Filmens första år
- en resa genom stumfilmen
1895 - 1929

Censuren

- så kom den till

“Censorerna före censurens tillkomst”. resp “Efter fem års
censurerande”.
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Det tidiga 1900-talets filmer innehöll inte mycket naket
och blod, men titlarna var ruskiga: "Den hvita slafhandelns sista offer", "Dödshoppet från cirkuskupolen".
Visningarna var öppna för alla. Det nya mediet film höll
just på att etablera sig, och ju fler biografer som öppnades, desto fler svenskar var det som frågade sig om
femåringar verkligen skulle kunna gå och se filmer som
"Barfotadansösens offer".

TEXT: MÅRTEN BLOMKVIST
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Det är bakgrunden till att vi 1911 fick den statliga svenska
filmcensuren.
Idag är den världens äldsta. Film är i Sverige det enda
uttrycksmedel där verken måste godkännas av en myndighet, Statens biografbyrå, innan de får visas offentligt.
Det är exceptionellt. I tidningar, till exempel, får man
skriva vad man vill. Sådant som förtal kan vara straffbart
men det avgörs i så fall efter publiceringen. Man behöver
inte tillstånd för att trycka en text.
Varje film som ska visas offentligt, det vill säga på biograf inför betalande publik, måste däremot passera censuren.
Hur kommer det sig att man en gång beslöt att
behandla just filmen på detta alldeles särskilda sätt?
Ett skäl är förmodligen att censuren inrättades då den
unga konstarten ännu hade mycket lågt anseende. Rörliga
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En tekniker på Biografbyrån klipper bort en censurerad sekvens ur en film.

“Excessive and lustful kissing was to be avoided, along with any
other treatment that might stimulate the lower and baser element. “,
så stod det i den amerikanska “Hay’s code” som styrde moralen på
filmen från 1930 och en bra bit in på 50-talet.

bilder var ingenting som fick folk att tänka på nobla värden som yttrandefrihet.

Krav på reglering
Film hade först visats i Sverige vid konstindustriutställningen i Malmö 1896. Då var det nog med att människorna på bilderna rörde sig. Ingen visste riktigt vad det
skulle bli av denna nymodighet.
Det var svårt att se ännu runt 1908, då kraven på någon
form av reglering av filmvisningen började höras. På den
tiden var det ännu flera år kvar till att, till exempel, Charlie Chaplin skulle filmdebutera. Filmerna var som längst
drygt trettio minuter. Det gjordes film med konstnärliga
ambitioner, men i huvudsak hade film fortsatt att vara en
sorts sensation, ingenting för bildade människor.
Bilden av filmen präglades av åsynen av människor som
vällde in på biografer med braskande affischer där det
ropades ut löften om bilder av hämnd, prostitution och
äktenskapsbrott. Film var populärt i Sverige. Stockholm
hade 1910 340 000 invånare och det räckte till att hålla
24 biografer i drift. Hamburg hade mer än dubbelt så
många invånare, 800 000, men där fanns endast 28
salonger.
Den enda översynen av detta nya svenska folknöje sköttes av polisen. En ordningsstadga från 1868 gav dem möjlighet att ingripa mot filmvisningar.
Polisens föreskrifter varierade från stad till stad. I
Stockholm krävdes 1905 för filmvisning bland annat:
"att vid förevisning icke något mot sedlighet stridande
eller mot myndigheter eller enskilda ohöviskt förekommer;
att bilder som skildra utförandet av mord, rån eller
andra svårare brott, icke förevisas;
att, därest förevisning är tillgänglig för barn, densamma
ej omfattar bilder som, som framställa tilldragelser eller
förhållanden, som äro ägnade att uppväcka känsla av
skräck eller fasa hos åskådaren eller av annan anledning
kunna anses olämpliga för barn att åse"
Det många ville var att hålla barnen borta från filmen.

Men som synes i ovanstående citat ålades redan i detta
skede polisen att hyfsa filmen i allmänhet, och även
ingripa mot film för vuxna.
Polisövervakningen var dock ingen lösning.
De som oroade sig över filmerna tyckte inte att det blev
mycket bättre. Poliserna hade inte tid att ränna på bio. I
praktiken var det huvudsakligen påstötningar och anmälningar från allmänheten som fick polisen att agera.
De som ville visa film fick också problem. När som helst
kunde polisen dyka upp och förbjuda en visning. Det var
omöjligt att planera. En biografägare kunde annonsera ut
en film, och sedan bli tvungen att förklara för besökare att
visningen var inställd.
Besluten var så nyckfulla att det blev löjligt. Bedömningarna skiftade från plats till plats. Stockholm var indelat i
flera polisdistrikt och en film som förbjöds i ett kunde
komma undan i ett annat. "I Stockholm lär det ha inträffat,
att en reklamsugen biografägare i Klara på plakat utanför
sin bio präntade "Kom och se denna film här, i Jakob är
den förbjuden!"" berättar censurveteranen Erik Skoglund i
sin bok "Filmcensuren".
Skoglund återger även en biografägares minne av en
tidig dispyt med en polis. Biografägaren hade blivit beordrad att ta bort scener ur en film han visade. När han argt
undrade hur det kunde komma sig att samma film visades
utan klipp på en annan, mindre bio, svarade polisen: "Det
är ju en förbaskad skillnad, dit går ju inte en människa!".
Poliserna var inga vidare filmbedömare. När det började
talas om förhandscensur var det därmed något som även
filmbranschen välkomnade. En av de driftigaste bioägarna,
Charles Magnusson, som småningom skulle vara med och
grunda det som idag är SF, kom till och med på kollegornas vägnar med förslag på hur en biocensur skulle kunna
fungera. Han var också en av de tre sakkunniga som 1910
till sist utarbetade ett förslag för riksdagen att rösta om.
1911 förelades riksdagen förslaget om att instifta en filmcensur.
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Lagret på Biografbyråns lokaler på Kungsgatan i Stockholm. Till höger
den mångårige direktören Erik Skoglund.

Förråande, upphetsande & förvillande
Så här etthundra år senare kan man förvånas över hur lite
motstånd tanken på censur mötte.
I riksdagen klubbades beslutet utan att någon hade
något att tillägga. Från och med 1 december 1911 skulle
all film ha en åldersgräns. Film i Sverige var antingen
barntillåten, eller tillåten från femton år.
Film för publik över femton år skulle också bedömas.
Bilder som i sitt sammanhang kunde vara "förråande,
upphetsande eller till förvillande av rättsbegreppen" fick
inte visas. Granskarna kunde beordra klipp, eller totalförbjuda filmer. Genom att Statens biografbyrå tog betalt för
granskningen finansierades verksamheten, i vilken även
ingick, och fortfarande ingår, inspektörer som besöker
biograferna och kontrollerar att bestämmelserna efterlevs.
Att barn behövde skyddas från otäcka bilder är lätt att
förstå. Men hur resonerade man när man kom fram till att
även vuxna behövde skyddas?
Uttalanden från tiden ger ett intryck av att också de
vuxna som slöt upp för att se "Ormtjuserskans hämnd"
och "Järnhanden contra marinspionerna" lite betraktades
som barn. Det som gick att visa på teater kunde censureras när det överfördes till film. "Järnbäraren" (1910) var
från början en pjäs av den kände August Blanche, men
när den filmats ingrep censuren och beordrade klipp.
De obildade massorna som gick på bio behövde skydd,
det framgick när censorerna gick ut i debatten.
1912 tog Svenska bio strid om tre totalförbjudna filmer.
Bolaget påpekade att filmerna visades ocensurerade runt
om i Europa, till exempel Berlin.
Sofistikerade Berlin - det gick ju inte att jämföra med
Sverige, menade censorerna:
"Var står det skrivet, att vad Berlin-censuren kan godkänna som förevisbart i miljonstaden Berlin och - märk
väl - endast i Berlin --- är avpassat för vilken ort som helst
i Sverige?"

I samma debatt beskrev en censor de journalister och
jurister som försvarade filmerna som "personer ur en härdad huvudstadspubliks mest härdade kretsar".
Film sågs av människor som inte härdat sig och lärt sig
förstå konst, det var uppenbarligen ett av problemen. Filmens karaktär av underklassnöje var ett argument för
censur. De med bildning fick träda in och hjälpa de obildade.
Så har censuren i snart etthundra år fortsatt att bistå
den svenska biopubliken. Grunden har bestått - all film
som ska visas offentligt måste godkännas av censuren,
den magiska gränsen för att få se vuxenfilm är 15 år men så gott det går har regler och tillämpning tänjts och
bearbetats för att följa med tiden.

Nya åldersgränser
Flera åldersgränser har tillkommit. 1959 infördes åldersgränsen "Från 11 år", för att de mellan 11 och 14 skulle
kunna få se lite mer avancerade filmer än åldersgrupperna under.
1977 blev även elvaårsgränsen kontroversiell. SF:s produktion av Astrid Lindgrenfilmatseringen "Bröderna
Lejonhjärta" hade blivit mycket dyrare än planerat, och
bolaget reagerade när filmen inte blev barntillåten utan
"Från 11 år". Där försvann en stor del av den tilltänkta
publiken.
När beslutet blev känt reagerade också föräldrar, som
inte skulle få gå med sina barn och se filmen efter en bok
de i många fall läst tillsammans. Utbildningsminister JanErik Wikström tog upp åldersgränserna i riksdagen, och
efter snabbehandling tillkom en ny åldersgräns, "Från 7
år".
Lagen trädde i kraft 1 januari 1978, ett par månader
efter att "Bröderna Lejonhjärta" fått premiär. Fast när SF
begärde att filmen skulle få den lägre åldersgränsen stod
biografbyrån på sig.
1991 mjukades åldersreglerna upp ytterligare. Då till-
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Martin Scorseses “Casino”, den sista film som Biografbyrån satte
saxen i - trots protester från Scorsese själv.

Censurkortet till Vilgot Sjömans “491” där censuren
klippte bort 38 meter vilket motsvarar ca 1 minut och
15 sekunder.

kom "ledsagarregeln". Det blev tillåtet för barn under sju
år att i sällskap med vuxen, det vill säga en person över
arton år, se film tillåten från sju år. Barn under elva år fick
i vuxens sällskap se film tillåten från elva år. Femtonårsgränsen är dock absolut, ingen under femton får se barnförbjuden film.
På 1980-talet uppstod debatt om videofilmer med våld.
Då bildades opinion för att biografbyråns befogenheter
skulle utsträckas så att även videofilm, som inte var
avsedd för offentlig visning, skulle censureras.
Så blev det inte. Istället infördes lagen om olaga våldsskildring, som gör det möjligt att i efterhand åtala den
som spritt en videofilm med våldsinslag som bedöms som
särskilt grova.
Den statliga filmcensuren har under alla år debatterats,
ofta med utgångspunkt från enskilda fall. Ett sentida
exempel är filmerna byggda på böckerna i "Twilight"serien, varav den första hade premiär 2008. De romantiska vampyrhistorierna är populära bland flickor i de
tidiga tonåren, men filmerna har i Sverige blivit barnförbjudna. Det har lett till tal om ytterligare en åldersgräns,
"Från 13 år".
Vad vuxencensuren beträffar har Statens biografbyrå
länge hävdat att den bör avskaffas. Av olika anledningar
har det visat sig svårare än man tror. Byrån har dock nu i
många år agerat i konsekvens med sin åsikt att censur av
film för vuxna inte behövs. Sedan 1990-talet har inga censuringripanden gjorts i någon barnförbjuden film.
Den senaste film i vilken censuren gjorde ingrepp var
Martin Scorseses "Casino" (1995). Sedan dess har ingen
vuxenfilm rörts av de saxar som klippt så flitigt nästan
hela 1900-talet.

Några fakta
Den svenska filmcensuren, eller Statens Biografbyrå som
är det officiella namnet, är föremål för en organisationsförändring där en sammanslagning med Medierådet verkar trolig inför 2011. Det är en utveckling som är synlig
även ute i Europa med en förflyttning från att förbjuda till
att upplysa och informera i positiv anda.
Själva censurreglerna är dock ganska lika inom EU med
vissa variationer ifråga om medföljanderegler, alltså vad
som gäller för minderåriga när en medföljande vuxen
finns med. Vissa har absoluta gränser 18, 15, 13, 12, 11, 7
år andra tillåter yngre att komma in i vuxet sällskap. I Sverige har vi ju absolut 15 årsgräns men medföljanderegel
på 11 och 7 år. I Sverige har funnits en debatt kring att
införa en 13 årsgräns av det skälet att många ungdomsfilmer tydligt riktar sig till det åldersspannet, exempelvis
“Twilight” filmerna.
Via länkar på biografbyran.se hittar du lätt fram till hur
andra länder resonerar kring dessa frågor.
Red.
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