel i den svenska 
film industriens omläggning till en högre stan
dard. R ättare sagt, jag vet och har erkännan
de på, att censuren haft denna inverkan. Och 
kanske kan m an omvänt draga en sådan slut
sats som den, att möjligen den danska film
industrien, som en gång såg så lovande ut,, 
skulle ha slagit in på de vägar, som den ny
are svenska filmindustrien funnit så lyckliga, 
om den hemma på sin egen m arknad drabbats 
av lika stark  gallring som den mött här i 
Sverige. Detta ä r nu min synpunkt på dessa 
saker, men det är ingalunda min avsikt att 
över det danska filmfacket nedbedja en färla, 
som det kanske inte längtar efter eller ser sig 
betjänt utav. Kanhända har var och en det 
bäst på sitt håll med sina förhållanden, så
dana de nu gestaltat sig, och i så fall lära  mina 
randanm ärkningar här icke göra mycket till 
eller ifrån. Men vid en jämförelse av bio
grafutveckling och lagstiftning i de nordiska 
länderna är det omöjligt, att alldeles komma 
förbi de skillnader, som här vidrörts

F ör att ändå icke bli m issförstådd måste



jag  bekänna, a tt jag  knappast sku lle  önska 
den svenska censuren  ännu  s trän g a re  än  den 
är. 1 och för sig  sku lle  jag  till och med k u n 
n a  önska dem m indre sträng , och det ä r  en
dast hänsynen  till rådande op in ionsförhållan- 
den och till det ännu  icke i a llm änna medve 
tandet tillräck lig t insm älta  begreppet biograf, 
som göra, a tt m an m åste önska den för Sveri
ges del tills  v idare  sådan1 den n u  är. E n  gång 
i tiden kom m er väl den dag, då censur på bio
g ra f b lir en lika påtag lig  absurd ite t som cen
su r skulle v a ra  nu  på  litte ra tu r  eller press. 
Men vi äro  ännu  icke där, och detta beror 
ju s t på a tt filmen som sag t ännu  icke hun n it 
som konst- och förströelseform  trän g a  in  i 
a llm änna medvetandet på  sam m a sä tt som de 
ä ld re  ku ltu rfö rtee lserna. D et bero r dessutom  
därpå, att filmen g jort sin  en tré  som ett m ycket 
u tp räg la t dem okratisk t förströelsem edel och 
i fö rsta  hand  lag t an  på de m indre ku ltiverade 
lagren  och deras behov av s ta rk a re  retn ings- 
medel, vilket em ellertid visat s ig  vara  ett be
gynnelse- och övergångsstadium , som filmen 
själv  genom sin egen utveckling till bättre  
överensstäm m else med odlad sm ak gör a llt 
vad den kan  för att fö rkorta . De, som pocka 
på full frihet för filmen såväl som för an d ra  
konst- och kultu rfö re tee lser, gö ra  det med teo
re tisk t berättigande, men de göra  det icke sä l
lan från  o rik tig  u tgångspunk t, då de göra  an 
sp råk  på att få utveckla sam m a o later som 
andra  förströelseanstalter. »M an äger ej



snille för det man är galen», säger en svensk 
skald; man blir inte jämbördig med litteratu
ren därigenom att man förskaffar sig rä tt att 
obehindrat omsätta i bilder kolportagelittera
turens ogräs, man blir inte jämbördig med tea
tern genom att otyglat balansera på revyernas 
yttersta skabrositetgräns, man jäm ställer sig 
inte med pressen genom att skapa motsvarig
het i bild till skandaltidningarna på det to- 
lerablas yttersta kant. Med andra ord, filmen 
skall ha hunnit till den erkända ståndpunkt, 
då dess eventuella förlöpningar bli betrakta
de såsom dess avart och icke såsom dess art. 
innan man utan risk  kan vilja ha önskemålet 
förverkligat att få den yttre tukten helt ersatt 
med självtukt. Exemplet från Tyskland just 
nu, där en sträng  censur plötsligt bortfallit
— med resultat som vi säkerligen alla hört 
omförmälas om också i något överdriven form
— synes mig bekräfta detta. Till vårt eget 
skydd måste vi säkerligen ännu länge önska en 
auktoritativ och målmedveten censurs bestånd, 
ty om vi också ville smickra oss själva med 
den självtilliten, att vi nog skulle kunna hål
la filmens nivå uppe, kunna vi ju  alltid vara 
förvissade om, att andra skulle gripa in i u t
kanterna och blamera det verkliga filmfacket 
E ller h u r?

F ö r att nu återknyta till den svenska bio
graflagens kärnpunkt, så ä r givetvis censuren 
och dennas nuvarande tvådelning med 15 å rs 
gräns mellan äldre och yngre det centrala i



•densamma. Bland de många opinionsriktnin- 
.gar, som ställa sina anspråk  på film och bio
graf, h ar ingen gjort sig gällande med större 
k ra ft än den pedagogiska. I sina extremaste 
former har denna, det kunna vi vara överens 
om, skjutit över målet. Det är enbart löjligt, 
då man på biografen ställer anspråk på, att 
den skall vara i första hand undervisande och 
fostrande — lika löjligt som det vore, att t. 
ex. av en illustrerad tidning fordra, a tt den 
skall företrädesvis vara lärobok i algebra. Att 
likväl den pedagogiska opinionen kunnat vin
na  så  pass allm änt gehör, som den vunnit, 
beror därpå, att ungdomens speciella fostrare 
givetvis kräva särskild  respekt, när det gäller 
ungdomens skydd. Det har därför varit en 
lycka för biografen att kunna avväpna k ri
tiken med hänvisning till åldersgränsen och 
förevisningsmaterialets uppdelning. De sven
ska biograferna ha till och med gått längre än 
de varit lagligen förpliktade för att avväpna 
nämnda kritik. De ha sålunda inskränkt de 
speciella barnförevisningarnas antal och gil
tigheten av barnbiljetter till nedsatt pris, för 
att få slut på talet om »biografspring» och om 
frestelser till oärlighet och dylikt tal, som 
förekommit här som annorstädes och kanske 
h är mera än annorstädes. Emellertid har 
man kunnat konstatera, samtidigt med att k la
goljuden verkligen i stor utsträckning dom
nat bort, en viss benägenhet hos den peda
gogiska opinionen att u tsträcka sitt måls-



m anskap även till äldre grupper, ovanför 
den barngräns, 15 år, som sammanfallit med 
den obligatoriska skolpliktens utgång. Det 
behöver ju  heller inte spillas många ord på, 
att åtskilliga bärande skäl mycket väl kunna 
åberopas för ett särskilt ungdomsskydd vid 
sidan av barnskyddet, och man har verkligen 
hunnit därhän i vårt fack, att man på allvar 
reflekterar över, huruvida icke h är kunde 
vara skäl att gå den pedagogiska opinionen 
tillmötes för att som kompensation vinna 
större självständighet och rörelsefrihet för 
film och biograf med hänsyn till de mogna 
åldersklasserna. Jag  h ar tidigare åberopat 
det aktuella utlåtande i biograffrågan av 
Folkskoleöverstyrelsen, vars centralpunkter 
ligga ju st på detta plan. Problemet gäller att 
finna en sådan uppdelning av filmerna, att 
dessa i stort sett icke behöva innebära fara 
för åskådarnas moral, och sådana grän
ser äro ju  icke lätta att schematiskt upp
draga. Överstyrelsen tänker sig i första hand 
en uppdelning av filmerna i 3 grupper. Man 
skulle först avgränsa de egentliga barnen i 
en grupp, varefter brytningsåldern, 14 till och 
med 17 år. skulle bilda en andra grupp, och 
slutligen från och med 18 år en tredje grupp. 
Man sätter till och med ifråga, om icke den 
högre gränsen borde gå vid 19 år. »Rent teo
retiskt sett torde nog en sådan iredelning vara 
problemets mest rationella lösning», säger 
Överstyrelsen och u tta lar sig för att detta

/ \



förslag »tages under allvarligt övervägandex 
Emellertid kan icke Överstyrelsen bortse 
ifrån, att praktiska svårigheter såväl från  cen
sorernas sida som ifråga om kontrollen kunna 
möta genomförandet av den 3-delade censuren, 
och u tta lar därför som sin mening, att i fall 
den 3-delade censuren ej kan genomföras »den 
nuvarande åldersgränsen må höjas från 15 till 
17 eller åtminstone 16 år». Denna Översty
relsens kontenta sammanfaller på pricken med 
kontentan av en tjänstepromemoria, som jag 
avfattade vid min avgång från censuren rö 
rande den ställning, som enligt mitt förmenan
de Statens biografbyrå borde intaga till den 
sedan länge aktuella barngränsfrågan. F ö r 
egen del har jag  även tidigare på försök fram 
kastat tanken på »det blå kortet», d. v. s. 
en tredje censurgrupp, och jag  lu tar än i dag 
åt den meningen, att denna etapp måste upp
rättas på vägen till biografens jämlikhet med' 
de andra kulturförströelserna, n ä r det gäller 
vuxet folk. Jag  bortser alls icke från de p rak
tiska svårigheter, som genomförandet kunde 
draea med sia. och jag är icke heller nu be
redd att försöka ge något råd, h u r facket rä t
tast bör för närvarande ställa sig till saken. 
Då jag  emellertid för kort tid sedan hade till
fälle att i en av fackorganisationerna här n ä r
mare utveckla denna fråga i ett föredrag, var
på fölide en livlig och mångsidig diskussion, 
var det överraskande att finna, hu ru  pass av
gjort man tycktes teoretiskt acceptera riktig-



heten av 3-delningslösningen. Att man var 
mera osäker pä den praktiska lämpligheten 
av dess genomförande, ä r ganska naturligt, 
men det förbisågs icke, a tt påtagliga fördelar 
vinkade vid sidan av eventuella nackdelar. 
Den stora huvudsynpunkten på denna fråga 
är för mig den, att på denna väg biografen 
skulle, såsom redan flere gånger framhållits, 
kunna tillerkännas samma rörelsefrihet inom  
den goda smakens och den konstnärliga hal
tens g ränslin jer som de äldre kulturförströel
serna, och att därigenom filmens fält både lit
terärt och ekonomiskt kunde vidgas. Samti
digt skulle de bekymrade rösterna från de
ras sida, som med eller u tan  uppdrag göra sig 
till skyddsänglar för andras moral, undanryc
k as sitt stöd och hänvisas att begränsa sig till 
icke självansvariga åldersgrupper. Möjligt 
är, att en övergång till ett sådant nytt system 
kräver omläggningar ifråga om filmens explo
atering och ifråga om enskilda biografers 
drift, som kunna ha ekonomiskt ingripande 
räckvidd, i enstaka fall ödesdiger räckvidd, och 
det är detta som gör det så vanskligt att u r 
rent facklig synpunkt taga bestämd stånd
punkt till problemet. Men av samma skäl är 
det onekligen av vikt, att facket självt, och 
främst då dess mest fram skjutna och tongi
vande medlemmar, göra sig förtrogna med pro
blemet och skärskåda det från dess alla sidor, 
och u r sådan synpunkt har det tyckts mig vara



av intresse att även vid detta tillfälle föra sa 
ken på tal.

Jag  h ar härmed försökt angiva grunddra
gen i den svenska lagstiftningen på biograf
området med påpekande av dess båda huvud
linjer, nämligen näringsfriheten i ekonomiskt 
hänseende och de tämligen skarpa restriktio
nerna ifråga om censur och framför allt cen
surpraxis. Samtidigt har jag  försökt antyda 
aktuella tendenser till lagstiftningens vidare 
utveckling eller till dess påverkan i nya rik t
n ingar — allt naturligtvis utan att kunna till
närmelsevis uttömmande medtaga alla detal
jer. Jag  har emellertid försökt lägga fram 
ställningen så, att den skulle kunna ge en 
eller annan .uppslagsända för diskussion. 
D är jag  nu på många punkter nödgats fatta 
mig synnerligen kort, kan det möjligen bli 
tillfälle, om någon så önskar, att återkomma 
med fylligare fram ställningar.



EFTERSKRIFT.

I de långvariga och givande dsikussioner,  
som  följde efter detta  föredrag, fö rekom m o in 
lägg från dansk t  håll ti ll f ram hållande  av kon- 
cessionssystem ets  ekonom iska  fördelar, behaget 
för D anm ark  av dess fria re  ce n su r  m. m. Från 
no rsk t  håll f ram hölls  med s tö rs la  eftertryck 
m onopo lsys tem ets  olägenhet er  för b iografu tveck
lingen och dess  förkvävande  av en nationell '  
f i lm industr i .  K om m unalise ringen  i Norge hade 
en enda försvarare, den soc ia ldem okratiska  n o r 
ska censorn  fru Fernanda Nissen, som  em eller
t id  i ett m ycke t  u p p m ä rk sa m m a t slu tanförande 
ind irek t  gav den  m es t  ek la tan ta  bekräfte lse ål 
den  fria när ingens  betydelse  som  föru tsättn ing  
för högklassig nationell  lilm och biograf. Hennes 
ord, som i hög g ia d  förtjäna att räd d a s  undan 
glöm skan, fingo i denna  del följande lydelse: 

”Jag var i går på en stor biograf här i S tock
holm , och ja g  måste säga alt ja g  gick därifrån  
alldeles överväldigad av det in tryck ja g  få tt av 
den svenska film ens och biografens höga, stånd
punkt. Den svenska film en  har g jort till sin upp- 
gi/t alt återge den svenska naturen. På mig 
verkade del som en svensk fosterlandssång i bilder. 
I Norge ha vi inte en enda verkligt fin  biograf
lokal och inte en enda film inspelningsfirm a av 
betydenhet — — — Jag skulle önska alt vi i 
Norge kunde gå i den svenska film ens fotspår.”




