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inledning

Dr Mabuses 20-tal

sommaren 1922 satte världens äldsta myndighet för 
filmcensur stopp för en filmskurk. Statens Biografbyrå, 
in  stiftad 1911, beslutade då att Fritz Langs Dr. Mabuse, 
der Spieler skulle totalförbjudas i svenska biosalonger. 
Läser man den biografförordning som byrån hade att 
förhålla sig till kan man inte gärna klandra den. Upp-
draget var att:

ej godkänna biografbilder, vilkas förevisande skulle strida mot 

allmän lag eller goda seder eller eljest kunna verka förråande, 

upphetsande eller förvillande av rättsbegreppen. Bilder som 

framställa skräckscener, självmord eller grova förbrytelser på 

sådant sätt eller i sådant sammanhang att dylik verkan kan 

åstadkommas, må sålunda icke godkännas.

Langs film har visserligen, som framgår av byråns ut -
märkta resumé härintill, ett förhållandevis sedligt slut. 
Skurken får sitt straff – han slutar som menlös idiot 
och kan föras bort av lagens väktare. Men dessförinnan 
är det han som helt dominerar filmens landskap. Dr 
Mabuse är lika karismatisk som han är motbjudande 
och vilken »verkan« han egentligen har på sin publik 

är inte gott att säga. Säkrast då att förbjuda honom; 
alternativet vore att riskera ett brott mot varenda punkt 
i förordningen.

I och med förbudet gick det svenska 20-talet miste 
om en gestalt och ett verk som trollband biobesökare 
världen över. Langs film räknas idag som en av den 
tyska expressionismens stora mästerverk och är ett 
stående inslag på »100 filmer du måste se«-listor. Med 
sina svartklubbar, börspalats och nattliga Berlingator 
gäller den för att ge en kondenserad bild av det tidiga 
20-talets Tyskland. Just »en bild av tiden« var också 
vad Lang själv sade sig vilja skapa med sin film. I en 
text här i Aiolos argumenterar han för att det var drag-
 et av »tidsdokumentär« som gjorde den så framgångs -
rik. Men vad han har i tankarna är inte i första hand 
någon diffus tidsstämning frammanad av förbiilande 
billyktor och dunkla gränder, utan en film som gestal -
tar sin tid genom att ge en stiliserad bild av samtids-
människan. Lang säger det inte rakt ut, men mellan 
raderna är han ändå tydlig: hans Mabusegestalt är ett 
koncentrat av tidigt tyskt och europeiskt, kanske rentav 
globalt, 20-tal.



4  inledning

Det här numret av Aiolos ger den lede doktorn och 
hans decennium nytt spelrum i Sverige – i full vetskap 
förstås om att de inte är några nykomlingar. 1920-talet 
började kanoniseras, reproduceras och mytologiseras 
nästan innan det hunnit ta slut, och Mabuse har, med 
alla sina förklädnader och maskbyten, redan varit här 
länge, censuren till trots. Men att placera just Mabuses 
20-tal mitt i ett pågående decennium med samma 
namn möjliggör för en del egenartade tjuvkopplingar 
som förhoppningsvis kan vara till läsarens fromma.

Någon som bättre än de flesta förstod sig på såväl egen-
artade kopplingar som superskurkar var konstnären 
John Andersson, som in i minsta asterisk är närvarande 
i det här numret. John släppte generöst in redaktio-
nen i sitt hem och sitt arbete och lät oss i nära samråd 
med honom fylla Aiolos med enastående bilder. Vi såg 
mycket fram emot att få visa honom resultatet, men så 
blev det inte. Den 26 januari, när allt började bli klart för 
tryck, lämnade John jordelivet. Det är med sorg, men 
också stor tacksamhet, vi tillägnar honom detta num-
mer. Förhoppningsvis läser han det just nu i en annan 
dimension, på en annan planet, tätt intill den här.

Hela numret går i filmens tecken. Det börjar hos Lang 
och Mabuse och rör sig över andra regissörer och 
skräck  gestalter ur det tyska 20-talet, via det kreativa 
omklippandet av västerländsk film i 20-talets Sovjet, 
fram till mellankrigstidens svenska filmdivor och film-
inspirerade litteratur. Däremellan återfinns en medita-
tion över det glada 20-talets lyckobrist, en medieeko-
logisk vandring genom John Anderssons serievärldar, 
ett smakprov på nysensualism från 20-talets Shang-
hai och en studie i Virginia Woolfs djuriska metaforer. 

Alltsammans inramat av två dödsrunor: en om John 
Andersson och en om Bruno Latour.

Och över det hela svävar alltså, likt en djävulsk gas, 
en av filmhistoriens första och kanske största super-
skurkar. Sista ordet går till croupieren i den film som 
släppte lös Mabuse i världen: »Jetzt, meine Damen und 
Herren, sind Sie über alles orientiert … Das Spiel kann 
beginnen!«

Niklas Haga & Håkan Trygger
Stockholm, februari 2023


