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Tidens spegel
Av Par Rittsel
kand a skade spelerskan Tor a Teje som forde
honom till tea terfotografer ingen. Under tjug o
ta let gjorde han mangder av rollportratt , dar
han tolkade tea terns dramatik i avan cer ade
st udio portra tt.
S ylwanders reklambilder ter sig naturligtvis
hjalpl ost for lildr ade och tont iga i dag . Men de
va r de forst a so m gjordes - och skiljer- de sig
egentligen fran rna nga av dagens rekla mbilder ?
Den S ylwand er ska reklamfotogr a fin domine
rad e annu unde r tjugot alet . Det va r portratt
a teljeernas murriga bilder som var blick fang i
a nnonserna .
En av den nya tid ens reklamfotogr afer, Her
man Bergne, beskrev den gam la tiden i ett
foredrag 1937 :
" Den reklamman som hade a nvand ning for
ett fotografi i en annons, en broschyr eller vad
det nu kan ha var it , vand e sig till en portratt 
fotogra f, hovfotografen de n och den . Ni vet han
med skynket over kamera n och huvudet, gardi 
nen i taket och den rna lade molnfonden mot
vilken 'offret' knap ptes ."
Fast Herma n Berg ne va r ave n han portratt 
fotogr af och med aren blev han Kun gl Hovfot o
gr af at tre kungar i rad . . .
Red an 1920 Ioddes den forst a ren a reklam
studion i la nd et . Den hette Matt ison och
Sjoblom och fram til l 1937 ledde Gunnar
Sjoblom firman , under rnanga a r unde r namnet
Kommersiell Foto. Stig Herbst o verto g sedan
firrnan , som han fortfar and e har kvar .

S

vensk rekl amfotografi fodde s i Veck o
Journ alen pa hosten 1916. Tidningen ord
nad e da en pristav ling om ann onsfotogr afier.
Or sak en var ytt erst att fa in fler a nnonser i
tidskr iften . A. hlen & A. kerlund hade 1914 borjat
tr ycka Vecko-J ourna len i en ny djuptryckspress
och darrned fick man en forstklassig bildkv ali 
tet , bade for reportagebi lder oc h a nnonser.
Men det galld e a tt ska ffa fram a nnonser, ja
a tt sk apa en a nno nsma r knad . Den tidens an 
non ser var bad e fa oc h sma. IIIustrat ionern a va r
teckn ingar. Men forl aget hade rnarkt nya ton
gang ar , forrnod ligen fran utl andsk press:
"Nutid ens krav pa en all t mer a uttrycksfull
a nnonser ing har lett ti ll uppk om sten av fot ogr a
fia nnonsen eller den s k 'lev ande a nnonsen'.
Flera svenska firmor har redan borjat med sma
Iors ok. Vecko-J ournalen, som Iorfog ar over den
for dylik a a nnonser bast a svenska tr yckeritek
niken , har for a tt fa livliga re far t i derm a for
affa rsvar lden sa viktiga detalj fraga sa tt i gang
en pristavl a n om levan de a nnonse r."
Ett a nta l firmor hade sta llt upp med tav lings
Iorslag om a nnonser for sina produkter. N ar
uppropet presenterades i VJ okade lista n pa
villiga och blivande annonsorer sn abbt . For
utorn tidningens pris pa 150, 100, 50, 25 och 10
kronor sta lld e Ioretagen upp med extra pris i
form av var or oc h kontanter. T avlingen gay
result at reda n innan fotogra fern a borjat a rbeta !
I en uppmuntrande art ikel tog red aktionen
upp nagr a rad till de tavlande. Vikt igast va r a tt
komm a med en barande ide som frarnh aver
produkten . Det racke r inte enb art med a tt en
flicka med vack ert har hail er upp en Azy mol
flas ka. Haret oc h flask an ar inte nog - iden
rnast e till. Men "en a nna n ytt erst vikti g sa k a r
va let av modell oc h denn as utstyrsel. En vacker
kvinna eller ett vackert barn har givetvi s sto rre
ut sikter att tilldr ag a det rekl ame rade foremalet
den asyfta de uppmarksarnheten!" Darrn ed hade
receptet skrivits for rekl amfot ografin for mang a
a r Iram at .
ATE UE JAEGE R
VINNER ALLT 191 6
Tavl ingen vanns av a telje J aiger, var s inne ha-

Reklamens bilder speglar tiden, dess vanor, alli.l.y
der, manniskosyn och smakens skiftningar. PAR
RITTSEL har bladdr at i gamla tidningslagg och
foljt reklambildens utveckling i Sverige,

Reklam for fotografen GUNNAR SJOBLOMS
Kommersiell Foto i tidstypiskt montage. 1931.
Yare, fotogra fen Herrman Sy lwander nu kiev
fram som dell fra rnste och nastan den ende
reklamfot ografen i landet . Hans rnang a bilder
tog har place ringarn a 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, II , 12,
14 och I S! Den end a som kom i narheten var
Ferdinand Flodin so m fotogr aferat de bilder
som tog a nd ra och tionde pris. Ett a nna t namn
i prisli st an ar Hja lmar Bergman. alltsa inte
forfattaren ut an fotogr afen och film aren som
va r far till Ing rid Bergman .
Herrman Sylw ander hade over tagit atelje
Jseger 1908 och under tiota let gjor de han
atelj en till en av St ockholms mes t kanda. Som
portrauor av soc ieteten ter va r ha n sig fantasi
Iosa re an t ex Go odw in, Flodin och Hertzberg,
me n ha n hade rnang a str ang ar pa Iyran .
Kanske var det hans a ktenskap med den

T RETTIOTALETINLEDER
EN NY E POK
Pli a llvar kom rekl amfotogr aferandet i ga ng
forst mot slutet av tj ugota let . Dli kom en ny
genera tio n fotogr a fer oc h de hade ana mma t de
nya signalern a inom fotogr af in, den sa kallade
nya sakligheten .
Denn a nya saklighet var frarnfor alit en
Ioremalsfotografi . I sina mer a konstn arl iga
dr aperingar a nvandes den for a tt visa pa skon
heten i ting en ( Renger-Pa tschs bok hette Die
Welt ist sc hon) men den varld de tyska fore 
gang arna hade upptackt var ofta st industrimil
jon och de massproducerade varornas former.
Till slut blev den nya sak lighe ten en reklamfoHERM AN BERGNE gjorde den eleganla reklam
bilden for den nya LM- Ielefonen 1932. Del horde
till tiden all folografen signerade reklambilden.

togr a fi for industriprodu kte r.
Herm an Bergne opp nade sin ai e lje 1927,
Arne Wahlberg 1929 och 1931 borj ade Si xt en
S andell fot ogr a fer a hos A nnons-Kra ntz i Gote
borg. Sa mm a a r borjade ingenjoren Emi l Heil
born att a rbeta med reklamfotografi . Den nya
ge nera tionen reklamfotogra fer eta blerade sig.
Det var en brokig ska ra fotogr afer, sinseme l
Ian helt olika per sonl igheter. Heilb orn, tio ar
a ldre a n de a ndra, var inge njo r, med en la ng
vistelse i USA bak om sig. Dar had e han fa tt sin
inge njorsutbild ning men ocksa borj at fotogr a
fer a i industr in. Han a rbetade for sig sja lv,
tystlaten, effe ktiv och myck et kunn ig.
Ber gne va r han s motsats. En driftig, rnan gsi-

ST EN DIDRIK BELLANDER gjorde denna sobra
annonsbild, som jag hittade i FORM, argang 1951.
dig, uta trikt ad gestal t, med en stor a te lje som
sysslade med bade portr ait och reklam. Man ga
a nsta llda oc h full rulle. Han var a ktiv i Svenska
Fot ogr a ferna s Forb und, dar tr ion Wahl berg,
Welinder och Bergne tillsamm an s med om buds
mann en Ka rl Sa nde ls sa tte fart pa verksa mhe
ten. Portratt fotogra ferna s ga mla stillsamma
orga nisat ion forvandlade s till ett modernt och
livakt igt [orbund med bl a en omfa tta nde ut
bildningsverk samh et pa prograrnrn et.
A rne Wahl berg dr ev oc ksa han en stor studio,
som gjo rde portratt oc h reklam. Sja lv va r han
en mycket skicklig fotogra f, skolad bl a hos
H ugo Erf urt h, med sta rk kansla for for m och
ma teria laterg ivning. Ha n blev specia list pa
fotografe r ing av glas, konst hantv er k och textil,
en sa klig oc h stra ng formskap a re som kunde sta
i timt al och flytta fore rnale n for ett st illebe n.
Six ten Sandell kom fran Klichecentralen till
A nnons- Krant z 1931 och 1939 borja de ha n hos
de n stor a trycker ikoncern en We zata som chefs
fotogr a f oc h byggde upp ett stort fargla bb.
Wezat a had e ege n rek lamp rodukt ion Ior utorn
tryck er iverksa mhe ten oc h Sandell gjorde ma ng
de r av j obb, ofta i fargo Bla nd ann at all rekla m
for Volvo, for att inte ta la om kok bocker ,
ka tal oger och bokverk at industri n.
Men till ski llnad fra n de tidiga re narnnda
Den kanske inte skulle uppskattas av alia i dag,
HERRMAN SYLWANDERS tavlingsforslag till
Vecko-Journalens annonspristavling 1916.

fotogr afern a , sa har Sandell fa tt arbet a ano 
nymt hela sitt liv. Det sta r Wez at a eller
Ann ons-Krantz und er de bilde r som publice ra
des eller som .deltog i Dagen s Nyheters a rliga
tavlin g om are ts bast a a nnons pa trettiot alet.
Sixren S andell for pa s t ud ie resa till Koda k i
USA 1947 (och up plevde aven dr Land s pre
miarvisning av dir ektbildsfotogr a fin). Han blev
la nde ts expert frarnfor a ndra pa far gfoto och
ledde kurser inom S FF , dar sa gott som
samtl iga fotografer som lat tal a om sig utbilda
des.
Det hor till rekl amfot ogr a ferandet , a tt va rje
fotostu dio utb ilda r br a fotog ra fer, som med
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Det bl ev succes l
De n s peciell t fo r NK tillveekc de FORMA STRAN DPYJAMAS
va nn genast e n oe rhor d popula ritet . N i ko mmer att frcppe 
ro s 0'1 de l') konst nd rllq t driv na smo k, so m praglor dessa
Stron-dpyjomo s sov6\ 'la d beiroffor s nitt so m for ger. De
oro utfdrd c i ytte rst mjuk oc h smidig ylle lrik6. t c ckrc , he ll
e nke lt ! O ch Ni 'let ott somm or e ns c c rcll or
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AlB NORDISKA KOMPAN lET
Den tekniskt och industriellt inriktade EMIL
HEILBORN hade ocksa NK som kund i borjan
av trettiotalet. Ur Vecko-Journalen argang
1931.

tiden forsvinner for att oppna eget. Med sig tar
de de kunder de arbeta t med. Det ar en stor
avrappning, bade pa tal an g och stora kent on .
At eljeer so m Wahlberg och Bergne svikta de
mang a ga nger under fori uster na ,
Fr an Bergne gick bland andra Eri k Lund
qvist , Ole Wern er och Bir ger Erikso n. Fran
Wahlberg me r kand a namn som Karl- Erik
Granat h och Sune Sundahl, vilka horde till de

frarnsta reklamfotografern a under femtiotal et.
Stig Gri p, som tillhordc sa rnrna kategor i,
kom fran A. hlen & A. kerl unds reklamst udio , dar
ha n ar beta t und er Thur e Eso n. A. r 195 1 star 
tade Gr ip Gt\r:N-Studio, en storstudio som
kunde klar a upp svinget i ekonom in och re kla
men under ferruiotalet. For kortnin gen G M N
stod for Grip , Milgard och No rdin. N ar tidern a
var som bast hade man nio ateljeer i full Ia rt!
I ferntiota lcts tidskriftslagg ha r jag ocksa
hiuat rekl ambilder signerade Uggla. Dar gjorde
den fine portrauor en R olf Winqu ist en del
re kla rnbilde r, men anna rs var det Stig Holm es
som skoue de flest a uppdrag en .
Fr an Winqu ist kom rnanga unga Iotograf'er,
bl a fler a av dem som bild ade gruppen TIO
fotogra fer. Pa femti otalet va r de flest a av de tio
fullt sysselsatta med rekl am .
Sten Didrik Bell ander a rbetade med mod e
oc h Iorern al i sin a telje Savoy, Harry Dittm er
hade egen a telje och gjorde aven mycket indu
st rifotogra fering. Hans Harnmarsk iold a rbe
tade en period "rned ensamratt " for textilfirman
Wettergrens och var en tid t om modefotograf

HERMAN BERGNES bild utan ord valdes till
1961 ars basta reklambild. Sv. Fot . Tidskr. 1963.

pa engelska Vogue . Mode va r ocksa R une
Ha ssners spccialitet. Ibland i atelje, men mest
kand var han for sina mod ereport age fran Pa ris.
dar ha n. insp irerad av Marlin Munk acsi , dr og
ut med mod ellern a i pittoresk parisi sk gatu
milj o. Affischpelare och cloch arder kontr aste
rad es mot tidens sva la, sma la modeller.
Hans Malm berg gjorde en del lakerned elsre
klarn, Pal- Nils Nils son gjorde mycket reklam
bild er for Er waco, Georg Oddn er sysslade med
mode och kosm et ika medan Lennart Olson
specia lisera de sig pa a rkitekt ur - allt sa inte
ba ra broar.
FA BILDER bVERLEVER TlDE N

Alia reklam bi lder tyngs av tid sfa rgen De ut
try cker sin tid. just det a rets mode. attityder och
SIXTEN SANDELLS Albvlbild var landets
Iorsta Wass-off-kopia och den Iorsta Iargfoto
annonsen. Aret var 1935, Fotografiska Museets
samlingar.

fotografern a, sa har Sandell fatt arbeta a no
nyrnt hela sitt liv. Det star Wez ata eller
Arinons-Krantz under de bilder som publicera
des eller som deltog i Dagens Nyhete rs ar liga
iavling om arets bast a annons pA trettiotalet.
Six ten Sandell for pa studieresa till Kodak i
USA 1947 (och upplevde aven dr Lands pre- .
rniarvisning av dir ektbildsfotografin) . Han blev
landets expert framfor andra pA [argfoto och
ledde kurser inom SFF, dar sA gott som
samtliga Iotografer som lat tala om sig utbilda
des.
Det hor till rekl amfotograferandet , all varje
Iotostudi o utbildar bra fotografer, som med
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AlB NORDISKA KOMPANIET
Den tekniskt och industriellt inriktade EMIL
HEILBORN hade ocksa NK som kund i borjan
av trettiotalet, Ur Vecko-Journalen argang
1931. Fel, foto:Erik Holmér.
tiden Iorsvinner for au oppna ege t. Med sig tar
de de kunder de a rbeta t med. Det ar en stor
avta ppning, bade pa talang oc h stor a konton .
Ateljeer som Wahlberg och Bergne sviktade
rnanga ga nger under Iorlusterna .
Fran Bergne gick bland andra Erik Lund
qvist , Ole Werner oc h Birger Erikson. Fran
Wahlberg mer kanda namn som Karl-Erik
Granat h och Sune S undahl. vilka hord e till de

fra rnsta reklam fotogra ferna under femtiota let.
Stig Grip. sorn tillhord e samma kategor i,
kom fra n Ahlen & Akerlunds rekl am studio, da r
han arbet at under Thure Eson. Ar 195\ sta r
tade Grip G~r;N-Studio. en stor studio som
kunde klara uppsvinget i ekonomi n och rekla
men under Ierm ioralet . Forkortningen GMN
stod for Grip , M il gard och No rd in. Nar tide rna
var som bast hade man nio a telj eer i full Iart'
I femtiotalets tidskr iftslagg har jag oc ksa
hittat re klambilde r signerad e Uggla . Dar gjorde
den fine port rau oren R olf Winqu ist en del
reklambilder, men annars var det Stig Holm es
som skoue de flesra uppdragen.
Fran Winquist kom mang a unga fot ogr a fer ,
bl a flera av dem som bildade gruppen TIO
fotogr afer. Pa femtiotalet var de Ilesta av de tio
fullt sysselsatta med reklam .
St en Didrik Bel/ ander a rbetade med mode
och foremal i sin a telje Savoy, Harry Dittmer
hade egen atelje och gjord e aven mycket indu
strifotogra fering. Han s Hammarsk jold arbe
tade en period " med ensarnr att " for texti lfirm an
Wettergrens och var en tid tom modefotograf

HERMAN BERGNES bild utan ord valdes till
1961 ars basta reklambild. Sv. Fot. Tidskr. 1963.
pa engelska Vogue . Mode var ocksa R une
H assn ers spccia litet . [bland i a telje, men mest
kand var han for sina modereport age fran Paris.
dar han , insp irerad av M artin M unk acsi, drog
ut med modellerna i pitt oresk parisi sk ga tu
milj o, Affi schpelare oc h clocha rder kontr aste
rade s mot tidens svala , sma la modeller.
Han s Ma lm berg gjorde en del lakernedelsre
klarn , Pat- N ils N ilsso n gjorde mycket reklarn
bilder for Er waco, Georg Oddn er sysslad e med
mode och kosmetika medan Lennart Olson
spec ialiserad e sig pa a rkitektur - allt sa inte
bar a broar .
FA BILDER OVERLEVER TlDEN
Alia reklambilder tyngs av tidsfar gen, De ut
t ryc ker sin tid , j ust det a rets mode, a tt ityde r och
SIXTEN SANDELLS Albylbild var landets
Iorsta Wass-off-kopia och den Iorsta Iargfoto
annonsen. Aret var 1935. Fotografiska Museets
samlingar.

Kan LENNART WERNSTROMS varma, sensuella
bilder ha fatt ungdomen att berusa sig pa mellanol ?

Tomas Ringq vists bilder a v kacka bonde r som
kap rar knac kebrod .
Den Iors te au nega tivf ramka lla Ektac hrome
High S peed va r C/aes l.ewenha upt i Femina
oc h han var e n a v de fotogra fer so m a rbetade
med mell an olsbild ern a . Ocksa Ringqvist och
A rne N ilsson gjo rde bilde r men de Iorsta oc h
kans ke basta var Len nart Wernst roms sensuella
ol bilder.
Hur la ng! vi i dag ha r komm it fra n Vecko
Journa lcns mott o fran 191 6 - all sa all saga
levandegora en vara, all pa [ot ografisk vag och
pa ell smakfullt oc h tillt al ande sa il framvisa
d ess anvandborhet oc h dii rige nom giva en
annons ell ho gre viird e - de t Ira rnga r pa
kommande sidor .

Annonsen for Lofsko har jag inget fotografnamn
till. Kansk e hor uppho vsmannen av sig . Den tr yck
tes i Vecko -Journalen 1950 . Tidstypisk !

sta mninga r sa a tt nasta n a lia a nnonse r tyc ks
hop plost forlega de, bar a ef te r nagr a a r.
Tju go- oc h tre tt iota lens a nnonsfo tografier
ka n ha en sa stark forme ll upp bygg nad, at t
bildern a over lever tid sstarnp eln. Se pa Heil
born s geometriska inramnin g av kvinn a n eller
Bergnes sofistikerade telefonbil d .
Femtiotalets reklambilder ha r inge t a v den
styrka n. Det ar som om fot ogr a fen komm er i
skymunda n i annonstillverkni ngen under bad e
femtio- och sextiotalet. ld eern a , modet, budska
pet tr an ger sig pa .
Det va r pa femtiot alet a nsik te t mo tte oss fran
a nnonse rna . Og onkontakten hade upptackts,
Brun ett er med hovolrnar blin kad e mot oss pa
Ca nnons a nnonse r, slarka rnrnade ma n med g las
ogo n gjorde rek la m for Brylcr em e. Och minn s
ni na r flickorn a i b h-a nnonse rna plotsligt bor
ja de bar a glasogo n? Det vackte fa kt iskt e n hel
del uppseende pa sex tiota let. Per son fixe ringen i

a nnonse rna - Kant folk ro ker Kent - ledd e till

au bildcrn a fotog rafi skt se tt blev o perso nliga re
- fotog ra fen for svann .
Det har sa kert med rc kla rnbyraer nas roll a tt
go ra.
Marupul a tionen okade i styrka . T illt alel,
ogo nkonta kten, kandi sa rna va r e n de l av man i
pulati onen - det hand lad e om nagot a nna t an
sja lva produkten.
Man borjade salja med sa da nt som sta tus
eller sex-appeal. Produkten var inte lan gre nog
som argument.
Samtidigt praglas den har epoken av en
marklig idefattigdom . Uiover tank efoster som
" Min karl har en C an on ", sa blev de t inte
mycket mer .
Forst mo t mit ten eller slutet av sex tiot alet
borjade nya g repp dy ka upp .
A lf M ork , a rt direct or pa Arbma ns, var en av
dem so m gick i spetse n oc h han s mellan olskarn 
pa nj a r klassis k.
Me d de grov ko rn iga largbild erna la nserade
man e n sta mning, nastan en livsst il. Det blev
seda n met oden so m fortfaran de anvand s, t ex i

I dag racker knappast detta som ar gument for all
kopa en Canon. Ur Popular Fotografi 1966.

