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INLEDNING 

 
Dahlbeck, Georg, 1891-1965. 

Tecknare, målare. 

Son till porslinsmakare Ernst Dahlbeck och hans hustru Hilma Svensdotter.  

Gift med Ingegerd Udén. 

Utbildad vid Högre Konstindustriella Skolan 1918-22. 

Studier i stafflimålning och dekorationskonst.  

Stipendieresa till Tyskland och Danmark 1922. Resor i Tyskland, Frankrike, Italien 1924. 

Verksam som affischtecknare, representerad vid affisch utställningen på Liljevalchs 1924. 

Bokillustrationer, figurstudier och landskapsmåleri huvudsakligen från Stockholm och västkusten.1 

 
Läser man konstvetenskap och har haft en konstnär i släkten faller det sig ganska naturligt att vilja 

skriva om detta när det blir dags för C-uppsats. Georg Dahlbeck som den här uppsatsen handlar om 

fick jag aldrig möjlighet att träffa. Han slutade sina levnadsdagar när jag var ganska liten. Han var min 

äldre kusins svärfar och det är genom henne och hennes man som jag haft en aning om att han 

funnits. I deras hem har jag under min uppväxt bekantat mig med hans måleri, i mitt föräldrahem 

finns en målning signerad Georg Dahlbeck. Men vem han var och hur han levde och utövade sitt 

konstnärskap började jag på allvar att fundera över först när jag började läsa konstvetenskap. När jag 

sedan fick reda på att han arbetat på SF, Svensk Filmindustri, på avdelningen för konstnärlig reklam 

där man gjorde filmaffischer, var ämnet för C-uppsatsen givet. Det här ville jag undersöka närmare. 

 

Det är mångas förtjänst att detta arbete kommit till. Först och främst vill jag tacka Kåre Dahlbeck och 

hans fru Britt, min kusin, samt Monica Åkerhielm för att de så generöst låtit mig ta del av allt det 

material som finns kvarlämnat efter deras pappa. Jag vill även tacka Lennart Frankzén, som tålmodigt 

lyssnat på mig och frikostigt berättat om sina minnen från tiden som distributionschef på SF i mitten 

av 1950-talet.  Tack alla vänliga och engagerade människor vid Svensk Filmindustri, Svenska 

Filminstitutet, museer, arkiv och bibliotek som med sitt kunnande lotsat mig framåt i mitt sökande 

efter fakta. Ett stort tack till Gary Svensson, min handledare. Det är bra med personer som sparar på 

gamla grejer. Och så till sist, mitt allra innerligaste tack till Peson. 

 

 

 

 
 

                                                             
1 Johnny Rooswaal och Gösta Lilja, red., Svenskt Konstnärslexikon volym 2, (Allhem/Malmö, 1953), sid 15. 
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med den här uppsatsen är att jag vill undersöka och försöka kartlägga reklamtecknaren och 

artisten Georg Dahlbecks liv. Hur var det att leva och arbeta som reklamman och konstnär i Sverige 

första delen av 1900-talet? Jag vill även titta närmare på det Georg ägnade så gott som hela sitt 

yrkesverksamma liv åt, nämligen filmaffischer. Hur var det att arbeta på den stora filmdraken SF? Hur 

såg deras produktion av filmaffischer ut? Jag vill även försöka svara på frågan om arbetsprocessen 

förändrades med tiden.  

 

Mina frågeställningar: 

Hur levde och verkade Georg Dahlbeck? 

Hur såg SF:s filmaffischer ut och hur tillverkades de? 

Förändrades produktionen av filmaffischerna på något sätt? 

 

Avgränsningar 
 
Det finns mycket skrivet om olika typer av affischer. Parallellt med filmaffischernas produktion vid 

den aktuella tiden skapades även andra affischer för reklam och upplysning. Två reklamaffischer 

producerade av Georg Dahlbeck visas i bildbilagan som illustration till den biografiska delen av 

texten. I övrigt behandlar texten i uppsatsen endast svenska filmaffischer. Inga jämförelser med 

filmaffischer tillverkade utanför Sverige görs. Tidsintervallet som ramar in affischerna i den här 

uppsatsen kan sägas börja vid slutet 1800 och avslutas 1956.  

 

Metod 

Till största delen är uppsatsen biografisk. Jag har valt denna metod därför att den på ett bra sätt 

hjälper oss förstå en människas levda liv. Dessutom får man genom biografin en förståelse för de 

yttre omständigheter den biograferade förhåller sig till. Den biografiska metoden är ju även 

deskriptiv, i uppsatsen beskrivs den biograferades liv men även händelseförlopp kopplade till min 

frågeställning. I det här fallet då jag valt att skriva om Georg Dahlbeck, en reklamman som 

representerar ett område inom både konstvetenskapen och filmvetenskapen som det skrivits väldigt 

lite om, nämligen hur processen kring skapandet av filmaffischen såg ut, kan denna biografi bidra till 

att den konst- och filmvetenskapliga historien i Sverige får nya perspektiv, och en mer nyanserad bild 

av det beskrivna området erhålls. För mig är det en heder att få lyfta fram min släkting Georg 

Dahlbeck och visa eftervärlden vad han faktiskt åstadkom. Hans liv var intressant och han var med 

om en spännande utvecklingsfas i den svenska filmindustrins historia. Detta vill jag belysa.  
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Jag har vid två olika tillfällen djupintervjuat Georg Dahlbecks två barn, Monica Åkerhielm och Kåre 

Dahlbeck. Vid senare tillfälle gjorde jag kompletterande intervjuer med båda. Jag har fått ta del av ett 

stort material bestående av arbetsprover, skisser, affischer, oljemålningar, akvareller, fotografier och 

tidningsklipp som finns bevarat hos dem. Till hjälp för utformandet av intervjuunderlaget hade jag 

Annika Lantz bok Intervjumetodik2. Metoden öppen riktad intervju användes. Det betyder att den 

intervjuade får möjlighet att ge sin bild av verkligheten och på så sätt berättar om det den anser 

viktigt inom det ämne intervjun berör. Det är den "öppna" delen i metoden. Den "riktade" delen 

faller på mig som intervjuare. Med hjälp av frågor styr jag intervjun mot den frågeställning jag har 

utan att värdera det den intervjuade berättar. Som intervjuare är det viktigt att ha fokus på 

uppgiften, i det här fallet min frågeställning, och inte låta det emotionella ta över, allt för att 

resultatet ska bli så trovärdigt som möjligt. Vid intervjutillfällena har jag med digitalkamera 

fotograferat en del av det material som finns hemma hos Monica och Kåre. Jag har även per telefon 

samtalat med Lennart Frankzén, som började som distributionschef på Svensk Filmindustri 1955. Han 

arbetade vägg i vägg med Georg och har gett mig inblick i verksamheten vid den aktuella tiden. 

Denna information är ovärderlig.  

 

Uppsatsen kan även sägas vara skriven utifrån ett socialhistoriskt perspektiv. Läsaren får en bild av 

hur delar av det svenska samhället såg ut vid sekelskiftet 1800-1900. En beskrivning av utvecklingen 

inom den svenska filmindustrin, med tyngdpunkt på arbetet kring filmaffischerna och dess 

marknadsföring första halvan av 1900-talet ges. Till delar behandlas också hur det var att gå på bio i 

Sverige under de år Georg Dahlbeck var yrkesverksam. 

 

Genom mailkontakt med olika personer vid Svensk Filmindustri, Svenska Filminstitutet, Kungliga 

Biblioteket, Stockholms Stadsmuséum, Tekniska Muséet, Adolf Fredriks församling och Stockholms 

Länsmuséum har jag fått tips om litteratur och även hur jag på andra sätt kunnat söka och finna fakta 

relevanta för min undersökning. Jag har även besökt Svenska Filminstitutet och i deras arkiv sökt och 

läst tidningsklipp, tittat på fotografier samt studerat filmaffischer från perioden då Georg Dahlbeck 

var verksam. Egna efterforskningar på hembiblioteken ha lett fram till olika typer av litteratur jag har 

haft nytta av. Jag har också hittat relevanta länkar på nätet i ämnet.  

 

I avsnittet i slutet av uppsatsen där jag behandlar affischerna är metoden komparativ. Här har jag, 

förutom det material som finns kvarlämnat efter Georg Dahlbeck, haft nytta av två böcker, Svenska 

Filmaffischer och I offentlighetens ljus. Jag har studerat olika affischer och valt ut två ifrån dessa 

böcker som jag tycker är intressanta och som kan kopplas ihop med Georg Dahlbecks egen 

produktion vid den aktuella tiden. I detta avsnitt kommer jag även in på andra metoder som 

                                                             
2 Annika Lantz, Intervjumetodik, (Lund, 2007). 
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användes vid marknadsföringen av kommande biopremiärer och där Georg Dahlbeck hade en aktiv 

roll. Allt detta redovisas med bilder i bildbilagan. Eftersom Georg illustrerade bilder av olika slag har 

det funnits gott om material att välja bland, även en mängd fotografier från yrkeslivet. Därför har 

bildbilagan blivit ganska omfångsrik. Det är roligt att till största delen kunna illustrera avhandlingen 

med konstnärens egna bilder. På så vis kan läsaren under läsandets gång genom bilderna följa Georgs 

liv samtidigt som en del av hans produktion visas.  

 

Ett dilemma under skrivandet har varit vad jag skulle titulera Georg och hans arbetskollegor som. 

Georg själv titulerade sig reklamtecknare och artist.3 Eftersom filmaffischerna skapades utifrån flera 

olika arbetsmetoder, de kunde vara allt ifrån frihandstecknade till gjorda som fotomontage, ofta var 

de i blandteknik, har jag inte konsekvent kunnat skriva affischtillverkare, affischtecknare, 

affischkonstnär, målare, artist eller reklamtecknare. Under läsandets gång får läsaren bekanta sig 

med de olika begreppen i den kontext de befinner sig. Jag tror läsaren kan följa texten och få ett 

sammanhang ändå, utan det upplevs som rörigt eller förvirrande. 

 

Disposition 

 
I den första delen av uppsatsen, utgörs texten i huvudsakliga delar av den information jag erhållit i 

samband med djupintervjuerna av konstnärens två barn Monica Åkerhielm och Kåre Dahlbeck. 

Information hämtad från litteratur och andra källor har jag angivit med fotnoter. Biografin börjar 

med uppväxten, därefter fortsätter texten med att beskriva ungdomsåren och utbildning. Sedan 

behandlas familjeliv och arbete. I den andra delen av uppsatsen beskrivs filmaffischen, dess historia 

och arbetsprocessen. Eftersom filmaffischen och filmen är intimt förknippade med varandra får 

läsaren också ta del av lite svensk filmhistoria. Därefter kommer en beskrivning av arbetet på Svensk 

Filmindustri, SF. Under rubriken SF:s avdelning för konstnärlig reklam är telefonsamtalet med 

Lennart Frankzén den dominerande källan. Övriga källor hänvisas med fotnoter. Efter detta görs en 

beskrivning av biopremiärerna och hur arbetet såg ut i anslutning till dem. Detta görs med hänvisning 

till bilder i bildbilagan. En kort beskrivning av vänkretsen kommer efter detta avsnitt.  Under rubriken 

Några affischer presenteras affischen som objekt. Tillverkning och utseende beskrivs parallellt med 

att jämförelser mellan några olika affischer kopplade till Georg Dahlbeck görs med hänvisningar till 

bildbilagan. Härefter kommer en sammanfattning av texten. I den avslutande diskussionen förs ett 

resonemang kring det som påverkade och bidrog till Georg Dahlbecks vägval och livsbana. En 

diskussion om filmaffischens värde som kulturbärare och konstverk följs av några specifika 

egenskaper hos filmaffischen som jag vill belysa. Därefter kommer källförteckning och bildbilaga. 

                                                             
3 Artist = konstnär sysselsatt med i huvudsak konstnärligt-tekniskt inriktad konst. Svensk uppslagsbok, band 2, (Malmö, 
1947). 
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Om källmaterialet 
 
För att förstå och kunna förklara Georg Dahlbecks liv och gärning har djupintervjuerna med hans 

barn Monica Åkerhielm och Kåre Dahlbeck varit ovärderliga. Att med egna öron höra dem berätta om 

sin pappa har gett mig en levande bild av honom.  Samtalet med distributionschef Lennart Frankzén 

går inte att överskatta. Som han själv sade, "det finns ingen kvar från den här tiden som kan berätta".  

 

För att kunna skapa mig en bild av Georg Dahlbecks uppväxt har boken Rörstrand i Stockholm – 

tegelbruk, fajansmanufaktur och keramisk storindustri 1270-1926 varit till stor hjälp. Här finns 

arbetsvillkor och bostadsförhållanden för de arbetande på fabriken bra beskrivet. Bojan Erixsons bok 

Xet – de unga åren, har gett mig inblick i ungdomsåren, lärt mig om vännerna och det svåra i att bli 

konstnär. För att förstå biografkulturen och filmaffischens kontext i Sverige de år Georg Dahlbeck var 

yrkesverksam har jag haft stor nytta av avhandlingen Gå på bio – rum för drömmar i folkhemmets 

Sverige. När det gäller avsnittet avseende filmaffischerna har jag särskilt studerat två böcker, I 

offentlighetens ljus och Svenska Filmaffischer. I Offentlighetens ljus har särskilt texten "Artisterna om 

sina affischer" varit värdefull. Dels gav det mig en känsla för hur affischtillverkarna faktiskt såg på sitt 

arbete, dels fick jag en liten inblick i arbetsprocessen. De stumfilmsaffischer som boken presenterar, 

det vill säga svenska filmaffischer tillverkade fram till och med 1929, och de filmaffischer som finns i 

boken Svenska Filmaffischer, en blandning av stumfilms- och ljudfilmsaffischer från 1917-1982, har 

gett mig insikten att här finns ett gediget material som jag vill studera närmare. Detta låter sig inte 

göras i denna uppsats utan får bli ett kommande projekt. 

 

Tidigare forskning 

 
Det finns ingen tidigare forskning och väldigt lite skrivet om Georg Dahlbeck och hans liv. 

Inte heller finns det mycket skrivet om produktionen av svenska filmaffischer under filmens 

storhetstid i Sverige. Jan Olssons I offentlighetens ljus berör ämnet. Likaså utställningskatalogerna 

Svenska Filmaffischer utgiven av Nationalmuseum och Svenska Filminstitutet och I blickfånget 

utgiven av Kungliga Biblioteket visar på filmaffischer och skriver om dess plats i filmhistorien, men 

det skrivs ingenting om någon produktion. Däremot finns mycket skrivet om filmens historia i Sverige 

och utomlands, Svensk Filmindustri som dominerade branschen, filmer, filmstjärnor och ekonomi. 

Det har jag haft nytta av i min forskning. Men vad jag saknat är litteratur med mer ingående 

beskrivningar av själva arbetet, främst då på SF, om processen kring lanseringen av en film, med 

inriktning på filmaffischens produktion. Att hitta något som beskriver själva processen, filmaffischens 

produktion från idé till färdig produkt, har varit omöjligt. En orsak till detta kan vara den brand 1948 i 

Svensk Filmindustris ateljé, snickeri och förråd belägna i S:t Eriks bryggeri med adress Garvaregatan 
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15 på Kungsholmen.  Ett blixtnedslag antände lokalerna och allt brann upp inom en timme. Här 

förvarades bl.a. bolagets och även Svenska Bio´s huvudkorrespondens.4  

 

 

BARNDOMEN 

Uppväxten i Rörstrand 

Området Rörstrand i Stockholm finns omnämnt i flera handlingar från sent 1200-tal. Här fanns 

kloster och tegeltillverkning.5 Området hade stora tillgångar av lera. Första porslinsfabriken startades 

1726. Rörstrands Aktiebolag6 som tillverkade porslin, kakelugnar och andra typer av produkter av 

lera7 hade vid slutet av 1800-talet expanderat kraftigt. Varumärket var väl etablerat och man hade 

god ekonomisk tillväxt. Driften av fabriken byggde på gammal brukstradition med en 

fabriksdisponent och några få verkmästare som ansvarade för sina delar av produktionen. Vid den 

här tiden hade de ca 1000 anställda under sig.  Fabriksarbetarna som bestod av både män, kvinnor 

och barn arbetade under svåra förhållanden. 

 

 På fabriksområdet i arbetarbostaden Röda Byggningen levde makarna Dahlbeck. Ernst Dahlbeck var 

andra generationen porslinsmakare i fabriken. Han arbetade som keramik- och glasyrbrännare. 

Hustrun Hilma från Öland arbetade som hankerska. En hankerska var den som satte handtag på 

koppar och kannor. Här föds år 1891 deras första barn Georg. Arbetarbostäderna på området var 

mycket små, en del endast ett rum med kakelugn där man fick försöka laga sin mat, andra ett rum 

med kokspis. Röda Byggningen där Georg växte upp bestod troligtvis av lägenheter om 1 rum och 

kök.8 Det saknades vatten, avlopp och elektricitet. Inomhus fick familjerna själva hålla med 

fotogenlampor och behövde man gå ut efter mörkrets inbrott fick man ta med sig en lykta eftersom 

det nästan helt saknades belysning utomhus. Fabriken elektrifierades först runt 1920 bara några år 

innan hela verksamheten lades ner och fabriksområdet revs. I anställningsvillkoren ingick fri bostad9 

och man hade fri ved. 10 Det fanns varm- och kallbadhus och bolaget höll även med en handelsbod 

där arbetarna kunde köpa sina dagligvaror ”till billigaste pris”.11 Egna trädgårdsland gav möjlighet att 

odla och på så sätt dryga ut kosten. Bostadsbristen i Stockholm var akut vid denna tid. Bolaget ansåg 

                                                             
4 http://www.naringslivshistoria.se, Biografer och filmbolag i Stockholm under 90 år, 2008-12-08. 
5
 Carl-Henrik Ankarberg och Bengt Nyström, Rörstrand i Stockholm – tegelbruk, fajansmanufaktur och keramisk storindustri 

1270-1926, (Sundbyberg, 2007), sid 24. 
6 Se bildbilaga, bild 1. 
7 Ankarberg, Nyström, sid 165. 
8 Se bildbilaga, bild 2. 
9 Ankarberg, Nyström, sid 174. 
10 Ankarberg, Nyström, sid 290. 
11

 Ankarberg, Nyström, sid 178. 

http://www.naringslivshistoria.se/
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det därför nödvändigt att tillhandahålla bostäder, endast på detta sätt kunde man räkna med att få 

behålla "dugliga och ordentliga arbetare".12 

 

I en artikel i tidningen Social-Demokraten år 1891 berättas om de svåra arbetsförhållanden som 

rådde på Rörstrandsfabriken och hur Ernst Dahlbecks och andra ugnsbrännares arbetsvillkor såg ut. 

”De få arbeta i 40 á 65 gr. Celsius med ett tungt arbete och dessemellan ut i kylan och bära gods 

o.s.v, hvilket förorsakar reumatism o. a. sjukdomar."13 Arbetsdagarna var långa, mellan 12-15 

timmar. Detta i kombination med stark värme, häftiga avkylningar och drag överallt genom dörrar 

och fönster gjorde att hälsan snabbt bröts ner. År 1900 har makarna Dahlbecks barnaskara vuxit till 

fyra, Georg, Ture, Signe och Erik. När yngste sonen Erik är sex veckor gammal dör Ernst Dahlbeck i 

tuberkulos 43 år gammal. Hilma blir ensam kvar med barnen. Äldste sonen Georg är då nio år. Hilma 

hade sin anställning i fabriken och på något sätt lyckades hon försörja sig och barnen så de kunde bo 

kvar i Röda Byggningen.  

 

På Kollo 

Folkskollärarinnan Agnes Lagerstedt som på privat initiativ ordnade landets första skollovskoloni 

skriver 1884 "Den erfarenhet jag af detta försök med bildandet af en skollofskoloni vunnit är i 

korthet, att samtliga barn blifvit friskare, lifligare så till kropp och själ, erhållit ökade krafter samt 

med ett enda undantag tilltagit i vigt. Det bleka, glåmiga utseendet vid utfarten hade blifvit ersatt af 

ett friskt och lifligt; flere af barnen voro i detta hänseendet knapt igenkänbara."14 Det var gott om 

barn i Stockholm vid den här tiden. Oftast arbetade båda föräldrarna inom någon industri. Någon 

barnomsorg fanns inte så det fick bli grannfrun, ett äldre syskon eller någon släkting som fick se efter 

barnen. Många familjer hade inte råd att låta barnen gå i skolan, de fick istället bidra till familjens 

försörjning. De barn som gick i skolan fick arbeta under sommaren för att dryga ut inkomsterna. Efter 

tysk modell startade i Stockholm år 1885 Föreningen för Skollovskolonier. Föreningen hade "till 

uppgift att på landet, helst i skärgården, anordna sommarkolonier för svaga och sjukliga barn, 

företrädesvis från Stockholms folkskolor."15 I Dalarna och Jämtland hade man särskilda fjällkolonier 

för bröstklena barn. "Såsom sökande till fjällkolonin anmälas bröstsjuka barn och af dessa 

företrädesvis de, som under året haft kikhosta eller mässling, hvarvid – så vidt möjligt – uppgifves i 

ansökan huruvida någon i barnets hem ha åkomma af tuberkulös art.16 Syftet var alltså att ge särskilt 

utsatta barn en möjlighet till återhämtning i en särskilt hälsosam miljö med ren och klar luft. 

Föreningen för Skollovskolonier delegerade ut uppdraget till de olika Stockholmsförsamlingarna, 

                                                             
12 Ankarberg, Nyström, sid 176. 
13 Ankarberg, Nyström, sid 193. 
14 Martin Börjeson och Annika Hofsten, Kollo 1885-1985 – minnesbilder från de första hundra åren, (Oskarshamn, 1985), sid 
10-11.                                        
15 Börjeson, Hofsten, sid 13. 
16

 Börjeson, Hofsten, sid 16. 
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deras uppgift blev att välja ut de barn som ansågs behöva komma bort från staden under 

sommarmånaderna. 1914 hade Stockholm 74 skollovskolonier omfattande 2439 barn.17 Georg 

vistades i sin barndom på sommarkoloni i Söderbärke i Dalarna. Med en i tuberkulos svårt sjuk pappa 

var kriterierna uppfyllda. Huruvida Georg eller något av hans syskon var vid dålig hälsa vet vi inte. 

Kanske han och syskonen skickades iväg för att underlätta för mamma Hilma som säkert hade det 

svårt den här tiden. Georg talade ofta om tiden i Söderbärke i Dalarna. Som ung fotvandrade han 

flera gånger i Dalarna med en kamrat, författaren Harry Blomberg. Den lantliga luftens undergörande 

verkan för kropp och själ var något man förr skattade högt.  Det kan man bl.a. läsa i 

brevkorrespondens mellan Sven Xet Erixson och hans vänner. Det fanns ständigt en längtan ut till det 

lantliga, sköna och stärkande livet långt bort från stadens ohälsosamma miljö. En mer realistisk och 

praktisk syn hade de som startade skollovskolonierna. Den lantliga luften förgyllde inte bara för 

några korta sommarmånader de hårt prövade stadsbarnens liv. Det i kombination med vad som i 

övrigt ingick i sommarkoloniprojektet, närande föda, bad och rekreation räddade faktiskt också liv. 

Vistelse i hälsosam miljö var det som kunde göra underverk, penicillinet var ännu inte upptäckt. 

 

Efter sexårig folkskola började Georg arbeta som porslinsmålare i fabriken. Han var i 12-årsåldern, 

äldst av barnen och det var nödvändigt att bidra till familjens försörjning. Barnens arbete inom 

industrin värderades inte särskilt högt. Georg hamnade i Målarsalen, kanske på grund av att han inte 

var vid så god hälsa och skulle må bättre av att vistas i en drägligare arbetsmiljö. Att han var 

konstnärligt lagd finns det tidiga bevis på. Redan som barn tecknade och målade han flitigt. En tidig 

skissbok hemma hos sonen Kåre innehåller övningar med geometriska figurer. Både Kåre och Monica 

har fina reproduktioner i tusch och akvarellfärg av Carl Larsson-motiv som Georg målade i unga år. 

Han beundrade konstnären mycket. Det var säkert så att fabriken ville dra nytta av Georgs 

begåvning. Ingen utbildning gavs när man började i Målarsalen, det var bara att sätta igång och 

försöka härma hur de andra gjorde.18 Här utfördes många arbetsmoment som hör det konstnärliga 

arbetet till. Exempelvis rivning av färg som sedan blandades på palett med palettkniv. Man arbetade 

även med olika tryckmetoder för applicering av mönster på porslinet.19 Även om arbetsdagarna var 

långa var arbetet i Målarsalen drägligt jämfört med arbetet i andra delar av fabriken. Georg var 

lyckligt lottad i det avseendet, arbetsmiljön var förhållandevis bra och det rådde god stämning i 

målarsalarna.20 Här fick han möjlighet att utvecklas. Georg var också lärling på något tryckeri. Men 

om det var vid den här tiden eller senare vet vi inte.  

 

 

                                                             
17

 Nordisk familjebok, band 25, (Stockholm, 1917). 
18 Ankarberg, Nyström, sid 252. 
19 Ankarberg, Nyström, sid 342. Bilaga 4, "Dokumentationen 1926 – Lennart Way Matthiesens uppteckningar och tekniska 
beskrivningar. Målarsalen". (Enligt förman C.J. Johansson). 
20

 Ankarberg, Nyström, sid 252. "Den gamla porslinsmålarinnan berättar". 
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Fredagen den 9 november 1945 kåserar Georg i Dagens Nyheter under rubriken "Jag minns". 

 

Trakten kring Rörstrands bruksområde var ganska lantlig med 

bostäder för tjänstemän och arbetare spridda här och var. I saknad av 

gatunamn hade varje hus sin speciella benämning såsom Röda 

byggningen. /---/ Sommartid drog familjerna ut med knyten och 

matkorgar till Karlbergs djurgård — "Pampas" på militärspråket —, 

där en oändlig frid rådde trots barnskrik, smällarna från 

remingtongevären vid skjutbanan och kossornas råmanden. /---/ 

Närheten av krigsskolan vid Karlberg gjorde att vi ungar gärna "lekte 

soldater". En stolt dag för oss var när vi utklutade i kaskar av 

tidningspapper och med träsablar gjorde halt och front för general 

Uggla på väg till Karlberg. I sin blågult plymvajande generalshatt 

gjorde han sin allra stiligaste honnör. Och vi hurrade. 21 

 

Här beskriver Georg med egna ord glimtar ur sin barndom. Området, som senare helt skulle komma 

att förvandlas och bli stadsdelen Birkastan var då rena landet med böljande kullar, potatisodlingar 

och kohagar. Endast några enstaka hus fanns här, i ett av dem en av de få hökarbodarna22 i trakten. 

Mellan raderna kan dagar av lycka anas och sin "barndoms gröna backar" mindes Georg med glädje. 

 

UNGDOMEN 

Borgarskolan och Tekniska Skolan 

Under ungdomsåren gick Georg olika kvällskurser för att förkovra sig. Det fanns flera sådana här 

aftonskolor vid den här tiden, där det gavs möjlighet för arbetande unga människor att bedriva 

studier. Enligt uppgift gick Georg på Stockholms Borgarskola.23 Det var en för huvudstaden särskild 

anpassad folkhögskola med huvudsakligen praktisk inriktning. De hade en teckningsavdelning på 

Södermalm som var avsedd för dem som var anställda i tekniska yrken inom stadsdelen. Man hade 

elementär undervisning i frihandsteckning och linearritning.24 En ritbok med årtalet 1906 finns 

bevarad märkt "Tekniska Skolan".  Även Tekniska Skolan hade till uppgift att tillgodose Stockholms 

stads behov av allmänbildade och praktiskt kunniga medborgare. Tekniska skolan var indelad i tre 

skolor; en teknisk afton- och söndagsskola för män, som var avsedd för unga pojkar som fyllt 14 år 

och män som företrädesvis redan börjat arbeta inom ett tekniskt yrke. Det var alltså denna 

                                                             
21

 Dagens Nyheter, 9/11 1945. 
22 Hökarbod = (hökeri) handelsbod som i liten skala säljer livsmedel, www.mercurius.nu, 2009-01-01. 
23 Nordisk Familjebok, band 3, (Stockholm, 1905). 
24 linearritning, ritning utförd med hjälp av linjal, vinkelhake och passare, i regel avsedd att visa en konstruktions form och 
mått. Inom industrin ersätts den allt oftare av datorframställda ritningar. http://www.ne.se/artikel/242395, 2008-11-27. 

http://www.mercurius.nu/
http://www.ne.se/artikel/242395
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aftonskola Georg först gick, han var 15 år 1906. Hur länge Georg gick här är inte känt. Det fanns även 

en teknisk afton- och söndagsskola för kvinnor. Genom barnen och det material som finns 

kvarlämnat vet vi att Georg bl. a. arbetade på tryckeri under de unga åren. Han illustrerade även 

böcker och var korrekturläsare på Dagens Nyheter. Parallellt med detta arbete införskaffade han 

förmodligen en realexamen. Detta var nämligen nödvändigt för att få söka till Högre Konstindustriella 

Skolan, H.K.S.25  

 

Högre Konstindustriella Skolan - H.K.S 

Den tredje skolan inom Tekniska skolan var Högre Konstindustriella Skolan, H.K.S. Här skulle de 

studerande efter avslutad utbildning kunna verka inom industriella yrken och på så sätt främja det 

svenska näringslivet. Man ville även främja en konstnärlig fortbildning och utveckling.26 H.K.S hade 

både manliga och kvinnliga studerande och här började Georg 1918.27 Utbildningen var treårig och på 

heltid. Man hade sex olika fackavdelningar bl.a. en för dekorationsmåleri och en för tecknare för 

tryck med bokhandverk. Här fick Georg tre goda vänner i studiekamraterna Sven Xet Erixson, Victor 

Tiberg och Albin Amelin, senare kallad arbetarmålaren. 

 

Genom H.K.S försorg gjordes en studieresa till München i juni 1922. Den tyska expressionismen hade 

sin storhetsperiod efter första världskriget och man kan anta att de konststuderande ville ta sig en 

närmare titt på fenomenet. Med på resan var Xet Erixson och en annan studiekamrat, Victor Tiberg.28 

Georg gjorde även en studieresa till Danmark det här året. Resorna till Tyskland och Danmark hade 

Georg fått finansierade via stipendier. 1924 begav han sig ut på ytterligare en konstresa, denna gång 

till Tyskland, Frankrike och Italien.29 Då hade han redan börjat arbeta på Svensk Filmindustri, SF. 

Delar av denna resa, med säkerhet vistelsen i Paris, gjordes tillsammans med Sven Xet Erixson. I ett 

brev hem från Paris kring midsommartid 1924 skriver Xet: "För ett par kvällar sedan voro Dahlbeck 

(kamrat från H.K.S) och jag uppe i Montmartre, som ligger högt, och tittade på Paris i nattstämning. 

Det är en härlig syn må ni tro. Dahlbeck ska fara härifrån till Italia."30 Georg inspirerades av den 

nattliga stjärnhimlen och målade senare flera vackra nattmålningar. I Italien besökte han bl.a. Florens 

och vistelsen där gjorde starkt intryck på honom.31 I augusti var Georg hemma i Sverige igen. Xet var 

kvar i Paris men hans stipendiepengar börjar ta slut och Georg erbjuder sig i ett brev att låna 

honom.32 Det var det stora dilemmat, alla ville måla och kunna försörja sig på sin konst. Men tiderna 

                                                             
25 Ingeborg Erixson, Xet - de unga åren (Stockholm, 1978), sid 20. 
26 Nordisk Familjebok, band 28, (Stockholm, 1919). 
27 Rooswaal, Lilja, sid. 15. 
28 Erixson, sid 22. 
29

 Rooswaal, Lilja, sid. 15. 
30 Erixson, sid 49. 
31 Se bildbilaga, bild 3. 
32

 Erixson, sid 54. 
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var svåra och som ung, nybakad konstnär var det nästan en omöjlighet att få något arbete och ingen 

ville köpa konst. Det var konstant brist på pengar. 

 

Framtidsdrömmar 

Drömmen att slå igenom som konstnär och tjäna pengar på sitt skapande fanns förstås hos de unga 

som utbildat sig. Men för att få komma med på någon vårsalong eller utställning vid något känt 

galleri krävdes det omöjliga, att man var etablerad. Men hur skulle man kunna bli etablerad om man 

inte fick ställa ut? Det var en absurd och oerhört frustrerande situation. "Allt är och alla har det 

jävligt!", skrev Xets hetlevrade konstnärsvän Carl Alexandersson 1924.33 Halva löften om arbete, det 

kunde vara kortare dekorationsjobb i trappuppgångar, någon kyrka eller i någon förmögen persons 

hem, förbyttes ofta i besvikelse över att beställaren plötsligt ändrade sig och anlitade någon annan 

eller helt enkelt drog tillbaka uppdraget. Tiderna var sådana att det behövdes en modig och hängiven 

gallerist med "rätta" ögat för att våga satsa på de unga konstnärsämnena. Även bostadsfrågan var ett 

problem och ständigt ämne för diskussion. Med ett fast arbete i bagaget ansågs du trovärdig och 

hederlig och det var inga större problem att få hyra ett rum eller en liten lägenhet. Kom du däremot 

och sade att ditt yrke var konstnär, blev du direkt placerad i bohemfacket. Sorglöst levande 

konstnärer var ingen säker inkomstkälla. Att inte vara betrodd måste ha varit tungt och kränkande. I 

brevväxling mellan Xet och hans konstnärskamrater kan man tydligt se den desperation och 

tröstlöshet de kände vid den här tiden. Några år senare drabbas Sverige av depression och Kreuger-

krasch. 1932 är arbetslösheten 22 %.34 

 

Det var vanligt och sågs av många konstnärer som en tvingande nödvändighet att skriva kontrakt 

med ett konstgalleri för att få sina verk sålda och klara försörjningen. Detta innebar att konstnärens 

hela produktion överlämnades till galleriet. Systemet kom från Frankrike och introducerades i Sverige 

av galleristen Gösta Olson på Svensk-Franska konstgalleriet.35 Beroendeställningen och kraven detta 

ställde på konstnären var hårda men det gav trots allt möjlighet att få måla på heltid, gav fast 

månadslön och man slapp "slavjobben".36 Som exempel kan nämnas att Gösta Olson ville skriva ett 

femårskontrakt med Sven Xet Erixson men han ville inte binda sig för så lång tid utan lyckades 

förhandla ner kontraktstiden till ett år.37. Med den osäkra arbetsmarknad som rådde är det troligt att 

Georg försörjde sig på olika typer av arbeten, precis som hans konstnärsvänner. Att han arbetade 

som frilansande reklamtecknare, bland annat på tryckeri vet vi genom kvarlämnat material hos 

barnen. Här finns affischer och annat tryckt material märkta med olika tryckeriers namn. Dottern 

                                                             
33 Erixson, sid 42. 
34 http://www.filmsoundsweden.se, 2008-12-04. 
35 http://sv.wikipedia.org/wiki/Svensk-franska_konstgalleriet 2008-11-24. 
36 Erixson, sid 153. 
37

 Erixson, sid 152. Här kan man läsa detta kontrakt i sin helhet.  

http://www.filmsoundsweden.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svensk-franska_konstgalleriet%202008-11-24
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Monica tycker sig minnas något verifikat på fullgjord utbildning inom tryckeribranschen. Georg hade 

olika uppdrag där han illustrerade affischer till utställningar av olika slag. Bl. a. de populära Bygge och 

Bo utställningarna på 1920-talet. Dessa affischer finns hos barnen. Inkomsterna gav möjlighet till 

studier på aftonskola. Han var vetgirig och ville lära och han hade ett stort konstintresse. 1923 fick 

han slutligen anställning på SF, och där blev han kvar till pensioneringen. 

 

Frilansaren 

Åren innan Georg blev anställd på SF:s avdelning för konstnärlig reklam försörjde han sig på flera 

olika sätt. Han arbetade på tryckeri och var korrekturläsare på Dagens Nyheter, bland annat. Inför 

stora evenemang utlystes affischtävlingar där illustratörer fick lämna in förslag som sedan bedömdes. 

Här blev förslag utformade av Georg antagna. Flera affischer finns bevarade från olika utställningar i 

början av 1920-talet, bl.a. Bygge och Bo på Lidingö, olika hantverksstämmor och en 

byggnadsutställning på Kungliga Konstakademien. Det finns även ett affischförslag till Nordisk 

Hemslöjdsutställning 1907, då var Georg 16 år. Huruvida det blev antaget och kom i tryck vet vi inte.  

Även efter att han börjat sin anställning på SF sökte människor upp honom för olika typer av arbeten. 

Det kunde vara jubileumstexter och kataloger, reklam, illustrationer och logotyper. Han gjorde även 

notillustrationer. På den här tiden var det vanligt att man, om man trakterade ett instrument, köpte 

noter till de melodier som var populära. Grammofonen hade inte slagit igenom ännu. Ett 

illustrationsförslag till jubileumskatalogen till minne av Rörstrands 200-årsjubileum 1926 finns 

bevarat. Det är inte känt om det kom i tryck. Ibland tog Georg betalt, ibland bytte han en tavla mot 

något som familjen behövde. Han hjälpte även sin bror Erik med reklamaffischer till Johnson Polish.38 

Kåre berättar om en jätteskylt pappa Georg tillverkade i vedboden nere i Hamburgsund. Den hade 

beställts av handlaren i speceriaffären på Strandbacken och monterades på fasaden väl synlig för de 

båtar som kom seglande i sundet. Georg marknadsförde sig aldrig, ryktet spreds ändå.  

 

Inga från Hamburgsund 

Tre unga systrar från Hamburgsund, Tora, Dagmar och Inga Udén39 styrde kosan mot huvudstaden 

någon gång 1916-1917. Första världskriget rasade. Möjligheterna till arbete var större för dem i 

Stockholm än i seglarsamhället i Bohuslän där de flesta försörjde sig på fraktfart. Inga fick arbete på 

Pensionsstyrelsen. Alla tre systrarna var konstnärligt lagda. Åtminstone hos Dagmar fanns 

konstnärsdrömmar som hon också kom att realisera. Hon blev skulptris, var elev hos Carl Milles och 

utbildade sig även till textilkonstnär på H.K.S. Tora blev så småningom handarbetslärarinna och kom 

att arbeta på bl.a. Svenskt Tenn. Inga då, vad hade hon för drömmar? Ja, hon ville utbilda sig till 

                                                             
38 Se bildbilaga, bild 6. 
39

 Se bildbilaga, bild 4. 
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hushållslärarinna, men det blev aldrig så. Kanske en hörselskada lade hinder i vägen? Alla systrarna 

var duktiga på att väva, och Inga kom senare att börja väva konstnärliga tavlor i bast och textil med 

inslag av olika typer av torkade växter, vilka hon med framgång både ställde ut och sålde genom 

Galleri Petra i Stockholm. 1917 träffades Georg och Inga. Hur de möttes vet vi inte, kanske genom 

Dagmar och hennes konststuderande kamrater, eller genom andra vänner.  

 

1920 flyttade Inga tillbaka till Hamburgsund. Hon och Georg var nu förlovade och hade bestämt sig 

för att gifta sig. Men föräldrarna behövde hjälp nere i Hamburgsund. Mamma Johanna var vid dålig 

hälsa och pappa Oskar Emanuel behövde en hjälpande hand. Inga skötte hushållet och vävde. Hur 

mycket Georg och Inga träffades de här åren är svårt att säga. Det var många mil mellan 

Hamburgsund och Stockholm, och skulle man resa fick det bli med tåget. Men genom fotografier vet 

vi att Inga var i Stockholm emellanåt åren då Georg gick på Högre Konstindustriella Skolan. Det finns 

många roliga bilder på kamrater och fester ifrån den här tiden. 1926 gick bröllopet av stapeln, i Kville 

kyrka sex kilometer utanför Hamburgsund. I bröllopsgåva fick de av Ingas bror Åke ett matbord och 

fyra stolar som han själv tillverkat. Deras första hem som nygifta låg på Kammakargatan 5 i 

Stockholm. En interiörbild från hemmet med Inga vid vävstolen och Georg vid sitt ritbord finns 

bevarad. 1931 flyttade Georg och Inga till en modern tvårummare med vatten och toalett på 

Vulcanusgatan 1 i området kallat Atlas, beläget på andra sidan S:t Eriksgatan, granne med den 

tidigare Rörstrandsfabriken.  Bara fem år tidigare hade fabriken lagts ner, rivits och hela området 

ersatts med bostadshus i den stadsdel i Stockholm som idag kallas Birkastan. De bodde först 5 

trappor upp i en liten lägenhet med två stora balkonger och härlig utsikt över Klara sjö och 

Kungsholmen. Några år senare när dottern Monica kommit flyttade familjen ner till våning tre till en 

lite större lägenhet om två rum och kök men utan balkong. Den vackra utsikten över Klara sjö hade 

de fortfarande kvar. De trivdes i Atlas, det var ju Georgs hemtrakter, här var han född och här bodde 

han fram till sin död 1965. Inga bodde kvar i lägenheten fram till 1991 då hon började få svårt att 

klara sig själv.  
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STOCKHOLM OCH VÄSTKUSTEN 

 
Nu var Georg anställd på SF, Inga var hemma och såg efter barnen, ibland jobbade hon extra på Sankt 

Eriks Sjukhus. Lägenheten på Vulcanusgatan var liten, två rum och kök. I lilla rummet sov Inga och 

barnen. Här stod också hennes vävstol, vävning var Ingas passion. I stora rummet sov Georg, det var 

en procedur varje kväll när hans hopfällbara säng plockades ut ur garderoben och ställdes upp i 

rummet. Det var trångt, men alla levde så och det var inget man reflekterade över. Inga tyckte om att 

laga mat och det bjöds ofta på middag i hemmet. Man umgicks med vänner och syskonen och deras 

familjer. Georgs bror Ture arbetade inom Kooperationen, systern Signe arbetade på Pauli Tvålfabrik. 

Hon förblev ogift och bodde hemma hos mamma Hilma som hon tog hand om. Yngste brodern Erik 

blev så småningom direktör på Johnson Polish. Ingas syster Tora gifte sig med en gemensam vän till 

Georg och Sven Xet Erixson från studietiden på H.K.S, Gunnar Berglund. Han var konservator. Syster 

Dagmar ägnade sig hela livet åt sitt kall som skulptris. Även släktingarna från Bohuslän kom och 

hälsade på. Vännen Sven Xet Erixson gjorde ju så småningom konstnärskarriär. Han var mycket mån 

om sina vänner och ville hålla kontakt. Georg och Inga blev alltid bjudna till hans vernissagefester. 

Det talades mycket om konst i hemmet. Georg berättade ofta om sin vistelse i Florens. "Varje dag", 

säger barnen. De hade en gång frågat hur länge han var där, och om han inte mindes fel så var det 

fyra dagar. Hur han kunde komma ihåg så mycket av staden när han bara varit där så kort tid, 

funderade dottern Monica över vid intervjutillfället. Men han hade en förmåga att registrera och ta 

intryck, så det var säkert så att han faktiskt hade sett och kom ihåg så mycket som han berättade. 

Georgs och Ingas stora gemensamma intresse var konst, de gick mycket på konstutställningar, t.ex. 

Konstsalongen Färg och Form vid Brunkebergstorg. De såg bl.a. Göteborgskoloristerna, som Georg 

tog intryck av. De tog förstås med sig barnen på utställningarna. Något som dottern Monica stönade 

mycket över då, men som hon är sina föräldrar evigt tacksam för idag. När hon blev vuxen 

utvecklades konstintresset även hos henne, och det intresset delar hon med sin man. Kåre fick 

förstås också följa med sina föräldrar på utställningar, men minns inte så mycket från den tiden. Som 

liten lånade han ibland pappas oljefärger och målade lite men intresset för konst vaknade egentligen 

inte förrän en engagerad teckningslärare på gymnasiet ofta tog med klassen på olika utställningar.  

 

Familjen och Hamburgsund 

När Georg för första gången hade varit i Hamburgsund och träffat sina blivande svärföräldrar 

skickade han ett tackbrev till dem från Stockholm. Det börjar; "Kära far och mor…". Han var mycket 

fäst vid Ingas föräldrar Oskar Emanuel och Johanna och livet i Hamburgsund betydde mycket för 

honom och hans familj. Även hos makarna Udén fanns en kreativ ådra. Oskar Emanuel var 

folkskollärare som även kunde konsten att binda in böcker. Han tillverkade också 

begravningsdekorationer som han sålde. Johanna var duktig på att väva. "Alla i Hamburgsund vävde", 
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säger Kåre. Självhushållet levde kvar, man vävde tyg till lakan och kläder och gjorde sina egna mattor. 

Ingas hemmiljö på västkusten var en stor kontrast mot uppväxten Georg hade haft vid 

Rörstrandsfabriken. Dessutom hade Inga en pappa. Georg var bara nio år när hans pappa gick bort, 

han hade nog inga tydliga minnen av honom och hade säkert saknat honom mycket under 

uppväxten. Så fort skolan var slut och sommarlovet började reste Inga med barnen ner till 

Hamburgsund. De stannade där till skolstarten på hösten. Även om Georg blev kvar i staden utan 

familj måste det ha känts skönt med vetskapen att Inga, men framförallt barnen, fick tillbringa 

sommaren vid havet med sol och bad. Georg hade ju själv tillbringat sina somrar på kollo vilket han 

uppskattat väldigt mycket. Det måste ha varit en härlig känsla att få kunna vända stadsmiljön ryggen 

under sommarmånaderna och den känslan fanns säkert kvar. Ingas syster Tora och hennes barn var 

också i Hamburgsund under sommaren, kusinerna lekte och badade förstås men fick också hjälpa till 

med olika sysslor som t.ex. rensa ogräs och kratta trädgårdsgångarna. I föräldrahemmet stod Ingas 

vävstol nummer två, och hon vävde så fort hushållssysslorna var avklarade. När Georg började sin 

semester reste han ner till familjen. Det blev en vistelse på 2-4 veckor. Ingas bror Åke hade en snipa 

som de ofta lånade och seglade ut till öarna med. Inga och barnen badade, Georg skissade eller 

målade. På cykel åkte han runt i trakten och letade motiv. Han njöt av friheten i landskapet och 

möjligheten att få måla. Skisserna tog Georg med sig hem till Stockholm och utifrån dem färdigställde 

han målningar under vintern. 

Pappa och artist 

Hur var det att ha en pappa som arbetade på SF som reklamtecknare och dessutom målade tavlor? 

När frågan ställs till barnen Monica och Kåre svarar de som de flesta barn nog gör, "det var inget vi 

tänkte särskilt på då". Men visst, när de tänker tillbaka kan de tycka att deras barndom ändå var lite 

annorlunda än andra barns. Att få fribiljetter så att man kunde gå och se alla nya filmer direkt efter 

premiären var förstås lycka och inte alla barn förunnat vid denna tid. Den första filmen Monica fick 

gå på var Snövit. Den lanserades stort i Sverige, "men störst var Pinocchio". Monica och Inga hade en 

nära relation och det var Inga som skojade och busade med Kåre. Pappa Georg var av den gamla 

stammen, det skulle vara ordning och reda, barnen skulle lyda och inte ta allt för mycket plats. Men 

han var i grunden en snäll och vänlig person som brydde sig om sina barn. Lite tystlåten och 

tillbakadragen, tyckte om att förkovra sig och läste väldigt mycket. Om konst kunde han däremot tala 

hur länge som helst. Om nu inte pappa Georg lekte med barnen, tog han sig an dem på något annat 

sätt? Monica berättar om en mycket kall vinterdag någon gång 1940-41. Pappa Georg och hon 

spänner på sig skidorna och skidar från hemmet ut mot Karlbergs Djurgård, allmänt kallad 

"Kohagen". Innan de hinner hem igen har det blivit mörkt. På grund av mörkläggningen av 

Stockholm, det här var ju under andra världskriget, fick de uppleva en alldeles hänförande, 

gnistrande stjärnhimmel mot det mörka himlavalvet. Ett annat fint minne är när Georg envisades 

med att Monica skulle lära sig simma. Det här var också under kriget och på grund av tyskarnas 
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invasion av Danmark kändes det oroligt att vistas i Hamburgsund denna sommar. Så familjen hyrde 

ett sommarställe i Uppland. I en tjärn, utrustad med simdyna och ett snöre om magen vars andra 

ände pappa Georg hade i ett stadigt grepp, fick Monica simma fram och tillbaka längs bryggan där 

pappa stod och gav siminstruktioner. Det var svårt att få till det där med simningen i det kalla vattnet 

i tjärnen. När sommaren led mot sitt slut blev längtan efter Hamburgsund för stor så familjen reste i 

alla fall dit en vecka. Då, berättar Monica, i det salta vattnet på västkusten kunde jag plötsligt simma, 

jag flöt som en kork! Kåre minns första gången han fick följa med på bio. Han var i femårsåldern och 

hade länge tjatat om att få gå, det fick ju alltid Monica göra. Till slut gav pappa Georg med sig, 

egentligen tyckte han nog att Kåre var lite för liten. När filmen skulle börja och mörkret sänkte sig 

över biografsalongen blev Kåre jätterädd och började skrika högljutt, så de fick bära ut honom ur 

salongen och gå hem igen. När han sedan blev lite äldre krigade han och Monica om vem som skulle 

få använda fribiljetterna som deras pappa alltid fick till de nya filmerna. De ville förstås gärna ta med 

en kompis. Pappa Georg höll hårt i biljetterna, det fick inte bli för ofta, och det skulle vara rättvist.  

 

När Georg kom hem från arbetet vilade han alltid en stund före maten, sedan berättade han ofta vid 

middagen om hur dagen varit. Ofta hade han arbete med sig hem. Det var alltid mycket att göra på 

SF, det var ständigt nya biopremiärer som skull marknadsföras. När han arbetade hemma på 

kvällarna ville han ha lugn och ro omkring sig. Ibland tog han hjälp av Kåre som fick färglägga 

pappfigurer. Kåre var även med sin pappa uppe i SF:s ateljé på Kungsgatan 36 och hjälpte till ibland. 

De hade det kreativa och konstnärliga gemensamt. Georg talade om sig själv som reklamtecknare 

och artist.40 Det var hans profession. Men när inte arbetet krävde sitt målade han på kvällarna. Två av 

fönstren i lägenheten vette ut mot Klara sjö. Flera motiv är från vyn ut genom de här två fönstren.41 

Andra skapades utifrån skisser från sommarvistelsen i Hamburgsund på västkusten. Andra 

Stockholmsmotiv finns också. Inga var Georgs bollplank och kritiker. Hon stöttade honom i hans 

måleri och tyckte det var viktigt att han målade. Men hon gav också kritik. "Överarbeta inte, Georg!", 

kunde hon bestämt säga. Det var inte alla gånger de var överens på den punkten, när målningen 

skulle anses vara färdig. Då blev det ibland eldiga diskussioner. Man skulle kunna tro att det i en 

lägenhet på två rum och kök med två kreativa vuxna, en med vävstol och en med staffli och till det 

två uppväxande barn, skulle kännas trångt och svårt att få arbetsro. Men det var så man hade det 

och när Georg målade stördes han aldrig av barnens närvaro. Barnen vittnar om mängder av tavlor 

travade på varandra i lägenhetens garderober. Anspråkslös som han var lade han ingen energi på att 

försöka sälja de tavlor han åstadkom. Det som såldes skedde genom Ingas försorg. Arbetskamrater 

på SF köpte en del. Det var en härlig hemmamiljö med två konstnärliga föräldrar. Det var tryggt, 

                                                             
40 Artist = konstnär sysselsatt med i huvudsak konstnärligt-tekniskt inriktad konst. Svensk uppslagsbok, band 2, (Malmö, 
1947). 
41 Se bildbilaga, bild 5. 
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barnen behövde aldrig känna sig ensamma då de hade en pappa med fast arbete som möjliggjorde 

att mamma Inga kunde vara hemma hos dem. Det betydde mycket. De livliga diskussionerna om 

konst och annat, de glada släktingarna och konstnärsvännerna som kom på besök gjorde Monicas 

och Kåres uppväxt speciell.  

 

AFFISCHERNA OCH FILMEN 

 
Det går inte att överskatta biografernas betydelse som folknöje och nyhetsförmedlare första halvan 

av 1900-talet. I Malmö 1896 skedde den första offentliga filmvisningen i Sverige. Under de tre 

månader förevisningen varade hade omkring 35 000 personer beskådat det kinematografiska undret. 

Betydelsen kan ses inte minst i de storslagna biografer som uppfördes på 1920-talet.42 Till exempel 

hade biografen Röda Kvarn på Hamngatan i Stockholm plats för 867 besökare. En 14-mannaorkester 

ackompanjerade den ljudlösa filmen. En annan biograf, Röda Kvarn i Auditorium, med adress Norra 

Bantorget rymde hela 1751 åskådare och en 15-mannaorkester.43 Premiärbiograferna som byggdes 

påminde mycket om teatrarna. Genom sin utformning ville man belysa och befästa sin status. 

Entréerna var storslagna, trängseln och folkvimlet utanför väckte nyfikenhet, drog uppmärksamheten 

till sig och skapade förväntningar.44  Här kunde man betrakta och betraktas. När funkisen fick sitt 

genombrott i Sverige 1930 förändrades stilen från de tjusigt dekorerade, tempelliknande lokalerna 

till en betydligt mer återhållsam stil. Inför varje ny film kunde entré och foajé anpassas med olika 

arrangemang och filmaffischer. Nu hade ljudfilmen gjort sitt intåg, biograferna var många och nya 

filmer lanserades hela tiden. Konkurrensen hårdnade. Marknadsföringen var viktig för att locka till sig 

publik. Det var inte bara lustspel och drama som visades på film. Biograferna kom även att bli 

nyhetsförmedlare. SF-journalen visade korta nyhetsreportage och underhållning.45 I maj 1935 

kommer självaste kung Gustaf V till Palladium för att se SF Journalens reportage om Prinsessan 

Ingrids bröllop.46 Det fanns även andra filmbolag om producerade journalfilmer, även om SF-

journalen kanske är den vi bäst känner till idag. 1939 gick en stockholmare i medeltal på bio 22 

gånger.47 1940 köpte svenska folket biobiljetter för 52 miljoner kronor om året. Det blir en miljon 

biobesök i veckan.48  

 

                                                             
42 Carina Sjöholm, Gå på bio – rum för drömmar i folkhemmets Sverige, (Stockholm, 2003), sid 40. 
43 http://www.filmsoundsweden.se/backspegel/rodakvarn.html, 2008-12-04. 
44 Se bildbilaga, bild 7. 
45 http://www.slba.se/journaldigital/sf_journaler_01.htm, 2008-12-16. 
46 Svensk Filmindustri tjugufem år: en bok om filmproduktion och biografrörelse, Aktiebolaget Svensk Filmindustri, (1944), 
sid 53. 
47 http://www.filmsoundsweden.se/backspegel/kronologi3.html, 2008-12-04. 
48

 http://www.filmsoundsweden.se/backspegel/kronologi4.html, 2008-12-04. 

http://www.filmsoundsweden.se/backspegel/rodakvarn.html
http://www.slba.se/journaldigital/sf_journaler_01.htm
http://www.filmsoundsweden.se/backspegel/kronologi3.html
http://www.filmsoundsweden.se/backspegel/kronologi4.html
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Den svenska filmaffischens historia 

Filmaffischen föddes samtidigt med filmens tillkomst. Redan från början använde man sig av 

trycksaker för att locka publik till filmförevisningarna. 1895 visades de första rörliga bilderna av 

bröderna Lumiére på Grand Café i Paris. En affisch som gjorde reklam för filmen L´arroseur, 

illustrerad av Marcellin Auzolle har blivit en klassiker.49 Det speciella med den är att affischmotivet 

visar en sekvens ur filmen från åskådarplats i biosalongen och du ser de andra biobesökarna framför 

dig. De skrattar och har roligt åt filmen. Affischen talar alltså om att det är så här det är att besöka en 

cinematographe. Det har hela tiden varit filmaffischens syfte, att locka den presumtive biobesökaren 

att stanna upp, läsa av och se budskapet. 

Utförande och funktion 
Det tog ett tag innan man kom fram till hur det nya mediet, filmen, skulle marknadsföras. Var det en 

slags teater och skulle den i så fall marknadsföras likadant? Det var ju viktigt att komma i kontakt 

med en presumtiv publik.  På 1910-talet var reklamen av enkelt utförande, ett uppförstorat 

programblad, vikt i tre delar, med text och någon enstaka liten bild. Mycket lika de programblad 

teatrarna tillhandahöll. Programbladen var främst avsedda för biografägarna, men blev mycket 

populära även bland biobesökarna.50 Ganska snart förändrades programbladen till ett mer lockande 

och iögonfallande utseende och man började anlita konstnärer för att illustrera dem. En kort period 

var klichéaffischen den som användes mest. Man använde sig av samma grundutförande och samma 

dekorativa element, till exempel kolonner och bågar, och utifrån dessa mallar gjordes filmaffischer till 

flera olika filmer. Mot slutet av 1910-talet kom den tecknade affischen, men bland distributörer och 

biografägare ansåg man dess reklamvärde vara svagt, och stolpaffischen introducerades. Här 

tillgodosågs behovet av att i fotografiska bilder och med ord göra reklam för filmen. Stolpaffischen 

utgör än idag standardformatet för en filmaffisch, en rektangulär, vertikalt stående affisch.51 Den 

tecknade affischen började ganska snart kombineras med fotografier och collage. I början var det 

scener ur den aktuella filmen som med fotografier visades i affischen. Snart började man även 

publicera namnen på dem som medverkade i filmen. Nästa steg blev fokusering på de medverkandes 

ansikten. Ur denna projicering växte så småningom filmstjärnan fram. Huvudpersonerna i filmerna 

kom att bli de som lockade publiken till sig. Ett bekant eller intressant ansikte, en blick från en bild, 

drog då liksom nu uppmärksamheten till sig. I biografblad och tidningar började bildreportage om 

dessa "kändisar" dyka upp. Här kan man se embryot till det som kom att bli ungdomskulturens 

idoldyrkan. Det var beställaren och biografpubliken som styrde utseendet på filmaffischen, man var 

helt enkelt tvungen att anpassa sig till marknadens efterfrågan. Genom utformning och färg skulle 

betraktaren på långt håll lockas att komma närmare och av samspelet mellan bild och text skulle 

                                                             
49 Se bildbilaga, bild 8. 
50 Sjöholm, sid 65. 
51 Svenska Filmaffischer, Nationalmusei utställningskatalog nr. 468, Nationalmuseum och Svenska Filminstitutet , 
(Uddevalla, 1983), sid 9. 
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tydligt framgå vad det hela rörde sig om, intresset skulle väckas. Målet var att den presumtiva 

biobesökaren skulle göra rätt val, det vill säga, utifrån den betraktade filmaffischen välja att se just 

den filmen. Dessa premisser omformade hela tiden filmaffischens utseende. Intressant är att det sätt 

på vilket man idag använder filmaffischen som medel i marknadsföringen av en film inte ändrats 

särskilt mycket sedan den här tiden. Fortfarande används formatet som kallas stolpaffisch och de 

belysta skyltskåpen finns fortfarande kvar i och utanför biograferna.  

Lite om filmaffischernas placering 
De första åren inpå 1900-talet började film visas i därför avsedda lokaler, biografer. Affischer sattes 

upp utanför för att locka publik. Även programblad delades ut till förbipasserande och inne i 

biograferna. När biografernas arkitektur på 1930-talet ändrade form från klassicism till funkis kunde 

man till exempel i SF:s nya biograf Draken vid Fridhemsplan titta upp i ett vackert foajétak dekorerat 

med ett collage av filmaffischer.52 I biografernas foajéer kunde skyltskåp vara placerade på väggarna 

där filmaffischer satt. Där det inte fanns skyltskåp satt affischerna direkt på väggen. Även utomhus, 

ofta under en baldakin med entrén något indragen fanns på väggarna belysta skyltskåp i vilka man 

satte upp filmaffischer för att på så sätt redan utomhus möta biobesökaren och bjuda in denne till 

biografen.53 Istället för traditionell utsmyckning, som i teatrarna, använde man filmaffischer och 

fotografier av filmstjärnor för att dekorera entréer och vestibuler. Dessa kunde lätt bytas ut i takt 

med att filmutbudet och publikens smak ändrades.54 Man hade inte bara reklam direkt utanför 

biografen utan reklam för filmer visades också på andra husfasader runt om i staden.55 

Filmaffischens plats i debatten 
Redan tidigt diskuterades filmaffischernas konstnärliga värde. 1913 kritiserades affischerna i Svenska 

Dagbladet (1913-09-27).56 Man förfasade sig över dåtidens film och populärkultur med dess simpla 

innehåll och ansåg att filmaffischerna var lika smaklösa. Då var det vanligt att till de utländska filmer 

som visades medföljde utländskt producerade affischer. Dessa ansåg man höll en låg och oanständig 

standard. Inom branschen fördes en diskussion som ledde till att någon gång under 1921 började 

endast svenskproducerade filmaffischer användas. I och med detta höjdes successivt standarden på 

de svenska filmaffischerna.57 När filmstjärnan väl var född uppstod en debatt om filmaffischernas s.k. 

erotiseringsprocess.58 Man visade lättklädda filmstjärnor i utmanande poser och man överanvände 

ord som natt och kärlek i filmernas titlar utan att det alla gånger hade någon koppling till filmens 

handling. Det fanns en oro för att biopubliken skulle få en felaktig bild av filmbegreppet. Man ansåg 

att det fanns en risk med att reklamen inte alla gånger hade någon koppling till filmen. Många vuxna 

såg biogåendet som något onödigt. De var oroade för det man ansåg film och filmstjärnor gav 

                                                             
52 Peder Fallenius, Storbiografernas miljöer, (Stockholm, 2003), sid 108. 
53 Fallenius, sid 110. 
54 Fallenius, sid 126. 
55 Se bildbilaga, bild 9. 
56 Jan Olsson, I offentlighetens ljus – stumfilmens affischer, kritiker, stjärnor och musik, Lund: 1990, sid 10. 
57 Olsson sid 10.  
58

 Sjöholm sid 182. 
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upphov till, ungdomars besatthet och njutning. Detta kunde leda ungdomen in på fel spår med 

avtrubbning av de etiska och moraliska värderingarna som följd. Det i sin tur skulle leda till en 

onyanserad syn av verkligheten.59 Den statliga Ungdomsvårdskommittén som tillsattes 1939 blev den 

vetenskapliga motpol debatten behövde och i vars arbete tyngdpunkten kom att ligga på ungdomars 

fritid och nöjesliv snarare än på gruppens befarade dekadenta och brottsliga verksamhet.60 

 

En stor affischutställning på Liljevalchs 1924 skapade debatt i tidningarna. I denna utställning fanns 

bl. a. Georg Dahlbeck representerad.61 Frän kritik mot de utställda affischernas estetik fanns att läsa i 

bl.a. Biografbladet nr. 23, 1924. Gotthard Johansson menade att de innehöll "fantasilöst bildval, 

konventionell teckning, oklar och uttryckslös kolorit, alltför många, gyttriga och hopade detaljer."62 

Redan i nästa nummer av Biografbladet redovisades en enkät som gjorts bland de ledande 

filmaffischörerna på utställningen. Chefen för SF:s avdelning för konstnärlig reklam, Nils Hårde, och 

flera av de andra utställarna gav svar på tal beträffande kritiken.63 Man kände sig illa behandlad och 

redogjorde för arbetsförfarandet och den teknik man hade att tillgå. Den viktigaste punkten som alla 

återkom till var att affischtecknaren alltid var styrd av beställarens krav, men att det för den skull 

alltid fanns en ärlig ambition och en konstnärlig tanke bakom skapandeprocessen. Flera av 

affischtecknarna återkom till att utställningen inte visade originalen utan färdigtryckta affischer. 

Samtliga menade att hade originalen visats hade kritiken blivit en annan. I originalen hade 

affischtecknarnas personliga stil och känsla kunnat upplevas. Man gillade inte heller att alla 

filmaffischer i kritiken hade blivit betraktade som en grupp. Affischtecknarna hade gärna velat 

representera sig själva på utställningen. De ansåg också att det inte var rättvisande att jämföra 

filmaffischerna med regelrätta konstverk. Filmaffischerna fyllde en annan funktion, genom sin 

utformning skulle de locka till sig publik.  Kritiken avfärdades som plump och oprofessionell. Var det 

någon som förtjänade kritik så var det tryckarna som inte var kapabla att framställa tryckta kopior 

som bättre överensstämde med originalen. Men man påpekade samtidigt att de också arbetade 

under tidspress och knappt hade tid att låta ena färgen torka förrän nästa var tvungen att läggas på. 

Flera av affischkonstnärerna hade också varit tveksamma till att delta i utställningen då de fick veta 

att det var tryckta kopior som skulle ställas ut.  

 

 

 
 
 

                                                             
59 Sjöholm, sid 183. 
60 Sjöholm, not 137, sid 301. 
61 Rooswaal, , Lilja, sid 15. 
62 Olsson, sid 9. 
63

 Olsson, sid. 11-15. 
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Kultur – inte kultur 
I SF:s årsbok från 1944 visas ett organisationsschema över företaget.64 Avdelningen biografrörelse är 

uppdelad i två, stockholmsteatrarna och landsortsteatrarna. Stockholmsteatrarna har en teaterchef, 

under Georg Dahlbecks år vid företaget hette han Vilhelm Bryde. Det är intressant att man inom SF:s 

organisation kallade biograferna för teatrar. Var det en kvarleva från filmens begynnelse när rörliga 

bilder visades i olika typer av tillfälliga lokaler, som ofta namngavs som teatrar och när man 

fortfarande inte riktigt visste vad man skulle klassa filmvisning som? Eller fanns det en medveten 

tanke bakom att med ordet teater vilja befästa filmindustrin som en kulturell institution? Debatten 

var ju inte nådig. Vid det av Sveriges Författarförening arrangerade mötet 1937, med titeln "Svensk 

film en kulturfara", yttrade förläggaren Carl Björkman de bevingade orden "Svensk film en skamfläck 

för vår kultur".65 Men det var påfallande många av dem som debatterade tidens förströelse som inte 

själva tog del av dem, framgår det av debatten. Många av dem som hade synpunkter på vissa filmer 

hade bara erfarenhet av affischerna."66 Om det nu fanns en medveten tanke inom SF att vilja 

fastställa bolaget som kulturinstitution missade man dock att föra ut det i organisationen. I Gå på bio 

kan man läsa om hur SF slängde klippböcker som förvarades i Folklivsarkivet därför att de tyckte att 

priset per hyllmeter i arkivet var för dyrt.67 I filmbladet om Quo Vadis benämns biografen Palladium 

som "teatern".68  I Kungliga bibliotekets utställningskatalog I Blickfånget talar man om att svenska 

affischer många gånger har ett högt konstnärligt värde och att vi kanske borde förhålla oss till dem 

som tavlor. Man säger också att det finns en bredd i svensk affischtradition.69 Menar man här 

affischer i allmänhet och får man placera in filmaffischen i det resonemanget? Kultur – inte kultur? 

Ja, det är frågan. 

    

Bland dem som illustrerade filmaffischer under perioden den här uppsatsen omfattar fanns i alla fall 

den fasta övertygelsen att deras affischer tillverkades med äkta känsla och att produkten, 

filmaffischen, hade ett konstnärligt värde som långt översteg vad som sades i den obevandrade 

debatten.  

 

 

 

 

                                                             
64 Aktiebolaget Svensk Filmindustri, (1944). 
65 Sjöholm, sid. 53. 
66

 Sjöholm, sid. 148. 
67

 Sjöholm, sid 273, not 15. 
68 Se sid. 27 i uppsatsen. 
69

 I Blickfånget, Kungliga Biblioteket, Utställningskatalog nr. 131 (1999), sid. 9.  
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ARBETET PÅ SVENSK FILMINDUSTRI, SF 

 
 
1919 hade två konkurrerande filmbolag, Svenska Biografteatern och Filmindustri AB Skandia, slagits 

ihop till ett, Svensk Filmindustri AB, SF. Målet var att svensk film skulle bli en exportprodukt. Men 

efter första världskriget rådde svag ekonomi i Europa och den amerikanska filmmarknaden växte 

lavinartat. Där var det omöjligt för svensk film att kapa marknadsandelar. Så den svenska 

filmproduktionen blev tvungen att anpassa sig till vad den inhemska marknaden ville ha. Det blev 

komedier och lustspel.70 Förebilden blev ”Vi som går köksvägen” som hade premiär 1932. Filmen slog 

alla tidigare kassarekord med den nya filmprimadonnan Tutta Rolf och Gustaf Molander som 

komediregissör.71 

 

En pionjäranda genomsyrade SF:s hela organisation. Bolaget hade funnits med ifrån allra första 

början när de första stumfilmerna visades och man började tidigt med egen filmproduktion. Lennart 

Frankzén som började som distributionschef på SF 1955 talar om den särställning bolaget hade, de 

kreativa och engagerade medarbetarna och den goda stämningen. Även barnen Dahlbeck talar om 

den särskilda anda som fanns i bolaget, deras pappa var mycket engagerad i sitt arbete. De vittnar 

om en spännande arbetsmiljö i ateljén på Kungsgatan 36, full med stafflier, papper, pennor, färg och 

glada och snälla arbetskamrater till pappa Georg. Nedan följer ett citat avseende Filmstaden, en icke 

oväsentlig del av filmbolaget SF, som på ett bra sätt sammanfattar företagets hela väsen.  "Det 

fantastiska med Filmstaden var att alla, alla yrkesgrupper, sysslade med att göra film och det skapade 

en egendomlig familjekänsla och sammanhållning".72  

 

SF:s avdelning för konstnärlig reklam 

Redan tidigt inrättades avdelningen för konstnärlig reklam. SF var den dominerande biografaktören 

på den svenska marknaden. Ute i Filmstaden i Råsunda, som invigdes 1921, producerade man sina 

egna filmer. En egen avdelning för marknadsföring var given. Annonsbyråer utnyttjades främst för 

annonsutrymme i dagspress. Först på 1950-60–talet växer det vi idag kallar reklambyråer fram.73 

Georg började arbeta på SF:s avdelning för konstnärliga reklam 1923. Chef för avdelningen då var 

Nils Hårde. Han var en stor profil inom branschen och den som skapade SF:s logotype. Vid Hårdes 

pensionering 1953 efterträdde Georg honom som chef på avdelningen.74 Det här var under 

biografernas storhetstid och det producerades mängder av utländska filmer som cirkulerade på de 

svenska biograferna. Inför Sverige-premiärerna av dessa utländska filmer producerade SF:s avdelning 

                                                             
70 AB Svensk Filmindustri, sid 102. 
71 AB Svensk Filmindustri, sid 119. 
72 Anders Birkeland, Filmstaden 1919-2000,( Västra Aros, 2000), intervju med Vilgot Sjöman, regissör, sid. 29. 
73 http://reklam.se/omoss/historik, 2008-12-11. 
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för konstnärlig reklam sina egna affischer. En tidigare debatt i branschkretsar om filmaffischens 

moraliska kvalité resulterade i att man 1921 beslutade att helt övergå till svenskproducerade 

filmaffischer.75 

 

 Arbetet på avdelningen var på ett sätt kreativt, men på ett annat ganska enahanda. Det var 

beställaren som styrde processen.  Den kommande filmens innehåll skulle på ett slagkraftigt sätt 

illustreras och genom detta locka biopubliken till sig. Det fanns för det mesta ingen möjlighet att se 

filmen innan arbetet påbörjades. Man fick hålla tillgodo med några foton från uppställningar i filmen 

och en innehållsbeskrivning. Ofta producerades affischen innan titeln på filmen var bestämd. Även 

tryckmetoden begränsade utformningen av affischen. Det personliga, den konstnärliga 

uttrycksfullheten försvann många gånger vid tryckningen. Utifrån dessa förutsättningar skulle filmens 

innehåll ändå illustreras. Att det spontana skapandet fick stå tillbaka och den konstnärliga 

kreativiteten inte fick så stort utrymme är inte så svårt att föreställa sig. Ändå fanns det hos 

affischtecknarna en ambition att utföra ett konstnärligt bra arbete utifrån de premisser som 

förelåg.76 Man bestämde på onsdagen vilka filmer som skulle börja visas måndagen därpå. Man hade 

alltså inte så många dagar på sig att få fram ett affischförslag som först skulle presenteras för 

reklamchefen innan det gick i tryck.77 Hänsyn fick sedan tas till om filmerna gick bra, alltså om de 

hade tillräckligt med besökare. Var det så, fick man mer tid på sig att förbereda affischer till 

kommande veckors filmer. Gick filmerna däremot dåligt togs de bort och nya bioprogram för de 

kommande veckorna fick snabbt sättas ihop. Då blev produktionstiden för filmaffischerna av 

förståeliga skäl kortare. När affischförslaget var godkänt gjordes snabbt ett original som sedan 

skickades iväg för tryck. Till en början använde man endast litografiskt tryck, en långsam process, 

dåligt anpassad till kravet på snabb framställning. Lite senare kom Roko-trycket,78 en särskild 

fotolitografisk metod AB Kopia i Stockholm hade patent på. Denna metod ersattes snart av offset-

trycket som kom på 1920-talet. Sedan användes lito-trycket och offset-trycket parallellt, beroende på 

filmaffischens utformning. När det gällde SF:s egen filmproduktion såg arbetsprocessen för 

framtagandet av affischer lite annorlunda ut. Där kunde man ha längre framförhållning då man visste 

vilka filmer som var under produktion och när de skulle släppas. Så arbetssituationen på avdelningen 

för konstnärlig reklam var en kombination av arbetstoppar och dagar med lugnare tempo.  

 

 

 

                                                             
75 Se tidigare text under rubrik Filmaffischens plats i debatten, sid. 21. 
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 Se tidigare text under rubrik Filmaffischens plats i debatten, sid. 22.  
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Biopremiärerna 

 
 
Utanför China i Stockholm, där filmen visas, och i dess vestibul har man 
också gjort en reklam för filmen, som är bland de allra största Sv. 
Filmindustris ateljé någonsin åstadkommit. Närmast ansvarig för 
densamma är artisten Georg Dahlbeck, och några uppgifter om hur man 
gått tillväga kunna vara av intresse. 
Figurerna äro utsågade i plywood med ett underlag av treetex för att 
därigenom få mera plastik över sig. Genom träklossar, som hålla figurerna 
från väggytan, avses att ytterligare framhäva det plastiska. Några av 
fiskarna på ett av fasadens fält äro modellerade i relief av en massa 
bestående av tidningspapper, krita och kallim.  
Den stora huvudfiguren på taket har fått ansiktet i relief genom att näsa 
och kinder belagts med flera lager av tjock treetex. "Bulligheten" har 
ytterligare accentuerats genom modellering med en mängd treetexavfall 
och kallim. 
Pinocchios ben äro gjorda i fullkomlig "lådform". Skorna likaså. Trots 
undvikande av allt onödigt spill ha cirka 75 kvm. Plywood, 25 kvm. 
Treetex och ungefär 7 5kvm. Papp åtgått för utformningen av 
"Pinocchios" reklamdekorationer. 
Filmens namn i den stora skylten på fasaden, som omväxlande med Walt 
Disneys tändes och släckes, bokstäver i plywood med bortåt 30 st. 
påmonterade vita och röda lampor. Några extra belysningseffekter ha 
kommit till användning i fasadutstyrseln, såsom i en lyktstolpes sken och 
glittret i fönstren på det pepparkakshus, som förekommer i fältet, där 
Pinocchio är ute på vift.  
Dekorationerna i hallen ha koncentrerats kring och över biljettkassorna.  
Strombolis festliga marionett-teater fick bli objekt för det "roliga" inslaget 
på kassornas tak. Pinocchio själv har ägnats en kärleksfull utformning av 
en av SF:s snickare, herr Carl Nyrén, som även utfört det maskineri, vilket 
får Pinocchio att steppa och utföra sina övriga rörelser.79 

 
I citatet ovan kan vi ana vilken enorm betydelse biograffilmen hade som folknöje och hur alldeles 

speciellt det var med en biopremiär. Var det en stor film, som i det här fallet, drog den massor med 

publik och det skulle marknadsföras stort. Inte nog med att filmaffischer skulle tillverkas till 

premiären, man satsade stort med plastiska dekorationer inne i och utanför biografens entré. Inför 

premiären av Pinocchio gjordes en mängd tredimensionella illustrationer utöver det som beskrivs i 

citatet ovan. De utsågade figurerna i plywood som nämns ovan klädde biografens hela fasad ut mot 

gatan. Den stora figuren uppe på taket var uppskattningsvis 6-7 meter hög. Inne i foajén exponerades 

figurer ur filmen på hela väggytor. Den omtalade marionett-teatern hade ett cirkamått på 3x6 meter 

och innehöll stora marionettdockor.80 Allt i "naturlig" storlek för att en så äkta upplevelse som 

möjligt skulle erhållas. Det var ett stort projekt som skulle ros iland innan premiären i februari. Inte 

nog med att allt skulle sågas till, snickras ihop och målas för hand, montaget utomhus skulle var 

väderbeständigt och fast förankrat. Man hade ett intimt samarbete med snickarverkstaden som låg i 
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källaren på Kungsgatan 36. Kåre har en minnesbild av pappa Georg i tjock vinterrock ståendes 

utanför biografen när han som arbetsledare bevakade monteringen. 

 

Storsuccén Vi som går Köksvägen81 från 1932 illustrerades t.ex. med en blandning av fotografier, 

teaterdekor och rekvisita i skala 1:1. På bild 1182 i bildbilagan ser betraktaren en vägg med en 

dörröppning i vilken två av filmskådespelarna ses i en filmscen. På väggen mot betraktaren hänger 

handdukar och en sopborste, porslin och andra husgeråd är placerade på uppmonterade hyllor på 

väggen. En sophink står i en infälld nisch. Bild nr 1283 visar ett fotomontage bakom tre pilastrar där 

bilderna på skådespelarna också ser ut att vara i skala 1:1 förutom i det vänstra fältet där 

skådespelerskan Tutta Berntzen, senare Rolf, i förgrunden är i större format. Man ville överraska, visa 

på något unikt och understryka känslan av att man var ett med filmen och den magiska värld filmen 

representerade. Det var mycket vanligt att man som motiv i filmaffischerna och som utsmyckning 

och dekor till biograflokalen tog scener ur filmen. Men eftersom en del scener ur filmen rent 

formmässigt var svåra att direkt översätta till dekor avsedd för foajé och skyltskåp arrangerade man 

även uppställningar med filmstjärnor och rekvisita som var mer lämpade för fotografering. Sedan 

byggdes olika scenografier som i exemplen ovan och placerades ut på lämpliga ställen i och utanför 

biografens lokaler. Bilderna till den tredimensionella dekoren för Vi som går köksvägen är exempel 

på sådana uppställningar. Det var även vanligt att trottoaren utanför biografen uppläts för 

tredimensionell reklam av olika slag. För de mer väderbeständiga arbetena som skulle sitta utomhus 

så länge filmen visades krävdes material som plywood och trä, men man tillverkade även 

illustrationer i tjock papp som placerades utomhus. Dessa lackades med en blandning av lack och 

klister för att bättre stå emot vädret men stod av förklarliga skäl inte utomhus lika länge som de fasta 

dekorerna. Figurer utsågade i tjock papp placerades även inomhus i biografens foajé.  

 

Ett annat exempel på storsatsning avseende reklamen är filmen Quo Vadis som hade Sverige-premiär 

på Palladium, en av Stockholms många premiärbiografer, 1953. "Den som flanerar på Kungsgatan i 

Stockholm möts på kvällarna av denna bländande syn. Det är Palladiums festklädda fasad som med 

tusentals lampor och effektfull dekor i strålande färger inbjuder till besök. MGM:s storfilm "Quo 

Vadis" har fått en värdig inramning, och det kan ifrågasättas om inte dekor och ljusarrangemangen är 

de mest lyckade i teaterns historia. För den konstnärliga utsmyckningen svarar SF:s mångbeprövade 

Georg Dahlbeck."84 Det var hektiskt inför premiärerna, tillsammans med snickarna på verkstan 

arbetade man intensivt för att få allting färdigt i tid. Kåre fick ibland hjälpa pappa Georg att färglägga 

pappfigurer, det var mycket kvällsarbete hemma i lägenheten.  
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Arbetskamrater och vänner 

Flera av arbetskamraterna på ateljén umgicks Georg och Inga också med privat.85 Jag kommer här att 

namnge de jag fått kännedom om för att visa på hur vänkretsen såg ut. En del är kända, andra 

nämner jag för att de inte ska glömmas bort i historiens virrvarr. Vänner som kortare eller längre tid 

arbetade i ateljén var fröken Anna-Greta Persson, Karl-Arne Breger, Georg de Gysser, Nils Lindforss, 

Tom Krestenson och så var det Olsson på verkstan. En särskilt god vän till familjen var Sven Ryberg. 

Vilhelm Bryde var chef för Stockholmsbiograferna, han och Georg kom bra överens. De åkte ibland 

med bil ner till Brydes sommarställe Fräkenvassen utanför Björnlunda i Södermanland. Kanske 

förenade de nytta med nöje, rekreation kombinerat med diskussion kring arbetet. Lunchmöte kanske 

man skulle kalla det idag. De här dagsturerna med bil och packad matsäckskorg tyckte Georg mycket 

om. Georg och Inga bjöd även ner familjen Bryde till Hamburgsund några gånger. Brydes bodde då på 

pensionatet i Boviken men blev så förtjusta i Hamburgsund att de senare byggde ett sommarhus där. 

På gratulationskort Georg fick vid sitt bröllop och på jubileumsdagar finns fler namn på 

arbetskamrater anställda på SF. Kopior på dessa finns hos uppsatsförfattaren. 

 

Konstnärsvänner var bl.a. Ture Bosin och hans fru Astrid, Victor Tiberg och hans fru Gulli, Albin 

Amelin, Sven Xet Erixson, Gunnar Berglund och författarvännen Harry Blomberg. Säkert finns många 

fler, gömda i historiens arkiv.  

 

NÅGRA AFFISCHER 

 
Affischen är alltid ett avtryck av sin egen samtid. Då den tillverkades skulle den, liksom nu, förmedla 

ett budskap, försöka påverka och övertyga. Detta har gestaltats på olika sätt i olika tider. Det är nuet 

som är det viktiga i affischens budskap, och olika tiders nu har alltid sett olika ut. Detta måste man 

komma ihåg när man betraktar äldre affischer. Ord och innebörd förändras över tid och du kan få 

helt andra associationer än vad som var tänkt en gång i tiden. Filmaffischens utveckling var i snabb 

förändring de första decennierna på 1900-talet. Från att från början endast varit ett programblad 

utvecklades den snabbt via klichéaffischen till den rektangulärt stående stolpaffischen. Fram till 

ungefär 1915 är stilen påverkad av teaterprogrammens utformning och har ett mer klassiskt uttryck. 

Men någonstans här får klichéaffischen börja ge plats för en affisch med mer förenklad stil där man 

ser renare konturer, siluetter och större ytor med få färger. De tidiga strömningarna inom 

modernismen gör för en tid avtryck i filmaffischens utveckling. Till exempel kan man se inslag av 

purism, kubism och maskinestetik. Man anar en funktionalistisk påverkan. Det finns en uppsjö 
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filmaffischer med de här modernistiska inslagen men på grund av bildbilagans omfång har jag valt att 

inte välja ut några specifika för presentation. Filmaffischen från filmen Vi som går köksvägen86 får 

utgöra ett exempel.  

 

Georg Dahlbecks affisch från Bygge och Bo utställningen 192387 är ett bra exempel på hur en affisch 

på 1920-talet kunde se ut. Den kan jämföras med filmaffischen av Einar Nerman gjord 1920.88 

Nermans affisch är stiliserad medans Dahlbecks innehåller fler detaljer. Gemensamt för båda är 

färgvalet, rött, svart och vitt. I den senare bidrar färgerna till att hålla ihop bilden, ger känsla av enhet 

som skapar bra överblick. Nermans affisch har bokstäver med två olika typsnitt. Bokstäverna utan 

serifer89 är en typisk modernistisk influens som skulle komma att bli mycket populär. Tittar man på 

filmaffischen Bland Malajer på Sumatra från 192590 också signerad Georg Dahlbeck har den en helt 

annan utformning. Det finns en djupverkan i motivet och affischen är tryckt med uppemot tio olika 

färger. Här ser vi fyra olika typsnitt, med och utan serifer som har en mer traditionell utformning. 

Dessa exempel visar på den blandning av stilar som florerade men även på den konstnärliga bredd 

som krävdes av artisten som skapade filmaffischen. Originalet till affischen tillverkades på grövre 

kartong eller tjockare papper. Först skissade man med blyerts, sedan färglade man antingen med 

olika typer av kritor, färgpennor, gouache eller akvarellfärg. Tuschlavering och tusch vid 

konturteckning tillämpades också. När originalet var godkänt skickades det iväg för tryckning. Två- 

eller trefärgstryck var vanligt. Dels förenklade det den litografiska tryckningen, dels kan man se det 

som ett resultat av modernistisk påverkan med renare former och färger.  

 

I mitten av 1930-talet är filmaffischen redan på väg mot ett annat utseende. Borta är det rena, enkla 

formspråket, den helt tecknade filmaffischen får nu samsas med affischer i blandteknik och collaget, 

som föddes ur kubismen, utvecklas allt mer. Filmskådespelarnas namn börjar nu kompletteras med 

fotografier, dels i form av ansiktsbilder, dels med olika typer av fotomontage. Fotografierna på 

filmstjärnorna får också allt större plats. Den textade informationen tar också mer utrymme i 

anspråk. Hela filmaffischens uttryck förtätas och kan ibland upplevas som rörig. Enligt barnen var 

Georg med och tog fram filmaffischer till Poppe-filmerna som var mycket populära från 1945 och 

framåt. När jag studerade några av dem i Svenska Filminstitutets arkiv kunde jag konstatera att 

utförandet varierade allt från helt tecknade affischer till blandteknik och fotomontage. Hos vissa 

hade det estetiska fått utrymme, de var riktiga konstverk, hos andra kändes det som om 

produktionstiden varit knapp. Något större arbete hade inte lagts ner på försköning eller behagliga 

färgkombinationer. Detta kan ju dels vara resultatet av affischskaparens knappa produktionstid, dels 
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tryckarens, som alltid var sist i produktionsledet och hade minst tid av alla, i kombination med hans 

inte alla gånger så konstnärliga handlag. Även papperskvalitén varierade. Klart är dock att det 

konstnärliga uttrycket har förminskats och det stilistiska har fått ge vika för en mer kommersiellt 

anpassad filmaffisch. Även om ambitionen hos affischkonstnären fortfarande var att utifrån en 

konstnärlig tanke skapa en estetiskt tilltalande bild så har, någonstans på vägen, det konstnärliga gått 

förlorat. Långt ifrån alla filmaffischer signerades. Ingen av de Poppe-affischer jag studerade var 

signerade och går därför inte med säkerhet att knyta till Georg Dahlbeck. Här måste jag gå på 

barnens uppgifter. Någon stilanalys, för att på så sätt kunna knyta affischerna till honom, har inte 

varit möjlig att göra. Dels på grund av det jag tidigare omnämnt, den väldiga variationen i utseende 

och stilar hos affischerna, dels krävs det mer empiriskt material för att jag med säkerhet ska kunna 

dra några sådana slutsatser. Affischen till filmen Dollar91 från 1938 var Georg också med och tog 

fram. På en guldfärgad bakgrund ses ett bildcollage bestående av svart-vita fotografier. Texten är i 

rött och svart. På nätet hittade jag en tecknad affisch från samma film92. Till en filmpremiär kunde 

flera filmaffischer i olika utförande och format tillverkas. Man kan fundera över hur det kommer sig 

att två affischer som representerar samma film har så helt olika layout. Är båda gjorda på SF eller kan 

någon annan tillverkare ha varit inkopplad? Var de avsedda för olika biografer? Det har jag inte 

kunnat få någon klarhet i. 

 

 

SAMMANFATTNING 

 
Reklamtecknaren och artisten Georg Dahlbeck föddes 1891 och växte upp i arbetarbostaden Röda 

Byggningen vid porslinsfabriken Rörstrand i Stockholm. Hans uppväxt skilde sig inte mycket från hur 

andra Stockholmsbarn hade det vid sekelskiftet 1800-1900. Hårt arbetande föräldrar, flera syskon, en 

pappa som dog av sjukdom. Det var svåra tider. När folkskolan var avklarad fick han själv börja arbeta 

i fabriken. Han hade en gåva som så småningom banade väg för ett intressant yrkesliv, han kunde 

teckna och måla. Georg lät sig inte nöjas med att arbeta som porslinsmålare, han ville något mer. 

Parallellt med olika typer av arbete förkovrade han sig under flera år på olika aftonskolor som var 

vanligt förekommande i Stockholm vid den här tiden. År 1918 började han tre års studier vid Högre 

Konstindustriella Skolan, H.K.S. 1923 får Georg anställning vid Svensk Filmindustris avdelning för 

konstnärlig reklam. Där kommer han att vara verksam fram till sin pensionering. Genom sin 

anställning på SF, som kom att vara en dominerande aktör inom den svenska filmindustrin under hela 
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hans yrkesverksamma liv, fick han ett kreativt och stimulerande arbetsliv och en stadig inkomst som 

möjliggjorde ett drägligt liv för familjen. Konsten och måleriet var hans stora fritidssysselsättning.  

 

Filmaffischerna som var det som producerades på SF:s avdelning för konstnärlig reklam diskuterades 

redan på tidigt 1900-tal. Deras konstnärliga värde ansågs obetydligt. Eftersom de skulle förmedla 

filmernas innehåll, som i början var av högst varierande kvalité, blev de automatiskt betraktade som 

något dåligt och en fara för biopubliken och den framväxande ungdomskulturen. I debatten ansåg 

man att filmaffischerna och även en del filmer hade en dålig inverkan på ungdomarna. Filmstjärnor 

som presenterades på affischerna och i filmerna blev till idoler som dyrkades. Man talade om en 

erotiseringsprocess. Filmaffischernas innehåll tillsammans med hela detta folkliga i att gå på bio 

kunde inte betraktas som kultur. Eller kunde det, alla gick ju på bio? Under tiden debatten pågick 

producerades filmaffischer i mängder. Nya biopremiärer varje vecka gjorde att arbete aldrig 

saknades. Inför storpremiärerna var reklamkampanjerna extra påkostade. Utöver filmaffischer 

tillverkades tredimensionell reklam som placerades i och utanför biograferna. Här utförde Georg 

Dahlbeck och hans ateljékollegor tillsammans med snickarna i verkstaden stordåd som 

uppmärksammades i pressen. Det fanns en yrkesstolthet hos dessa människor. Ett väl utfört arbete, 

utifrån en ärlig ambition och en konstnärlig tanke, var oerhört viktig för dem. Detta var en stor del av 

Georgs liv. Han hade även olika typer av illustrationsjobb vid sidan av sin anställning på SF. Han var 

skicklig och blev anlitad av många. Lediga kvällar målade han hemma i lägenheten. Somrarna 

tillbringade familjen i hustru Ingas hemort Hamburgsund på västkusten. När Georg började sin 

semester for han också dit, umgicks med familjen, målade och njöt av livet vid havet. 

 

Affischen kan betraktas som ett historiskt tidsdokument, då den speglar nuet i den tid då den 

skapades. Genom att studera den får man hjälp att förstå den tid den representerar. Den svenska 

filmaffischen utvecklades snabbt från programblad till en rektangulärt stående affisch. Dess innehåll 

gick snabbt från endast beskrivande text till att successivt fyllas med fotografier på de medverkande i 

filmen och deras namn. Stilen och formen varierade stort. De kunde vara tecknade, gjorda som 

fotomontage eller collage eller en blandning av alla tre.  Svenska filmaffischer kan idag ses bära både 

ett historiskt och kulturellt värde, många av dem även ett konstnärligt.  
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AVSLUTANDE DISKUSSION 

 
Det har skrivits en del om vävning i den här uppsatsen. Att skriva en biografi är lite grann som att 

väva. Olika inslag sätts samman och blir till en helhet. Skillnaden är dock att väven blir tät och 

heltäckande, medans biografin får sina fält som inte helt går att fylla. Jag har med den här uppsatsen 

försökt kartlägga reklamtecknaren och artisten Georg Dahlbecks liv och även belysa den tid och värld 

han levde i. Jag har samlat ihop tillräckligt med material för att kunna väva samman en 

levnadshistoria som känns trovärdig. Tillsammans med andra kreativa medarbetare inom Svensk 

Filmindustri, var Georg Dahlbeck delaktig i en enormt expansiv period av filmens och biografernas 

utveckling i Sverige. Under tidsperioden denna uppsats behandlar föddes och utvecklades den 

svenska film- och biografkulturen till något väldigt stort. Den nådde sin kulmen omkring 1956. I den 

här uppsatsen har jag velat lyfta fram och påminna om det kreativa arbete som försiggick runt 

omkring det som allmänt betraktas som den glamourösa filmvärlden. Genom att skriva om Georg 

Dahlbeck har jag kunnat visa på en yrkesgrupp, idag till stor del bortglömd, som med stort 

engagemang och genuint intresse medverkade till att herr och fru Svensson gavs möjlighet att gå på 

bio. Hos de konstnärligt begåvade och utbildade filmaffischskapare som var verksamma denna 

period fanns en stor yrkesstolthet. Ett noggrant utfört arbete, många gånger under stor tidspress, 

och ett bra resultat var oerhört viktigt för dem. De förtjänar mer uppmärksamhet än de tidigare fått. 

 

Hur kommer det sig att Georg gjorde de vägval i livet som han faktiskt gjorde? Det fanns en 

konstnärlig ådra hos honom och ett genuint intresse för måleri och konst. Som 12-åring fick han börja 

i målarverkstaden på Rörstrand. Hur länge han arbetade där är oklart men han praktiserade senare 

på tryckeri och fick någon typ av dokumenterad utbildning. Sedan arbetade han ganska många år 

parallellt med kvällskurser på Borgarskolan och Tekniska Skolan innan han vid 27 års ålder började på 

Högre Konstindustriella Skolan, H.K.S. Fanns det planer på att slå sig på en konstnärsbana eller ville 

han förbättra sin utbildning för att kunna satsa på ett yrke som artist, alltså en yrkesman med i 

huvudsak konstnärlig/teknisk utbildning? Jag ser framför mig en realist. Om man ser till den 

bakgrund och uppväxt Georg hade var nog valet ganska enkelt, men målet en bit bort. Det var ett 

bättre drag att satsa på en utbildning som skulle komma att ge en stadig inkomst än att ge sig in på 

en bana som konstnär. Flera av hans konstnärsvänner från Tekniska Skolan och H.K.S fick ekonomiskt 

stöd från sina föräldrar. De hade växt upp under bättre förhållanden än Georg och kanske inte hade 

lika stark vilja att förbättra sina livsvillkor. Georg fick förmodligen bekosta sina kvällskurser och 

utbildningen på H.K.S själv. Att han var skicklig och skulle uppmuntras vittnar stipendieresan 1922 

om. Vid konstresorna han gjorde 1924 hade han redan fått sin anställning på SF. Inga och han var 

förlovade och skulle gifta sig.  Det var en beslutsam och målmedveten man som med sin begåvning 

skapade sig och sin kommande familj ett bra liv. Dottern Monica nämnde hur tryggt det var att ha ett 
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hem att komma hem till. Livet i Stockholm för vanliga människor under 1930- och 40-talen var inte så 

enkelt att leva. Georgs uppväxt vid Rörstrand med de svårigheter människorna där levde med, hans 

pappas död, hans mammas slit för att kunna försörja sig och de fyra barnen präglade honom förstås. 

Därpå följde sedan första världskriget och depressionen med stor arbetslöshet som följd. Georgs 

konstnärsvänners frustration över att inte kunna få verka som konstnärer, att inte ens kunna få visa 

sina begåvningar vid tillfälliga dekorationsjobb, allt detta bidrog med säkerhet till hans beslutsamhet 

att gå sin egen väg. Han blev reklamtecknare och artist. 

 

Det är märkligt att den drivkraft som fanns inom och kring filmindustrin, engagemanget hos dem 

inom produktionen, den intensiva marknadsföringen, byggandet av biografpalats samt det enorma 

publikintresset, inte mer har lyfts fram som positiva värden i vår tid. De nogsamt uppförda och 

påkostade biografsalongerna har tagits dåligt om hand, många är idag rivna eller undermåligt 

renoverade. Diskussionen kring filmernas och filmaffischernas innehåll huruvida de skulle tillåtas ingå 

i begreppet kultur eller inte, var många.  Filmaffischen ansågs vara en fara för dess publik, som p.g.a. 

det diskutabla budskapet skulle kunna leda biopubliken att uppfatta biografbegreppet på ett felaktigt 

sätt. Men den plats biografverksamheten hade i det som var utvecklingen av det moderna Sverige 

och den betydelse den hade för den kommande ungdomskulturen kan knappast överskattas. Filmens 

värld genomsyrade alla samhällsskikt den här tiden. Alla gick på bio, ofta. Vad menade man då i den 

kulturdebatt som rådde? Skulle filmindustrin kallas kultur, eller skulle den betraktas som icke-kultur? 

Varför vågade man inte ta ställning? Att gå på bio betraktades som ett folkligt nöje men som sagt alla 

gick på bio. En "bra" film kunde vara ett känt drama med kända filmskådespelare, något som kunde 

ses som viktigt och lite märkvärdigt att se för att sedan kunna berätta om för andra. Var ett sådant 

biobesök kultur? En Poppe-film då, var det icke-kultur? Intressant är att filmindustrin själv betraktade 

sig som en kulturinstitution. Fanns där en medveten tanke att med ordet teater vilja befästa sin 

kulturella ställning? Med våra historiska glasögon på kan man inte säga annat än att den idag måste 

ses som kulturbärare. Den har haft och har fortfarande en viktig plats i vår samhällsstruktur. Duktiga 

filmskådespelare gör även idag lysande tolkningar av dramer, höjs till skyarna av kritiker och blir 

ikoner. När Poppe-filmerna visades på 1950-talet var det nog ingen som ville benämna dem 

kulturbärare, men diskuterar vi dem idag är de ju faktiskt en historisk och kulturell länk som binder 

samman den tiden med vår.  

 

 Varför denna diskussion om film som kultur – inte kultur? Därför att den naturligtvis också berör 

filmaffischen, som hela tiden funnits med i diskussionen, sammanflätad med filmen. En av mina 

frågeställningar var huruvida produktionen av filmaffischerna förändrades eller inte. Under perioden 

som studerats i den här uppsatsen kan konstateras att själva tillverkningen, från skiss till färdigt tryck, 

inte förändras särskilt mycket. Framställningen av originalet görs hela denna period på ett 
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hantverksmässigt sätt, man skissar, målar, klipper och klistrar. Det verkar vansinnigt roligt. 

Tryckmetoden förändras däremot något. Från att först helt förlitat sig till den litografiska 

tryckmetoden används den senare parallellt med offset-tryck tekniken. Något som däremot 

kontinuerligt förändras är filmaffischens utseende. Dels i formatet, från programblad via några korta 

gästspel i andra format till den fram till idag bestående stolpaffischen. Dels i filmaffischens uttryck 

och innehåll. Jag har som sagt studerat två böcker som skriver om och presenterar svenska 

filmaffischer. Beståndet av affischer i våra svenska arkiv är enormt stort och att utifrån det jag 

studerat försöka genre bestämma eller på något annat sätt försöka kategorisera dem låter sig inte 

göras här. Däremot kan jag säga, utifrån det jag studerat, att många av de filmaffischer som 

producerades från cirka 1920 fram till cirka 1935 har en egen stil med en starkt modernistisk prägel. 

Där finns en renhet i färg, form och motiv och när jag betraktar dem dyker hela tiden ett ord upp i 

mitt huvud. Funktionalism. Dessa filmaffischer är väldigt vackra i sin enkelhet. Som jag skriver i 

uppsatsen så är filmaffischen i ständig utveckling och snart får denna stil stå tillbaka för fotomontage 

och bildcollage. Denna teknik bäddade för en väldig bredd vad gäller filmaffischernas utseende.  

 

För att då knyta ihop hela det här resonemanget ovan om kultur- inte kultur menar jag att dessa 

funktionalistiska filmaffischer som jag här beskriver med fog kan placeras in i den svenska 

filmindustrins fack för rika och bestående kulturvärden. De har ett högt konstnärligt värde och vi 

borde absolut förhålla oss till dem som tavlor. Det känns även lite grann som om just dessa 

filmaffischer var lite före sin tid rent stilmässigt. När funktionalismen, i och med 

Stockholmsutställningen 1930, på allvar slår igenom i Sverige är den svenska filmaffischen redan på 

väg in i en ny utvecklingsfas, man börjar mer och mer arbeta med fotomontage och collage. Var det 

månne en trendkänslighet och ett intresse för vad som hände konstnärligt ute i Europa som gjorde 

att de som tillverkade dessa stilfulla filmaffischer den här perioden låg steget före? Något som så 

småningom fick stå tillbaka för mer kommersiella intressen? Det är möjligt. 

 

När jag började med den här uppsatsen fanns det flera frågeställningar som jag ville ha svar på. 

Några av dem har inte varit möjliga att besvara då detta kräver djupare dyk ner i arkiven.  Jag har 

saknat bra facklitteratur i ämnet filmaffischens produktion. En del av förklaringen till att det har varit 

svårt att hitta något skrivet om filmdraken SF och om filmaffischen kan vara den brand bolaget 

drabbades av 1948 då så gott som all huvudkorrespondens gick upp i rök. Exempelvis har jag bara 

stött på en årsbok, från 1944. Det är möjligt att de andra förstördes vid branden. Det finns en enorm 

mängd filmaffischer från perioden den här uppsatsen omfattar bevarade i våra arkiv. Särskilt 

intressanta har jag funnit de som jag ovan kallar funktionalistiska. Jag skulle vilja studera dem 

närmare. Detta får bli ett kommande projekt. 
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