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Patrik Steorn: Illustrationskonstens
visuella kultur under 1800-talet.
Industrialiseringen gav upphov till
många nya yrken, varav illustratör
var ett. Två hantverkarinnovationer
lade grunden för utvecklingen, stentrycket (litografi) och trästicket
(xylografi). Marknaden för tryck
saker växte i takt med att en självmedveten medelklass etablerade sig
i städerna, samtidigt som den tekniska utvecklingen gjorde det allt
lättare att massproducera bilder.
Bildspråket är motsägelsefullt. Förtjusning över utvecklingen kontrasterar mot föreställningar om historisk kontinuitet.
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föregående uppslag: Illustrerad Idrottsbok, redigerad av
Viktor Balck, gavs ut i tre band 1886–88. Xylograferna hade
börjat få konkurrens av kemiskt framställda klichéer och bilderna är reproducerade med olika tekniker. I det tredje bandet anges den totala mängden illustrationer till omkring
1500, varav många var importerade. Bland svenska illustratörer märks Bruno Liljefors och Jenny Nyström.
motstående sida: ”Tıll Saltsjöbaden!”, affisch av Elin
Westman (Konstnärliga affischer, 1896). Elin Westman
(1870–1928) var född i Karlstad där hennes pappa ägde en
mekanisk verkstad. Han dog när hon var 14 år gammal och
mamman lät dottern resa till Stockholm för att börja på Konstakademien. Tillsammans med sin blivande man, arkitekten
Carl Westman som hon träffat under utbildningen, reste hon
efter examen till USA , där hon bland annat kom att designa
tapeter. Reklamaffischen för Saltsjöbaden gjorde hon omedelbart efter hemkomsten från New York. (Kungl. biblioteket)

illustrationskonsten var en viktig del av den modernitet
som i skepnad av urbanisering, industrialisering och kommersialisering växte fram under 1800-talet. Illustrationer massproducerades som
lösa blad, i tidningar, i böcker – både skönlitterära och vetenskapliga
verk – och i olika former av kommersiella bilder. Som reklambilder,
annonser, affischer eller förpackningar har illustrationen alltid varit en
del av att framställa varor som lite extra åtråvärda objekt.
De industriella framställningsteknikerna var en förutsättning för
de massproducerade illustrationerna, men också borgerlighetens
köpstarka publikgrupper som hade tillgång till tidningskiosker, boklådor och andra distributionskanaler där illustrerade tidningar, böcker
och andra trycksaker kunde införskaffas. Bilderna införlivades sedan
i den enskilda individens visuella miljö – kanske som dekorativa bilder, reproduktioner av kända konstverk att sätta upp på hemmets
vägg, som affischer i stadsmiljön, som en bildrik kalender, jultidning
eller bok för barnen eller kanske som ett vackert omslagspapper till
tändstickor, tvål eller någon annan vardagsvara. Det moderna livet
finns dessutom med som motiv i illustrationerna. Modeklädda män
och kvinnor på kaféer, i städer, på resor, i hemmet och i butiker är
återkommande motiv, liksom tekniska framsteg, vetenskapliga och
geografiska upptäckter och politiska möten. Bildernas cirkulation i
samhället – hur de användes, betraktades, beundrades och kritiserades av sin publik – bör alltså förstås som en del av den moderna erfarenheten.

Ett lexikon över det moderna livet

Varumärket Kullans Cacao registrerades 1889 av Malmö
Choklad- och Konfektfabriks Aktiebolag, senare Mazetti.
Illustratör okänd. (Rum för reklam)

charles baudelaire skrev på 1850-talet om ”det moderna
livets målare” i en artikel där han hyllade illustratören Constantin
Guys som en verklig konstnär. Det sköna är, enligt Baudelaire, sammansatt av två delar: den eviga skönheten med dess oföränderliga och
klassiska element och den tillfälliga, flyktigt övergående skönheten
med det element som innehåller ”… epoken, modet, moralen, lidelsen”. Baudelaire tillhör dem som inte bara bejakar och välkomnar
modernitetens framfart, utan vill gärna påskynda den. Tjusningen i
att ge sig hän åt sin samtids flyktiga uttryck och betydelsen av att njuta av moderniteten och dess villkor är ett centralt tema i hans verk.
”Den njutning vi utvinner ur framställningen av nuet hänger inte
bara samman med den skönhet som det kan vara iklätt utan också
med dess väsentliga egenskap av nu.” De nya grafiska tryckteknikerna möjliggjorde dokumentation av det förändrade vardagslivet och
Baudelaire såg framför sig ”… detta väldiga lexikon över det moderna
livet spritt i bibliotek, i konstälskarnas portföljer och i de alldagligaste
butikers skyltfönster”. Modernitetens eviga ”nu” var inte ett hotande
tillstånd för Baudelaire, utan snarare något som gav kreativ energi och
som vidgade själva idén om vad skönhet kunde vara, så att mode- och
tidningsillustrationer kunde få en plats tillsammans med måleri och
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motstående sida: Frithiofs saga, 1825, av Esaias Tegnér
hade översatts till flera språk och kommit ut i femton svenska
upplagor när P.A. Norstedt & Söners Förlag på 1860-talet lät
målaren August Malmström illustrera den. August Malmström (1829–1901) var son till en bysnickare i Östergötland
och fick sin konstnärliga utbildning i Stockholm, Düsseldorf,
Rom och Paris. Året innan Frithiofs saga kom ut hade han blivit professor vid Konstakademien, en befattning som han
hade fram till 1894. Gravyrerna utfördes på Ny Illustrerad
Tıdnings Atelier. Gravörernas namn, men inte konstnärens,
återfinns på stockarna. Försättsbladet graverades av Edward
Skill (1831–1873), en av många utländska xylografer som
lockades till Sverige. Han kom från London till Stockholm
inför produktionen av Ny Illustrerad Tıdning 1865 och blev
föreståndare för den grafiska ateljén.

skulptur. Denna modernitet kritiserades några decennier senare av
den tyske sociologen Georg Simmel. Enligt honom var storstaden en
plats där individen premierades på bekostnad av mellanmänskliga
relationer och solidaritet. Hyllningar av historiens kontinuitet och
trygghet och kritik emot den borgerliga urbana livsstilen var också en
viktig del av den framväxande moderniteten.
Illustrationskonstens bilder befinner sig alltså på flera sätt mitt i
moderniteten, det gäller såväl inspiration och produktion som distribution, konsumtion och bruk. Men för den sakens skull var det inte fråga
om enkla spegelbilder av samtiden eller passiva bilder som återger en
tidsanda. Tvärtom är de massproducerade bilderna, både i egenskap av
objekt och genom sina motiv, aktivt delaktiga i att skapa 1800-talets
modernitet. Illustrationer – porträtt, vinjetter, nyhetsbilder, modebilder, sagofigurer – som tidigare förekommit sparsmakat i press och i
böcker, dök nu upp på förpackade varor, vykort, affischer, på husväggar
och i annonser i större upplagor och bättre kvalitet än tidigare. Illustrationen kan ses som en metafor eller symbol för hela moderniteten, en
flyktig form av bildkonst, förankrad i den omgivande kulturen.

Modernitetens förändringar – tekniker och medier
redan under 1700-talet kan man i Västeuropa se början till vår
tids globala medie- och modeinriktade kultur, präglad av aristokratins och den alltmer inflytelserika borgarklassens smak och konsumtionsmönster. Opera- och teaterscenernas estetik, modeillustrationer
och populära romaner spreds som gravyrer och etsningar. Porträtt och
andra målningar som uppmärksammades fick spridning i form av
grafiska blad under denna period som kallats ”reproduktionsgrafikens blomstringstid”. Maskinell framställning förekom redan i större
omfattning på 1700-talet men utvecklingen inom den grafiska industrin under 1800-talet gjorde att bilder av konstnärlig kvalitet kunde
göras tillgängliga för en bredare publik i stora upplagor och till låga
priser i helt annan omfattning än tidigare. Två tekniker dominerade
1800-talets produktion av illustrerade bilder – xylografi och litografi.

Thomas Bewick (1753–1828) var enligt uppgift dålig i skolan men fenomenal på att teckna. Endast 14 år gammal sattes
han i lära hos en metallgravör i Newcastle och tio år senare
var han delägare i firman. Enligt memoarerna var hans mästare bäst i landet på att gravera silver men oduglig när det gällde trä. De kompletterade varandra. Genom att applicera
metallgravyrens teknik och arbeta med hårdast möjliga trä,
kortänden av buxbom, revolutionerade Thomas Bewick träsnittet och brukar betraktas som xylografins upphovsman.
Hans signatur graverad av honom själv, ur Thomas Bewick
Memoarer (Niloe, 1954).

engelsmannen thomas bewick introducerade under senare
delen av 1700-talet den xylografiska tekniken, vilken innebär att en
platta av ett hårt träslag används för att reproducera en bild. Tekniken kallas också trästick. Förlagan (en teckning, målning eller ett
fotografi) förs över till en trästock manuellt genom att graveras in
med stickel. Slutresultatet är beroende av materialet – träets hårdhet
påverkar linjernas skärpa – och gravörens skicklighet. En välgjord
gravyr på en bra stock kan återanvändas gång på gång utan att bildkvaliteten försämras. Xylografiska bilder kunde tryckas samtidigt
med typografi (satt text), vilket gjorde tekniken lämplig för tidningar
och böcker. Från 1840-talet till 1890-talet var xylografi den mest
använda reproduktionstekniken för bilder i Sverige.
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Alois Senefelder (1771–1834) föddes i Prag som son till en
hovskådespelare. När pappan dog 1791 tvingades han avbryta sina juridikstudier och istället för advokat blev han dramatiker. Litografin lär han ha skapat för att han inte hade råd att
typografera sina pjäsmanus, den var ett sätt att reproducera
handskriven text. År 1806 satte han upp ett kemiskt stentryckeri i München och 1818 publicerade han en lärobok om
tekniken, Lehrbuch der Steindruckerey, som omedelbart översattes och fick stor spridning. Här har hans namn använts som
exempel i en senare lärobok. (Konstfacks bibliotek)

Under det sena 1700-talet introducerade tysken Alois Senefelder
ytterligare en teknik, litografin. Litografi betyder ”stenskrift” och
innebär att bilden som ska reproduceras tecknas med feta färger
direkt på tryckunderlaget – från början en sten (senare en plåt eller
film). Originalbilden finns alltså på själva stenen och kan tryckas
många, många gånger. Det konstnärliga utförandet kan vara friare i
en litografisk bild i jämförelse med en xylografisk, men eftersom det
var svårt att återge typografi med litografi användes tekniken mest
för affischer och andra trycksaker som domineras av bild. 1820-talet
brukar räknas som tiden för litografins genomslag i Sverige. Efter det
att fotografiet gjorde intåg såsom publicistisk illustration kring sekelskiftet 1900 kom framförallt xylografin att föra en alltmer tynande
tillvaro, men fortfarande idag används både träsnitt, trästick och litografi som medium för konstnärlig grafik.
Dessa trycktekniska innovationer anammades snabbt i Sverige
och spridningen av dem är intimt förknippad med att pressen växte
och att förlagsverksamheten i landet mångdubblades under loppet
av 1800-talet. Tidskriftsredaktionerna och bokförlagen var två
mycket viktiga aktörer på illustrationskonstens scen, både som
beställare av originalillustrationer av svenska konstnärer och som
uppköpare och förmedlare av internationella bilder. Parallellt med
detta växte också efterfrågan på omslagsbilder, vinjetter, emblem
och varumärken eller andra trycksaker med bildinslag såsom reklamblad, annonser och förpackningar.
Magasin för konst, nyheter och mode (1823–44) var en av sin tids mest
populära illustrerade tidskrifter. Tidskrifter som Illustrerad Tidning
(1855–65), Litografiskt Allehanda (1859–65) och Svenska arbetaren
(1861–64) beredde marken, både när det gällde illustratörer, skribenter, distribution och publik, för den illustrerade tidskrift som fick allra
störst genomslag och varaktighet: Ny Illustrerad Tidning (1865–1900).
Bildmaterialet i alla dessa publikationer omfattade allt från reportagebilder, landskapsvyer och modeplanscher till porträtt, satirer och
reproduktioner av nya eller välkända målningar och skulpturer.
Blandningen av de importerade och de lokalt beställda bilderna förmedlade nyheter och kuriosa från när och fjärran till läsarna och gjorde tidningen i sig till en visuellt tilltalande vara.
Från och med 1850-talet visade bokförlagen ett allt större intresse
för att ge ut både klassiska diktverk och samtidslitteratur med originalillustrationer av svenska konstnärer. August Malmströms bilder
av fornnordiska scener var eftersökta vid seklets mitt och konstnären
engagerades som illustratör av exempelvis Bonniers, Beijers och P.A.
Norstedt & Söners Förlag. Jenny Nyström, Vicke Andrén, Gerda
Tirén och Carl Larsson var några av de många illustratörer som gjorde bokomslag och illustrationer med en estetisk utformning som
lockade publiken till att läsa och köpa förlagens böcker.
Reklamaffischer var en typ av kommersiella bilder som ibland gav
upphov till livliga debatter. Konsthistorikern och skribenten Carl G.
Laurin startade på 1890-talet företaget Konstnärliga affischer, med
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huvudidén att höja den konstnärliga kvaliteten på svenska affischer
genom att förmedla kontakter mellan företag och konstnärer. Albert
Engström, Carl och Elin Westman, Ragnar Östberg och Olle Hjortzberg var några av de konstnärer som ingick i Laurins ”stall”. Bland
annat utfördes tio olika motiv för Stora Bryggeriet, alla mer eller mindre influerade av Henri de Toulouse-Lautrecs affischkonst.

Illustrationens yrkesroller
1800-talet innebar ett uppsving för den grafiska industrin
och sysselsatte många människor. För konstnärerna öppnades nya
arbetsmöjligheter och under den senare delen av seklet etablerades
illustratör som ett yrke i sin egen rätt. De xylografiska och litografiska
teknikerna skapade behov av nya yrkesgrupper: xylografer och litografer behövdes för att föra över originalteckningar till stock och till sten.
I 1800-talets bildindustri arbetade både kvinnor och män inom
dessa yrkeskategorier. Slöjdskolan (sedermera Konstfackskolan) startade 1859 under illustratören Carolina Weidenhayns ledning kurser i
grafiska tekniker. Här utbildades xylografer och litografer och kurserna blev en ingång för dem som ville ge sig in på den nya bildindustrins
arbetsmarknad. Tekla Nordström var en av de mest kända xylograferna från Slöjdskolan. Hon gjorde sig ett namn genom att samarbeta
med många kända konstnärer och översatte på ett särskilt konstnärligt
vis deras målningar och teckningar till trästick. Bland annat var det
Nordström som gjorde tryckbara xylografier av Carl Larssons illustrationer till en nyutgåva av Anna Maria Lenngrens dikter. Möjligheterna
för kvinnor att gå som lärling var begränsade, och det var därför många
som hamnade i de reproducerande yrkena efter sin utbildning.
illustratörerna var till största del utbildade till ”fria”
konstnärer. Konstnär var ett av de yrken som var öppet för både män
och kvinnor sedan Konstakademien i Stockholm började ta in kvinnor 1864. För många konstnärer under 1800-talet var illustrationsuppdragen en födkrok vid sidan av måleriet, även eleverna på Akademien kunde ha det som extraarbete. Historiemålaren Carl Wahlbom
gjorde exempelvis en serie originalteckningar som illustrationer till
novellen ”Sjö-fröken”, skriven av den internationellt kände författaren Walter Scott för Magasin för Konst, Nyheter och Mode, under sin studietid och Carl Larsson försörjde sig som illustratör under tiden för
sina studier, bland annat vid Ny Illustrerad Tidning. Konstnärsbanan
var en väg för kvinnor att delta i och forma det offentliga livet, men
konkurrensen om uppdragen var hård och tillgången till arbete var
villkorad. Konstvetaren Lena Johannesson formulerar detta: ”Kvinnan drevs ut på arbetsmarknaden, som arbetskraft välkomnade man
henne, som konkurrent måste hon avväpnas.” Barbro Werkmäster,
också konstvetare, påpekar att konstnärsrollen såg olika ut för kvinnor
och män. Den patriarkala myten om det manliga konstnärsgeniet

Carl G. Laurin (1868–1940) var konsthistoriker, pedagog och
arvtagare till P.A. Norstedt & Söners Förlag där han hade sin
anställning större delen av livet, vilket på inget sätt hindrade
honom från att göra vad han ville. I årtionden undervisade
han på Anna Sandströms seminarium och vid Stockholms
Arbetareinstitut, samtidigt gjorde han en pionjärinsats som
museipedagog på Nationalmuseum. Han var en av initiativ
tagarna till företaget Konstnärliga affischer (1895–96) och
initierade Föreningen för skolors prydande med konstverk
1897. År 1899 publicerade han Konsten i skolan och hemmet (i
Heimdals folkskrifter) och 1900 kom hans Konsthistoria som
var banbrytande genom sin lättillgänglighet och som i bearbetad form användes som läromedel i svenska skolor in på
1950-talet.

”Xylografins Grand Old Lady” kallar Lena Johannesson
henne i sin doktorsavhandling Xylografi och pressbild (1982).
Johanna Carolina Weidenhayn (1822–1902) började gravera i
trä i faderns verkstad, han var kunglig medaljgravör, på
1840-talet. Hennes syster var den första kvinna som antogs
till Konstakademien, innan hon övertog faderns verksamhet.
Själv studerade Carolina Weidenhayn xylografi i Paris 1858.
Hemkommen blev hon ansvarig för den nystartade utbildningen av kvinnliga xylografer på Slöjdskolan, som hon förestod fram till 1881. (Kungl. biblioteket. Foto: Gösta Florman)
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Andreas Berg: Sextioåttorna –
vänsterns estetik. Det var USA:s
inblandning i Vietnamkriget som
utlöste 1960-talets vänstervåg. Enligt kalla krigets logik blev de som
motsatte sig USA:s agerande socialister. Ironiskt nog kan man konstatera att den estetik som de anammade vittnar om hur amerikaniserat
det svenska samhället hade blivit.
De vänsterorienterade illustratörernas arbete beskrivs bäst med amerikansk terminologi: ”DIY” (gör-detsjälv), ”counter culture” (motkultur),
”low brow” (som talar till de lägre
instinkterna),”vernacular” (med
dialekt).
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se x tioåt t or na – vä nster ns este tik
föregående uppslag: Penseln, serigrafi från 1969 i två
färger av Håkan Nyberg, den konstnär som kanske allra mest
förknippas med FNL rörelsen. Han tryckte och distribuerade
sina affischer själv. De kunde också köpas i Oktoberbokhand
larna. I PUSS nr 6/1969 annonseras att man kan skicka efter
några av dem från redaktionen. (Valdemar Gerdins samling)

Kapitolium av Ulf Rahmberg, ur det allra första numret av
PUSS , januari 1968. Rahmberg angav en otidsenlig referens
till kyrkokonst när han avbildade den amerikanska regerings
byggnaden som drakens/djävulens odjur: ”Hela jorden greps
av beundran för odjuret och följde det, och man tillbad dra
ken för att han hade gett odjuret makten, och man tillbad
odjuret och sade: ’Vem är som odjuret? Vem kan strida mot
det?’” (Uppenbarelseboken 13:3–4, ur Bibel 2000). Motivet
trycktes upp som affisch, i offset, och kunde skickas efter
från PUSS redaktion.

se x tioåt t or na – vä nster ns este tik

år 1963 skälvde den kommunistiska världen när kommu
nistpartierna i Kina och Sovjetunionen gick skilda vägar. De svenska
kommunisterna splittrades i falanger – varav den Pekingtrogna var
minst – en strid som slutade med att reformister influerade av euro
kommunismen tog ledningen i Sveriges kommunistiska parti (SKP ).
De flesta svenskar hade mycket vaga begrepp om socialismen. SKP
hade suttit i riksdagen sedan 1917 (då som Sveriges socialdemokratis
ka vänsterparti), men var helt isolerat. Anhängarna var trogna men få.
USA :s engagemang i Vietnamkriget utlöste ett lavinartat intresse
för kommunismen, främst för Marx och Lenins skrifter, och Maos
tolkning av läran. Man kan likna det vid en socialistisk väckelse –
som utvecklades till en uppgörelse med Socialdemokraterna (Sveri
ges Socialdemokratiska Arbetareparti, SAP ). De nyfrälsta socialister
na anklagade det reformistiska SAP för att ha förvanskat kommunis
mens idé. Trots nästan fyrtio år vid makten hade partiet inte
förverkligat det klasslösa samhället!
det internationella perspektivet var vägledande, anti
rasism och antiimperialism ledord. I bakgrunden fanns en fredsrörel
se med stark folklig förankring och en allt mer utbredd irritation över
amerikanskt kulturinflytande. USA imperialism blev ett gångbart
begrepp. Det hela började med en fredlig demonstration mot kriget i

Indokina, en protest som brutalt slogs ner av polisen på Hötorget i
Stockholm. Det var den 14 juni 1965, vilket räknas som den svenska
Vietnamrörelsens födelsedag. Över en natt blev några läkarstudenter
och medlemmar i den socialistiska studentföreningen Clarté kändi
sar. Året därpå anordnade Clarté en gruppresa till Kina där man ham
nade mitt i kulturrevolutionen. De 36 clartéisterna återvände hem
och förändrade den svenska politiken. Första numret av tidningen
Clarté 1967 hade den kinesiska flaggan på omslaget och ägnades åt
Kina i sin helhet. I förordet skriver en av redaktörerna, en av studen
terna från Hötorget och idol i FNL rörelsen: ”För all världens folk
betyder Kina idag främst det starkaste bålverket mot den amerikan
ska imperialismen. För oss socialister är Det Nya Kina också en
inspiration och ett föregångsland, som i sin utveckling visat socialis
mens överlägsenhet, visat att den är värd att arbeta för.”
Reformisterna som hade tagit ledningen i SKP ville bli kvitt den
stalinistiska stämpeln och stryka revolutionen ur partiprogrammet
för att närma sig de övriga partierna i riksdagen, vilket skedde 1967
och manifesterades genom att partiet bytte namn till Vänsterpartiet
Kommunisterna (VPK ), något varken den Moskvatrogna falangen
eller maoisterna accepterade. Så föddes ”bokstavsvänstern”. Kort
därefter bildades Kommunistiska förbundet marxistleninisterna
(KFML ), ur vilket KFML (r) bildades – r för revolutionär.

Musiken beredde vägen för ungdomsupproret. Inspirationen
kom från England. Media skapade moralpanik med rappor
teringen om ett ungdomsbråk i Brighton påsken 1964, och
kravallerna spred sig epidemiskt över västvärlden. Den psy
kedeliska musiken och estetiken gav inspiration. Klaus Voor
mann gjorde omslaget till Beatles sjunde studioalbum, Revolver, 1966. Voormann (f. 1938) hade studerat grafisk design och
illustration i födelsestaden Berlin och därefter i Hamburg. Där
mötte han 1960 medlemmarna i Beatles, och bestämde sig
för att ägna sitt liv åt musiken.

inte bara de socialistiska föreningarna fick fler medlem
mar. Det var helt enkelt inne att organisera sig och att arbeta ideellt.
En mängd föreningar spred alternativ kultur, med skyltfönster i de
rivningshotade stadskärnorna. Deras konkurrensfördel var att de inte
räknade med vinst och kunde förlita sig på volontärarbete. Afroart
öppnade 1967 på Drottninggatan i Stockholm och fick snart sällskap
av Handelsfront. Landets första rättvisebutik, Alternativ handel, öpp
nade 1969 i Masthugget i Göteborg. Därtill kom en myriad av bok
handlar och bokkaféer. Någon har räknat ut att det som mest fanns
ett hundra socialistiska boklådor i Sverige – med namn som Oktober,
Röda Rummet och Röda Stjärnan. De alternativa butikerna fungera
de som mötesplatser och sambandscentraler. Det var där som vän
sterns estetik konsoliderades. Där samlades man för att göra stenciler
och utskick och för att måla banderoller inför demonstrationerna. Där
såldes affischer, böcker och tidningar. Det var i de alternativa butiker
na man fick tag i skivorna från MNW och böckerna från Clarté, Ord
front och Verdandi. Estetiken speglade en längtan efter uttryck som
var opåverkade av kapitalismen, med inspiration från det förindustri
ella Sverige eller fjärran länder.
rebellerna uppstod som en oppositionell gruppering
inom det nystartade KFML . I strid med ledningen ville de göra parti
et till en cell i det kinesiska kommunistpartiet och sprida kulturrevo
lutionen till Sverige. De var kompromisslösa. I april 1968 lämnade de
partiet och antog parollen ”Krossa KFML , Clarté och De förenade

Omslag till CIA av Siné (Maurice Sinet, f. 1928), René
Coeckelberghs Partisanförlag, 1969. Siné debuterade som
tecknare och gjorde sig snart känd för sin svarta humor.
Under Algerietkriget tog han eftertryckligt ställning mot
Frankrikes politik. Åren 1962–63 gav han ut en egen tidning,
Siné Massacre. Den här boken är tillägnad Fidel Castro.
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FNL grupperna!” De utmålade sig som revolutionens förtrupp och
uppträdde mycket självsvåldigt, bland annat bröt de sig in i VPK :s

Det är svårt att föreställa sig den svenska FNL rörelsen utan
den geniala grafiska profilen, baserad på befrielserörelsens
flagga. Det var Leif Thollander (f. 1931) som skapade den.
Till skillnad från många andra socialister som slog sig på form
givning vid den här tiden var han mycket välutbildad. Han
hade gått den långa vägen genom Skolan för bokhantverk,
Grafiska Institutet och Konstfack i Stockholm och Schule für
Gestaltung i Basel efter det.

Tilltron till Maos lära symboliserade drömmen om en kom
munism bortom Moskva. År 1967 gavs ”Maos lilla röda” ut i
svensk översättning från engelska. Från samma år är den här
utgåvan av Mao Tse-Tung Talks at the Yenan Forum on Literature
and Art, tryckt i Peking. (Konstakademiens bibliotek)

huvudkontor för att konfiskera konst som de stämplade som borgerlig.
Av någon anledning lockade rebellerna till sig ett stort antal begå
vade kreativa människor, blivande författare, musiker och konstnärer.
Händelseutvecklingen i Paris i maj 1968 fick dem att tro att deras tid
var inne, men efter att ha misslyckats först med att inspirera massorna
i Uppsala och därefter med att ta ledningen vid kårhusockupationen i
Stockholm drog de sig undan offentligheten och bildade en form av
klostersystem med målet att förbereda sig för den ofrånkomliga revo
lutionen. Efter några månader bröt systemet samman och förvillelser
na avslöjades. Det var förödmjukande för alla inblandade.

Håkan Nyberg
det var pacifister och socialistiska studenter som
först demonstrerade mot kriget i Indokina, men det var konstnärer
som satte igång den svenska Vietnamrörelsen. Den första svenska
FNL gruppen bildades den 1 oktober 1965 i en kollektivateljé på
Södermalm i Stockholm där man arrangerade en konstutställning.
En professor på Konstakademien gjorde affischen och många etable
rade och kända konstnärer donerade verk till utställningen. Intäkter
na bildade grunden för en insamling som fortsatte under hela kriget.
I egenskap av sekreterare var det Håkan Nyberg som registrerade
det sedermera legendariska postgironumret – 400 499 – för att för
valta intäkterna.
Håkan Nyberg (f. 1938) var en av vänstervågens viktigaste förebil
der, som alltid verkade vara på plats med sina affischer där folk sam
lades för att demonstrera eller diskutera, en konstnär i folkets tjänst
– bokstavligt talat en folkkonstnär. I likhet med de flesta anförarna
av vänstervågen var han ingen ungdom 1968 – han fyllde trettio det
året. Han hade egna erfarenheter av krig, född i Nykarleby i Finland,
med en pappa som var krigsveteran. Tron på socialismen hade han
med sig hemifrån. Han drömde om att bli konstnär men utbildade
sig till teckningslärare på Konstfack 1958–62. Efter examen försökte
han etablera sig som fri konstnär, men han kände sig inte hemma i
det rådande konstklimatet. En artikel av Jan Myrdal i StockholmsTidningen fick honom att sluta måla och istället ägna sig åt politiskt
arbete, mot apartheid och atomvapen. I Vietnamrörelsen förenades
hans intressen för konst och politik och andra hälften av 1960talet
ägnade han åt konstaktivism.
redan från början skiljde han ut affischerna i sin pro
duktion. Han såg dem som förbrukningsartiklar och brydde sig inte
om att göra någon förteckning över dem. Sin första affisch gjorde han
1967, Marx och Marcus i tvåfärgsoffset, med inspiration från en resa
till Kuba som Clarté organiserat. Marx och Marcus trycktes av samma
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tryckeri som PUSS och utbjöds till försäljning i nummer 6 av tidning
en, som en av fem ”Pussters”. En jättelik Karl Marx tornar upp sig
bakom ärkekapitalisten Marcus Wallenberg. Formen är lika förenk
lad som budskapet, perspektivet så överdrivet att bilden blir komisk.
Affischen är typisk för Håkan Nyberg även om han omedelbart där
efter övergick till att trycka sina affischer själv i silkscreen med en
mer inbjudande färgskala. År 1968 var han en av grundarna av Folkets
Ateljé, en grupp konstnärer som inspirerade av Parisstudenternas
Atelier Populaire gjorde politiska affischer som sattes upp illegalt på
gatorna i Stockholm.

Adriaan Honcoop

Under den franska storstrejken i maj 1968 ockuperade en
grupp studenter litografiverkstaden på École des BeauxArts
i Paris för att fabricera propaganda. Affischen valdes till medi
um. Produktionen skedde kollektivt och anonymt. Motiven
och metoden spreds omedelbart och inspirerade till liknande
initiativ över hela världen. I Stockholm var konstnärskollekti
vet Folkets Ateljé i verksamhet 1968−69. Atelier Populaire,
Usines Universités Union (förlagsnamnet är identiskt med
texten som trycktes på den första affischen), 1968.

föregående sida: Affisch för diskoteket Foreign Circle i
Uppsala, serigrafi i två färger av Adrian Honcoop, utan år.
Honcoop gjorde alla sorters jobb. Uppdragsgivarna hade ofta
dåligt med pengar. För att spara in på fotografiskt material
gjorde han förstoringar manuellt med hjälp av ritkamera och
skar motiv och typografi med skalpell i rödfilm. Här har han
valt att använda två tryckramar, vilket var ganska lyxigt.

när adriaan honcoop, en 21-årig designstudent från
Amsterdam, bestämde sig för att resa till Uppsala 1965 var det hans
mål att komma så nära den svenska kulturens centrum som möjligt.
I Amsterdam höll Institutet för tillämpad konst på att förvandlas till
Rietveldakademin. Lärarna skulle bli professorer och var mer upp
tagna av den processen än engagerade i studenterna. Det var kaotiskt
både i och utanför skolan, svårt att hitta bostad och nästan omöjligt att
få tag i en ateljé i Amsterdam.
Vid en resa till Jugoslavien hade Honcoop (f. 1943) träffat några
svenska studenter som gjort honom nyfiken på Sverige. Valet stod
mellan Stockholm och Ljubljana. Han reste till Uppsala för att rekog
nosera. Kanske mindes han Nils Holgerssons besök i staden och vad
korpen Bataki sagt till pysslingen om de stora husen ”där lärdomen
bor och regerar”. När han steg av tåget trodde han att han kommit fel.
Stationshuset var så litet och bebyggelsen åldrad och grå. På Konst
historiska institutionen fick han frågan av professorn vad Uppsala
universitet kunde göra för honom. Så fick Honcoop sitt första illustra
tionsuppdrag i Sverige. Gunnar Jungmarker skulle bli hedersdoktor
och Honcoop gjorde ett litet kopparstick som han tryckte i 200 exem
plar. Betalningen var obetydlig. Mer värdefullt var att han fick tillträ
de till Konstnärsklubbens grafikverkstad och möjligheten att göra en
utställning på Konsthistoriska institutionen. Det var för att annonsera
den utställningen som han tryckte sin första affisch i Uppsala.
Adriaan Honcoop tillhör den första generationen fria kreatörer som
utbildades i silkscreentekniken. Tekniken hade avgörande betydelse
för Parisstudenterna under majrevolten 1968, men den kom inte in
på skolorna i Sverige förrän flera år senare. Bland konstgrafiker sågs
tekniken länge som en katt bland hermelinerna. År 1967 började
Adriaan Honcoop göra affischer på allvar. Uppdragen kom från uni
versitetet, från kåren och politiska och religiösa studentföreningar (de
flesta mer eller mindre vänsterorienterade). I rödfilm skar han ut
talarnas namn. Det var alltid ont om tid. Ofta tvingades han improvi
sera formgivningen, arbeta med material som fanns tillhands och
trycka på nätterna. Honcoop definierar sig som vänster men hantver

ket och arbetet har alltid varit viktigare för honom än politiken, tryck
processen betydde lika mycket som formgivningen. Han hade en
större kärlek till mediet än sina mer programmatiska kollegor. Bland
alla affischmakare i Sverige i slutet av 1960talet fanns det ingen
skickligare tryckare och ingen som behärskade fler tekniker, förmod
ligen inte heller någon som gjorde fler affischer, än Adriaan Hon
coop. Ändå är han praktiskt taget okänd utanför Uppsala. Det beror
på att han alltid tryckte sina affischer själv och aldrig i större upplagor
än några hundra exemplar. Betalningen som han fick täckte ofta
knappt materialkostnaden.
hösten 1967 övertog adriaan honcoop tillsammans med en
kompanjon ett våningsplan i en före detta keramikfabrik. Ateljén
Blomgatan 9 blev centrum och samlingsplats för den alternativa kul
turen i Uppsala. Flera konstnärer anslöt sig och i lokalen gjordes
utställningar, hölls konserter och trycktes affischer. På bottenvåning
en låg ett lager och en mekanisk verkstad. Sommaren 1968 kunde
han från ateljéfönstret efter sena nätter betrakta en rebellgrupp som
inför ett porträtt av Mao utövade sin barfota morgongymnastik.

Marx och Lenin på två serigrafier av Adriaan Honcoop från
hösten 1967. Han experimenterade på olika sätt för att få ut
så mycket som möjligt av trycktekniken. Ibland tryckte han
samma motiv två gånger med olika färg. Ett annat sätt att för
höja effekten av en enkel tryckram var att blanda två färger
vid tryckningen och skapa en mjuk övergång mellan dem, en
teknik som han använde i Oktoberrevolutionen. Honcoop satte
en mönstrad slips på Lenin för att påminna om politikerns
shoppingrundor i Stockholm. Det var ett skämt som inte
uppskattades av alla.
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