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 T idigt i filmens historia inser reklambran-
schens företrädare att filmmediet och bio-
grafkontexten utgör en idealisk plats för 

reklam. Tidnings- och tidskriftsreklamen kan 
läsaren ignorera genom att vända sida, och af-
fischerna ute på stadens gator och torg kan fla-
nören undvika genom att helt enkelt vända bort 
blicken. Men i biografens halvmörker förändras 
förutsättningarna: Åskådaren sitter stilla i dunklet 
med blicken uppmärksamt vänd mot filmduken, 
ty till skillnad mot annonsen, konstaterar en 
svensk handboksförfattare i reklamfilm, tar man 
‘dosen sådan den är, från första droppen till den 
sista’.1 Att filmmediets rörliga bilder vid denna 
tid ansågs besitta exceptionella krafter som måste 
övervakas och kontrolleras framgår också av att 
Sverige redan 1911 inrättar världens första statliga 
filmcensur, Statens Biografbyrå. 

Filmmediets genombrott och etablering sker 
under relativt kort tid i Sverige. Den första offent-
liga filmförevisningen äger rum 1896 i Malmö. 
Till en början är det framför allt ambulerande 
filmförevisare som far land och rike runt, men ef-
terhand etableras kring 1905 och framåt även per-
manenta biograflokaler.2 Detta sker ungefär sam-

mats rohdin

Reklamfilmen utanför biografen i 1900-talets början 
– på land, till sjöss och i luften

tidigt med massreklamens genombrott världen 
över.3 Bland dåtidens reklammakare stod ljus och 
rörelse högt i kurs när det offentliga stadsland-
skapet skulle fyllas med massreklamens budskap. 
Upplysta jätteplakat och affischer på kända varu-
märken och firade filmstjärnor blandades med 
färggranna glödlamps- och neonskyltar, inte 
sällan med illusion av rörelse, som den berömda 
Stomatolskylten på Katarinahissen.4 Film mediets 
popularitet, ofta kopplad till dåtida modeord 
som modernitet och amerikanisering, lockade 
reklambranschen att vilja använda film även ut-
anför biograferna – målet var att fånga de mo-
bila storstadsflanörernas flyktiga blickar. Bertil 

‘Till skärpan i minnesbilden bidrar även att alla utifrån kom-
mande, störande moment avskärmats. […] Trots den långa 
expo  nerings tiden – en hel minut – äro de flesta ansiktena skarpa, 
vilket bevisar, att åskådarna suttit orörliga, helt fångade av 
filmens trollmakt’ (Einar Förberg, Att sälja med film (1946), s. 11).

Kurt Jungstedts Ljuset i människans tjänst utgör en ironisk 
kommentar till Liljevalchs uppmärksammade utställning med 
samma namn 1928, men i konstnärens version tjänar ljuset 
Stockholms nattliv och dess lockande biografer och lysande 
reklamskyltar som trumpetar ut kändisarnas varumärken och 
tidningarnas senaste nyheter (Erik Lindorm, Revyn 1928 (Stock-
holm: Bonnier, 1928), s. 43).
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Andersén, en av pionjärerna och förgrunds ge-
stalterna inom svensk reklam vid denna tid, 
summerar i slutet av 1920-talet vad som krävdes: 
‘Man fordrar numera handling, rörelse, liv, man 
fordrar film.’5 

Från mitten av 1920-talet och framåt etable-
rades det som flertalet i dag förknippar med re-
klamfilm i Sverige, det vill säga ett antal korta 
biografförevisade filmer på omkring en minuts 
längd vardera, vilka visades i ett block innan 
huvudfilmen startade. Men tidig svensk reklam-
filmshistoria rymmer så mycket mer.6 Yvonne 
Zimmermann poängterar i ‘Advertising and 
Film: A Topological Approach’ (2016) att reklam-
filmens heterogenitet gör det svårt att definiera 
studieobjektet men också att avgränsa forsk-
ningsfältet: ‘Defining advertising film is tricky, 
given the ubiquitous yet ephemeral, multiform, 
shape-shifting, performative and transgressive 
character of moving-picture advertising.’7 Före-
liggande artikel om den svenska reklamfilmens 
visningsformer utanför biograferna i det offent-
liga stadslandskapet under 1910- och 1920-talen 
vidimerar Zimmermanns ord om svårigheterna 
att definiera och nagla fast studieobjektet. Den 
alternativa historia som här kommer att tecknas 
poängterar i de kringresande filmförevisarnas 
efterföljd filmmediets rörlighet. Den lyfter fram 
förekomsten av mindre och mer behändiga film-
projektorer, alternativa visningsplatser utanför 
biograferna, en annan publik samt, inte minst, 
interaktionen med andra medier och den visuella 
kulturen i stort. Detta kräver, som Michael Co-
wan poängterat, ett breddat synsätt:

[I]n order to understand the screen culture of ad-
vertising films as it was emerging after World War 
1, we need to approach these films and their screens 
not only as forms of cinema, but also as forms of ad-
vertising – forms linked to other advertising media 
and embedded within the visual culture of adverti-
sing that took shape in the 1920s.8 

För svenskt vidkommande lanserades under 
1910- och 1920-talen nyheter som skyltfönsterbio, 
gatubio och pråmbio, likaså användes moderna 
kommunikationsmedel som bilar och flygplan 
i skilda reklamfilmssammanhang, inte sällan 
i samverkan med andra medier. Det offentliga 
rummet fylldes av filmmediet på allehanda sätt, 
och reklambranschen drog sig inte ens för att 

försöka kolonisera himlasfären för merkantila 
ändamål, eller för att citera en sentida medieteo-
retiker: ‘The sky is (not) the limit.’9 

Reklamfilm på husgavlar, över gator och i parker

Redan i slutet på 1890-talet förekom reklamfilmer 
för whisky, cigaretter och skor, som visades på 
friluftsbio i USA.10 Filmförevisningar utomhus 
förekom även i den svenska filmhistorien, till ex-
empel när ambulerande filmförevisare for land 
och rike runt innan fasta biograflokaler etable-
rades mer permanent. Utvecklingen av portativa 
filmprojektorer under 1910-talet och framåt möj-
liggjorde nya visningskontexter för film i det of-
fentliga rummet.11 De portativa filmprojektorer-
na kunde vanligtvis stanna filmen och låta den 
övergå till stillastående skioptikonbild, vilket var 
önskvärt vid föreläsningar och dylikt. Att stanna 
filmremsan var tidigare förenat med överhäng-
ande fara då den nitrathaltiga filmen kunde fatta 
eld på grund av värmen från projektorlampan. 
Portativa projektorer var enligt reklamen främst 
lämpade för resebiografer, föreläsningar och un-
dervisning, vilket visar vilket viktigt pedagogiskt 
hjälpmedel filmen utvecklats till, men även hur 
filmmediet tagit steget ut ur biografen.

Ett annat aktuellt ämne vid denna tid var 
försöken kring dagsljusvisningar av film.12 Med 
utvecklingen av portativa projektorer och den 
brandfria filmen vidgades möjligheten att visa 
film utomhus på alternativa platser, till och med 
i dagsljus. Men detta skedde inte utan motstånd 
från biografägarna, vilka ofta uppfattade visning-
arna som osund konkurrens, framför allt om 
föreställningarna sammanföll med biografernas 
ordinarie filmförevisningstider.13 Även myndig-
heterna, i synnerhet polismyndigheterna, hade 
synpunkter på dylika filmvisningar eftersom 
dessa lockade stora folksamlingar, vilket i sin tur 
medförde trafikstörningar och andra problem 
för polisen när lag och ordning skulle upprätthål-
las på stadens gator och torg.

Kring 1920 innehåller filmtidskrifterna allt 
oftare artiklar och notiser om filmförevisningar 
utomhus. I tidskriften Filmen inleds artikeln 
‘Biografföreställningar vid dagsljus’ på följande 
sätt när situationen i Tyskland redovisas: ‘En av 
biografteaterns om icke största så dock ganska 
påtagliga olägenheter har hittills varit den, att fö-
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reställningarna måst äga rum i mörk lokal.’ Där-
efter beskrivs hur projektorer och filmdukar kan 
användas i dagsljus i gatureklamens tjänst ‘såväl 
i skyltfönster som på husväggar’.14 När denna 
nymodighet når Sverige 1921 går Biografbladet, 
biografägarnas fackorgan, till attack. Under rub-
riken ‘Malplacerat skämt’ återges i en osignerad 
text hur filmreklambolaget Agado på en husga-
vel i Stockholm visar annonser som ‘interfolieras 
av dagsjournalbilder och annat smått och gott’. 
Biografbladets stridbare redaktör, Knut Jeurling, 
förmodligen även författare till artikeln i fråga, 
råkade ha sin bostad i ovan nämnda hus. Jeurling 
karakteriserar biografens nya konkurrent som 
ett slags enklare friluftsbio utan entré, varpå han 
summerar verksamheten och dess utfall:

Synbarligen med klent resultat. Ty den lilla skock av 
minderåriga gatpojkar, som tar fasta på Agados väl-
vilja, är väl inte att betrakta som ‘köpstark publik’, 
och den lediga byggnadstomt, som utgör skådeplat-
sen för spektaklet blir väl som sådan icke mera be-
gärlig. I all synnerhet som den lilla rödmålade kiosk 
i ena tomthörnet, vilken fungerar som maskinrum, 
mest liknar en för blindskär varnande fyr.15

Jeurling avstår att nämna de annonsörer som 
‘nappat på kroken’, däremot undanhåller han 
inte läsekretsen att han även funnit biografen 
Odéons film Värmlänningarna ‘här reklamerad 
uppåt väggarna’. Att en av huvudstadens biograf-
ägare gynnat en konkurrerande visningsform 
upprör Biografbladets redaktör, som avslutar arti-
keln med följande lakoniska ord om den illojale 
kollegan: ‘Att sitta med trumf på hand – och inte 
kunna spelet – – –’.16 Att bedriva biografverksam-
het var som regel lukrativt vid denna tid, och 
Jeurlings ord bör förmodligen uppfattas som ett 
varningsord att alltför frikostig och oreglerad re-
klamföring kunde väcka statsmakternas intresse 
att beskatta branschen hårdare.

Åren kring 1920 tycks ha varit en intensiv pe-
riod vad gäller friluftsvisningar med reklamrela-
terat innehåll i Stockholm. Ofta var filmvisning-
arna förlagda till Drottninggatan eller dess när-
het under julhandeln i december månad. Svenska 
Dagbladet arrangerade till exempel under flera år 
filmförevisningar vid ‘tombolans gamla frilufts-
scen vid Kungsbacken’ på en filmduk upphängd 
över gatan vid Drottninggatan 79. På en bygg-
nadsställning hade ‘körkarlen’ placerats ‘i en för 

ändamålet uppförd projektionshytt’.17 År 1920 
visades Herrskapet Vinner på Svenska Dagbladets 
jultombola, en reklamfilm regisserad av Pauline 
Brunius med det äkta paret, tillika Dramatenskå-
despelarna, Olof och Frida Winnerstrand i hu-
vudrollerna.18 Året därefter, 1921, visades på sam-
ma plats den sju minuter långa filmkomedin En 
hjulsaga eller Kärlek och tombolaspel, regisserad av 
signaturen Eveo (Erik Wilhelm Olson) och med 
Tollie Zellman, Axel Ringvall och Gösta Ekman i 
huvudrollerna samt en debuterande Inga Tidblad 
i en av birollerna.19 Omfattande reklam för såväl 
lotteriet som filmen gick att läsa i Svenska Dag-
bladet i en artikel signerad regissören själv.20 På 
Stockholms biografer visades filmen som förfilm, 
men förekom även i ett kort inslag i Svensk Film-
industris journalfilmsserie Veckorevy.21

En annan central plats vid Drottninggatan i 
Stockholm som har använts för friluftsfilmsföre-
visningar genom åren är Centralbadets trädgård. 
Ett nystartat reklambolag inrättade en friluftsbio 

Teckning av friluftsbion i Kungsbacken på Drottninggatan i Stock-
holm när stora åskådarskaror i månadsskiftet november/december 
tittar på filmen En hjulsaga med bland andra Axel Ringvall i en av 
huvudrollerna. (Svenska Dagbladet 1/12 1921, s. 3.)
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där 1922. I Aftonbladet kunde läsarna ta del av en 
redogörelse för dessa ‘avgiftsfria filmföreställ-
ningar’, som bland annat innehöll journalbilder 
från vintersporttävlingar, men också en ‘rolig 
och underhållande film’ om tvättpulvret Tritons 
utmärkta egenskaper. Recensenten försäkrar att 
trots att det handlar om en reklamfilm ‘åser man 
densamma med stort nöje’. Noterbart är att halva 
artikeln utgörs av ohöljd reklam för sagda tvätt-
medels utmärkta egenskaper.22 Filmen i fråga 
hette Hushållsbestyr och i huvudrollerna upp-
trädde Emy Ågren och Alma Bodén. Även Film-
bladet uppmärksammade att arrangörerna kunde 
glädja sig åt stora framgångar: ‘På en uppspänd 
vit duk presenteras utom en del aktualiteter och 
andra intressanta bilder en liten ingalunda tråkig 
reklamfilm, som framhäver förträffligheten av 
en viss tvålsort.’ Den osignerade artikeln i Film-
bladet, troligen författad av redaktör Karl Lunde-
gård, går i svaromål mot Nya Dagligt Allehandas 
uppfattning att detta skulle vara ‘en ny splitter 
form av reklam som inangurerats [sic] och att fir-
man nog kommer att få glädje av uppslaget!’ På 
detta svarar Filmbladets skribent:

Kanhända det. Men så splitter ny är idén inte. Tvärt 
om är reklamfilmen en skäligen bekant företeelse, 
som jämväl haft sina företrädare hos oss. Och då vi-
sades sådana filmer även på biograferna såsom det 
icke är ovanligt i Amerika. Men hos oss fick reklam-
filmen på biografen dock dess bättre ingen varaktig stad 
[min kurs.]. Vilket helt visst var lyckligt både för bio-
graferna och dess publik. Publiken går nämligen på 
bio för sitt nöjes skull. Inte för att andligen tvångs-
matas med annonser och reklamer såsom sker på hr 
Ranfts teatrar.23

Det sistnämnda anspelar på den tradition som 
sedan några decennier fanns vid landets större te-
atrar – till exempel på Albert Ranfts Oscarsteater, 
där filmen Hushållsbestyrs huvudrollsinnehavare 
var verksamma – att i mellanakterna med hjälp 
av skioptikonapparat visa reklam för allehanda 
konsumtionsvaror. Teaterdirektör Ranft var en 
nagel i ögat på filmbranschen alltsedan han ti-
digare förbjudit sina skådespelare att medverka 
i filminspelningar under sommaruppe hållet, ett 
förbud som sedermera hävdes, men som inte säl-
lan omnämndes när relationen mellan film och 
teater avhandlades i pressen. Sist men inte minst 
speglar yttrandena även skilda uppfattningar om 

reklamens lämplighet inom olika medier. Film-
bladets skribent ger uttryck för den oro som fanns 
bland filmbranschens företrädare att biopubliken 
skulle reagera negativt om de tvingades att ta del 
av något som de inte betalat för att se. Meningsut-
bytet ger en inblick i reklamfilmsfrågan i början 
av 1920-talet, och antyder osäkerheten bland film-
branschens företrädare om huruvida de skulle 
införliva reklamfilmen eller inte i de ordinarie 
filmförevisningarna. 

Skyltfönsterbio

Skyltfönster blev allt vanligare i Sverige åren 
kring 1890. Elektricitetens intåg medförde att 
butiksfönster ut mot gatan inte längre behövde 
fungera som ljusinsläpp i första hand, utan även 
kunde användas för exponering av varor för att 
fånga flanörernas uppmärksamhet och väcka 
köplust. Som reklammedel fick skyltfönster sitt 
genombrott under 1920-talet, men det är först un-
der 1930-talet som dess egenskap som marknads-
föringsmedium slår igenom på allvar.24 Hand-
böcker i skyltningsteknik framhöll ofta teater-
scenens belysningsmetoder som förebild, likaså 
skulle varorna helst exponeras så att de framstod 
som ‘levande och tilldragande’. Belysningens 
centrala roll medförde att förutsättningarna skif-
tade under dygnets timmar: när det var ljust ute 
fick belysningen konkurrera med dagsljuset, när 
det var mörkt ute kunde spegelreflexer uppstå.25 

Ett tidigt exempel på att reklamfilmsvisning i 
skyltfönster kunde fylla ett behov framgår av en 
notis i tidskriften Biografen 1913, vari berättas att 
två affärsinnehavare på Regeringsgatan i Stock-
holm ansökt om att under två söndagar under 
årets julskyltning få visa ‘biografbilder’ i sina 
skyltfönster. Detta har emellertid nekats dem, 
‘med rätta’ inflikar tidskriftsredaktören, eftersom 
polisen anser tilltaget olämpligt ‘med hänsyn till 
allt för svår trängsel och störningar i trafiken’.26 
Ett mer framgångsrikt exempel på denna typ av 
filmförevisning ägde rum i december 1920 då 
varu huset PUB i Stockholm i ett av sina skylt-
fönster mot Drottninggatan visade Herrskapet 
Stockholm ute på inköp. Filmen var närmare 40 
minuter lång och regisserades av Ragnar Ring, 
chef på AB Hasse W. Tullbergs Film. Huvudrol-
lerna spelades av Olga Andersson och Ragnar 
Widestedt, och handlingen kretsade kring en 
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ström’ i sin rubrik, medan Biografbladet under 
rubriken ‘Filmen som affärsreklam’ noterade att 
stora människomassor stod tätt packade framför 
PUB: ‘Men så var det ju också något extraordi-
närt, som visades; en film, nästan en hel roman, 
som man fick se alldeles gratis!’29

Under 1920-talet äger flera experiment rum i 
Stockholm med så kallad skyltfönsterbio. Som 
vanligt i reklamfilmssammanhang hämtades im-
pulser och teknisk apparatur från Tyskland och 
USA. AB Hasse W. Tullbergs Film i Stockholm sa-
luförde till exempel Duoskop, ‘kontinuerligt fö-
revisande apparat för normalfilm’ [35 mm].30 Men 
med den mindre och mer lätthanterliga smalfil-
mens [16 mm] genombrott under andra halvan 
av 1920-talet utökades valmöjligheterna att visa 
reklamfilm. År 1926 presenterade konkurrenten 
A.B. Industri- och reklamfilm (IRE-film) i Stock-
holm projektorn Capitol, en amerikansk helauto-
matisk apparat, ‘lätt transportabel’ och vägandes 
12 kg samt anpassad för reklamfilm. Filmbasen 
utgjordes av brandfri 16 mm smalfilm, och nyhe-
ten var att ‘man kan köra filmen om och om igen, 
så länge man önskar, vilket ju är en ytterligare 
fördel för just reklamfilm’. Det sistnämnda samt 
att apparaten kunde visa bilder i fullt dagsljus 
gjorde den, enligt artikeln, särskilt lämpad ‘för 
visning i butiksfönster och butikslokaler samt å 
affärskontor’.31

Herrskapet Stockholm ute på inköp från 1920 innehåller tids-
typiska kännetecken för moderniteten, till exempel modevis-
ningar, skyltdockor, telefoner, hissar, bilar och motorcyklar. Flera 
spelfilmsliknande inslag med ‘comic relief’ utifrån traditionella 
könsroller förekommer i filmen, till exempel när herr Stockholm 
med uppskattande minspel misstar en skyltdocka för en livs 
levande kvinna.

Capitol var en ‘transportabel, brandfri, helautomatisk, med 
ändlös film försedd projektionsapparat’, som kunde användas i 
skyltfönster: ‘Bilden kan projiceras rakt fram på en duk eller åt 
sidan genom en duk […]. I det senare fallet kan bilden visas 
även vid dagsljus, varvid man erhåller en lika skarp bild, som då 
förevisningen äger rum i mörkt rum’. (KB. Vardagstryck. Affärs-
tryck 1920–1970. 8:o. AB Industri- & reklamfilm 1926, s. 3.)

Stockholms familjs besök på varuhuset för att 
utrusta sig inför en längre resa. För eftervärlden 
har filmen främst uppmärksammats för att Greta 
Gustafsson, sedermera Garbo, debuterade på vita 
duken i en roll som mannekäng.27 

Mode och film kom tidigt att ingå i en sym-
bios i början av 1900-talet. Frans Hallgren skri-
ver i Kinematografien, ett bildningsmedel (1914) 
att filmens användning ‘som reklamorgan torde 
först [min kurs.] ha framträtt med den modekrö-
nika i film, som plär utgöra en del av de större 
filmfirmornas veckojournaler i levande bilder’.28 
Hallgrens påstående är inkorrekt, men icke desto 
mindre var modebranschen en av föregångarna 
att använda reklamfilm i marknadsföringen. 
Bland svenska varuhus kan NK och PUB nämnas, 
vilka båda förekom flitigt i biografernas jour-
nalfilmer. Herrskapet Stockholm ute på inköp är 
visserligen reklam för PUB, men någon påträng-
ande reklamexponering för enskilda varumärken 
förekommer sällan i filmen. Ett av få undantag 
inträffar när Herr Stockholm i närbild synar en 
slips, varpå klipp sker till mellantext med reklam 
för varumärket. Herrskapet Stockholm ute på in-
köp omnämns endast sporadiskt i pressen, men 
mottogs då positivt. Stockholms Dagblad benäm-
ner tillställningen ‘Fönsterbio hos Paul U. Berg-
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Som Michael Cowan har visat medförde re-
klamfilmsbranschens professionalisering kring 
1920 att man ville nå en ny publik ute i stads-
landskapet, ‘a distracted audience in motion’, till 
exempel shoppande människor, förbipasserande 
flanörer på stadens gator och torg eller besökare 
på industriutställningar och dylikt: 

It was no accident that nearly all of the new forms 
of portable projection, including film cabinets, 
cine-mobiles and shop-window projectors, were de-
signed to show short films on a loop, thus making 
possible – as projectors for museum installations 
still do today – the screening for advertisements for 
audiences in constant rotation.32

Centralgestalten inom industri- och reklamfilms-
branschen i Sverige under 1920-talet, Ragnar 
Ring vid AB Hasse W. Tullbergs Film i Stock-
holm, var emellertid inte lika förtjust i de nya 
visnings formerna. I Svenska Reklamförbundets 
jubileumsbok 1929 återger han hur en filmoffi-
cin och fyra ‘kända industri- och handelshus’ i 
centrala Stockholm (chokladaffär vid Stureplan, 
slakteributik vid Hötorget, konfektionsaffär res-
pektive skrivmaskinsaffär på Drottninggatan) 
kring 1920 experimenterat med ‘skyltfönsterbio’ 
under en månads tid från kl. 11 på förmiddagen 
till kl. 23 på kvällen. Förevisningarna väckte ‘stor-
artad uppmärksamhet’, och polisen, som hade 
gett sitt tillstånd, ‘hade all möda att hålla trafiken 
igång förbi de packade åskådarhoparna’. Men 
sammantaget ledde experimenten inte till någon 
ökad försäljning, summerar Ring, och slutresul-
tatet blev därför en stor besvikelse för alla inblan-
dade.33 När 16 mm smalfilm slagit igenom under 
1920-talet, gjordes nya försök med skyltfönster-
bio. Men även denna gång blev utfallet, enligt 
Ring, en missräkning för alla inblandade parter, 
‘efterlämnande ekonomiskt svidande erfarenhe-
ter och massor av dyrt inköpt men oanvändbart 
apparatskrot på skräpvindarna’.34 I boken Kall-
prat om film från 1928 kommenterade Ring den 
här typen av ‘filmförevisningar för gatupubliken’ 
på följande sätt:

Jag har framhållit som min åsikt – och den förfäktar 
jag ännu – att den delen av gatans publik, som är 
lönt att offra reklam på, ej ställer sig att gapa på en 
gratisfilmförevisning bland springpojkar, slådanker 
och – – reklamintresserade, som se på spektaklet 

med helt andra ögon än varuköparens. Jag har sagt, 
att gatureklamen bäst tillgodoses med klatschiga af-
fischer, enkla kraftiga skyltningar och korta, starka 
ljusreklamer, vilka i en blink exponera det man vill 
hava sagt på näthinnan av den verkligt köpkraftiga 
publiken, som i regeln varken har tid eller intresse 
för längre hängoperor – men nej – en efter annan 
har hoppat på den urmodiga nyheten för att ganska 
snart komma till insikt om sitt misstag.35

Smalfilmens bildkvalitet levde dessutom inte upp 
till Rings högt ställda krav, likaså värjde han sig 
mot de många gånger usla filmförevisningsför-
hållanden som rådde utomhus, vilket i sin tur 
medförde att den köpstarka publiken uteblev.36 
Inte ovidkommande i sammanhanget är att Ring 
som regel var motståndare till korta reklamfil-
mer överhuvudtaget, så kallade annonsfilmer, 
och att hans företag AB Hasse W. Tullbergs Film 
var ledande inom längre reklamfilmer (eller ‘pro-
pagandafilmer’ som Ring hellre ville kalla dem). 
Dessa filmer kunde anta spelfilmslängd, och fick 
enligt branschöverenskommelser endast visas på 
annan tid än ordinarie filmförevisningstider, så-
vida de inte ingick som fyllnadsfilmer i de ordi-
narie filmprogrammen.37 

När Einar Förberg behandlar smalfilm i hand-
boken Att sälja med film (1946) är han mer posi-
tiv. Förberg beskriver hur fönsterskyltsapparater 
kunde laddas med cirka 100 meter smalfilm, vil-
ket motsvarade cirka 8 minuters speltid. Framför 
allt kring åren 1927–30 användes dylika apparater, 
‘den ändlösa filmen’, av företag som Banankom-
paniet, Skandinaviska Banken och Kooperativa 
Förbundet. Att apparaterna försvann berodde, 
paradoxalt nog, på att de blev för populära, ‘ty 
det blev ofta stockningar på trottoarerna utanför 
de fönster, där apparaterna stodo uppställda. Och 
då måste givetvis polisen ingripa’. Till skillnad 
mot Ring vidhåller dock Förberg att det finns en 
framtid för ändlös film när varuhus och utställ-
ningar kommer att börja använda den här typen 
av filmförevisning i sina lokaler.38 Framtiden 
kom onekligen att ge Förberg rätt.

Filmreklambilen

‘Haben wir das alles getan!’39 Kung Fredrik I:s 
berömda utrop citeras av Filmbladets kåsör i en 
krönika 1921 då han återger hur den tyska fack-
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tidskriften Kinematogaphische Monatshefte i arti-
keln ‘Köpmannen och kinematografien’ berättar 
hur en handelsresande för Ford nått exempellösa 
framgångar i Sverige:

Resanden är ‘beväpnad’ med en portativ biografin-
rättning. Han far från by till by, trummar samman 
bönderna, visar en eller två vanliga nöjesfilmer – och 
drar därpå sin film som visar traktorer i arbete. Man-
nen gör briljanta affärer och har totalt övertrumfat 
sina kolleger med deras sköna litograferade bilder på 
konsttryckpapper!40

Krönikörens tvekan inför sanningshalten i berät-
telsen må vara berättigad, samtidigt vittnar skild-
ringen om de förhoppningar som många satte 
till filmmediets förmåga att överträffa äldre och 
mer etablerade reklammetoder, till exempel lito-
graferade bilder på konsttryckspapper. En inte 
oväsentlig detalj i anekdoten är att det är Ford, 
modernitetens företag och starkt förknippat med 
löpandebandprincipen, som tagit filmmediet 
till hjälp. Bilen var ett emblematiskt tecken för 
den nya tiden och förekom tidigt i filmmediets 
repertoar, till exempel i filmupptagningar från 
biltävlingar och reseskildringrar företagna med 
bil. Därifrån var steget inte långt till att bilen 
även blev ett publiklockande och bärande inslag i 
dramer och spelfilmer, inte sällan signalerat i sen-
sationella filmtitlar som Automobilfärd på lif och 
död (1910), Automobilhjältinnan eller Den mutade 
chauffören (1914) och Hon ville ha en fordbil (1917).

Reklambranschen insåg tidigt bilens attrak-
tionskraft i olika reklamsammanhang. Ett upp-
märksammat exempel stod Åhlén & Holm för 
när de 1910–11 for runt på den svenska landsbyg-
den i en vit sportbil av märket Darracq med re-
klam på såväl suffletten som bilens sidor.41 Fram-

för allt Ford kom att förknippas med filmmediet 
på olika sätt, bland annat med journalfilmsserien 
Fords Education Weekly, som även nådde Sve-
rige.42 Under 1920-talet företog Ford, men även 
Fiat, reklamresor över hela Sverige, till exempel 
när den trettiotusende Forden sålts, varvid före-
taget arrangerade en reklamfärd från söder till 
norr för att, som Biografbladet uttryckte det, ‘visa 
Fordmärkets resurser’. Biografbladet berömmer 
filmen, En vinterfärd med Ford Ystad–Haparanda 
(1925), och poängterar dess ‘vällovliga syfte’ samt 
avslutar med att informera att den ‘är tillgänglig 
genom alla Fordbolagets filialer i Sverige’.43 Rå-
gången mellan redaktionell text och reklam är, 
som så många gånger förr inom filmbranschen 
vid denna tid, inte helt otvetydig.44

Men bilen kom även att fungera som en del av 
filmförevisningskontexten. Tidskriften Filmen be-
rättar till exempel 1920 om ‘biografbilen’ i Tysk-
land, ett slags ambulerande biograf, som ‘i syn-
nerhet kommer lantbefolkningen till godo och 
sålunda bidrager till lösningen av den alltjämt ak-
tuella frågan om tråkigheten på landsbygden’.45 
Samma år återger Filmbladet under rubriken 
‘Gatu biografer i Berlin’ hur bilar kör omkring i 
den tyska huvudstaden och visar reklambilder på 
kvällarna mellan kl. 18–21 på platser ‘där det mer-
kantila och mondäna livet utvecklar sig särskilt’. 
Bilarna, konstaterar artikelförfattaren, är utrus-
tade med kinematograf- och diapositivprojektion 
som kan visa reklambilder såväl bak som fram på 
bilen.46

År 1922 tycks nymodigheten, att döma av 
dags- och branschpressen, ha nått Sverige. Biograf-
bladet återger under rubriken ‘Reklamfilm per 
bil’ hur ett konsortium startat en turné med en 
bil försedd med en liten biograf, som på en duk 

‘Biografbilen’, eller ‘filmbilen’ som den 
också kallades, var en tysk föregångare 
som fanns att beskåda i Filmen, en av 
dåtidens många svenska filmtidskrifter. 
(A. Gradenwitz, ‘Biografföreställningar vid 
dagsljus’, Filmen nr 5 1920, s. 13.)
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uppspänd frampå bilen, rullar upp interiörer från 
olika annonserande företag. Notisen avslutas med 
en from förhoppning från biografägarnas fack-
organ: ‘Måtte nu bara inte föreställningarna äga 
rum på ordinarie biograftid!!’ 47 I oktober samma 
år kan Biografbladet berätta om ett annat försök 
att använda den nya filmförevisningsformen. Un-
der rubriken ‘Ingen reklamfilm på Drottninggats-
marknaden’ återges att en ansökan har inlämnats 
om att på Vallingatan eller Hötorget ‘få förevisa 
filmer från en för ändamålet särskilt apterad au-
tomobil’. Vidare informeras att bilderna skulle 
utgöras av ‘reklamfilmer, inspelade hos olika 
firmor’. Ansökan avslogs av centralpolisens chef 
kommissarie Kempe, som förutspådde att mark-
naden skulle locka stora åskådarskaror och att 
‘en sådan filmförevisning på gatan skulle säkert 
bli trafikhindrande’. Kommissarien avslutar med 
att hänvisa ‘reklambilderna till biograferna eller 
teatrarnas mellanakter, där de vanligen bruka vi-
sas’.48 Kommentarerna speglar ett återkommande 
scenario i reklamfilmssammanhang på offentliga 
platser under 1920-talet: Dylika filmförevisningar 
drog uppenbarligen folk, men stora åskådarskaror 
i det offentliga rummet ogillades av polismyndig-
heterna eftersom det kunde leda till trafik- och 
ordningsstörningar. Därigenom blev myndighet-
erna en aktiv aktör i att bestämma var reklam-
filmen hörde hemma, och det var företrädesvis 
inom biografens och teaterns fyra väggar.

Att döma av en artikel av Lasse Ring i Biograf-
bladet några år senare blev försöken med reklam-
filmsvisningar med bil ett misslyckande. Ring 
berättar att han i egenskap av chef för AB Hasse 
W. Tullbergs Film år 1922 blivit erbjuden att satsa i 
ett av ovannämnda projekt, som enligt initiativta-
garna gällde ‘ett absolut nytt och förstklassigt sätt 
att förevisa reklamfilmer’ på, men att han avböjt. 
‘Den epokgörande händelsen’, som Ring kallar 
det hela, uppmärksammades emellertid i pressen 
där artikeln enligt Tullbergchefen beledsagades 
av illustrationer ‘vilka visade en med annons-
skyltar bemålad Ford-bil, som var utrustad med 
attiralj för friluftsförevisning av film’. Enligt Ring 
var ‘filmreklambilen’ långt ifrån en ny företeelse, 
men dess användning hade tidigare skett på syd-
ligare breddgrader ‘där mörka kvällar förena sig 
med drägligt klimat’. Ring hävdar att det hela 
stöp på det bistra svenska klimatet och på att den 
köpstarka publiken uteblev. Den samlade erfaren-

heten av denna ‘eriksgata’ blev, avslutar Ring, 
‘att åskådarna till största delen utgjordes av halv-
vuxen ungdom och annan slådank-publik, som 
knappt hade råd att sala till en ask Pixpastiller’.49 

Pråmbio

Bland alla de försök och experiment med att före-
visa reklamfilm utomhus i stadens offentliga rum 
som ägde rum vid denna tid utgör försöken med 
pråmbio ett av de mer udda inslagen. Grosshand-
lare Axel Eliasson anordnade hösten 1921 frilufts-
bio på en pråm förtöjd vid Tegelbacken i Stock-
holm. Evenemanget var till förmån för Barnens 
Dag, och filmbilderna visade, enligt Svenska 
Dagbladet, ‘vackra bilder från livet på Barnens ö, 
flotta snapshots från förra årets festligheter på Sta-
dion etc.’. Recensenten klagar dock på val av plats 
efter som stora vedskutor störde sikten, likaså sken 
månen så starkt att ‘filmbilderna förbleknade’. 
Den sistnämnda malören försökte en överför-
friskad herre åtgärda genom att släcka gatljusen 
i pråmens närhet, dock till ingen nytta, upplyser 
artikelförfattaren. Avslutningsvis informeras om 
att pråmen kommande kvällar skulle flyttas till 
Strandvägskajen vid Nybroviken, vilket enligt ar-
tikeln säkerligen kommer att locka folk och ‘göra 
succès’.50

Några år senare var det dags för nya försök 
med pråmbio i Stockholm. Bakom projektet 
denna gång stod skådespelaren Carl Barcklind 
och Svensk Filmreklam, som ansökt om tillstånd 
för december 1924 och januari 1925. Filmbladet 
benämner det hela ‘Calle Barcklinds pråmbio’ 
och meddelar att avsikten är att ‘reklamera för en 
del firmor i staden’. Båten ska gå i trafik mellan 
Grand Hotel och Norr Mälarstrand under kvälls-
tid kl. 17–23.30, och anordnas så att ‘intet ljussken 
skulle blända eller vilseleda den trafiker ande sjö-
farten’. Kommissarie Söderqvist inom polismyn-
digheten hade inga invändningar mot ansökan, 
dock framhöll han att ‘pråmen bör vara försedd 
med nödig räddningsattiralj’.51

Även Biografbladet uppmärksammar Carl Barck-
  linds kommande projekt, och i samma tidskrifts-
nummer återfinns en längre artikel under rubri-
ken ‘Allting flyter’, författad av tidskriftens mång-
årige medarbetare Lasse Ring, chef för AB Hasse 
W. Tullbergs Film.52 Rings kåseri är en mördande 
vidräkning med såväl Barcklinds planerade pråm-
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bio som filmförevisning ute i det fria i Sverige över-
huvudtaget. Med sedvanlig humor återger Ring 
hur han själv närt planer på att sätta upp en ‘flott 
gratisbio’ vid Klara sjö utanför Tullbergs lokaler, 
ett projekt som var ämnat att locka publik från 
närliggande populära biografer som Palladium, 
Auditorium och Kungsbion:

Varje kväll, som väderleken tillät, skulle alltså en 
mångtusenhövdad publik på Kungsbron, Kungs-
broplan och strandplatsen vid Centralsaluhallen få 
läska sin själ med tandpasta, skosmörja, tvättpulver, 
laxérpiller och alla andra århundradets slagnummer 
på den moderna filmreklamens spellista.53

Men innan Ring värvade finansiärer till denna 
‘flytande reklambiograf i Klara sjö’ företog han 
grundliga undersökningar kring huruvida fri-
luftsförevisning av film bar sig ekonomiskt eller 
inte. Kontentan blev att inte bara polisen och 
myndigheterna försvårade det hela, utan fram-
för allt väderleken satte käppar i hjulet. Men än 
viktigare att beakta, poängterar Ring, är pub-
likens högt ställda förväntningar på lokalerna, 
‘bortskämd som den är av världens bäst hållna 
filmteatrar’. En köpstark publik, fortsätter Ring, 
traskar näppeligen ned till kajen vid Grand Hotel 
för att se på gratisfilm i en pråm med centralupp-
värmning: ‘Ty det kan väl aldrig vara meningen, 
att publiken skall stå på kajkanten under bar 
himmel i köld och slask och blåst?’54 Att döma 
av beskrivningarna i pressen var avsikten att re-
klamfilmerna skulle projiceras på pråmen så 
att de kunde ses från land av kvällsflanerande 
stockholmare utmed pråmens färdväg. Planerna 
tycks dock inte ha förverkligats eftersom varken 
dags- eller branschpressen nämner något mer om 
pråmbio den aktuella vintern.55

Flygreklamen invaderar himlen

Himlavalvet som skådeplats för massreklamens 
budskap har sedan lång tid tillbaka varit en om-
huldad dröm bland reklamfolk, och inte sällan 
har flygplan involverats på olika sätt. Fördelarna 
ligger bland annat i att flygplanens motorljud 
styr människors blickar och uppmärksam-
het mot himlen och reklambudskapet. Likaså 
undviks distraktion från andra konkurrerande 
reklam budskap som fallet är när läsaren ögnar 
igenom en tidnings annonssida. Även moder-

nismens företrädare fascinerades av flygkonstens 
uttrycksmöjligheter, framför allt de italienska 
futuristerna. Till skillnad från luftballongens 
sakta och förutsägbara bana på himlavalvet var 
flygplanets rörelseschema, enligt futuristerna, 
mer oförutsägbart och dramatiskt. Fedele Azari, 
med erfarenheter som stridspilot under första 
världskriget, hyllade flygning som en gryende 
konstform. I manifestet Il Teatro Aero Futurista 
(1919) utvecklade han sin syn på flyget som en 
fri rörelse genom rymden, analogt med dansen 
men oändligt mer överlägsen. Piloten blir, häv-
dade Azari, ett med sin maskin, och från marken 
kan åskådarna följa ‘varje skiftning i pilotens sin-
nestillstånd’, ett slags ‘rörliga hieroglyfer’ som 
ackompanjeras av motorernas uttrycksfulla vrål. 
I framtiden, siade italienaren, skulle dessa fantas-
tiska flyguppvisningar kunna beskådas dag och 
natt över världens storstäder, och i mörkret skulle 
planen ‘framställa rörliga stjärnbilder ovh fantas-
tiska danser, förstärkta av strålkastarljusen’.56

Flygets moderna historia sammanfaller till 
stora delar med filmmediets historia, och båda 
blev tidigt symboler för moderniteten. Det är 
säkerligen ingen slump att tidskriften Biografens 
tecknade vinjett på ledarsidan i början av 1910-ta-
let visade ett flygplan som kinematograferade 
jorden från ovan. Allmänhetens intresse för fly-
gets utveckling medförde att stumfilmstidens 
biorepertoar ofta fylldes med filmer om ‘luftens 
riddare’ och deras maskiner, till exempel Flygtäv-
lingarna å Ladugårdsgärde (1910) eller Baron Ceder-
ströms aeroplan Bil-Bols (1910). ‘Flygbaronen’ Carl 
Cederströms första Blériotplan fick för övrigt sitt 
namn ‘Bil-Bol’ efter det lyxbilsföretag, Bilaktie-
bolaget, som han drev i Stockholm. Cederström 
var en av dåtidens mest uppburna och firade kän-
disar i Sverige tack vare den nya mediekulturen. 
Han förekom flitigt i dags- och veckopressen, på 
film och till och med som skådespelare på nöjes-
scenen. Hans flygningar på Gärdet i Stockholm 
lockade stora åskådarskaror och bevistades inte 
sällan av medlemmar ur det svenska kungahuset. 
På vaxkabinettet Svenska Panoptikon i Stockholm 
kunde han beskådas som en av attraktionerna 
efter de första flygningarna på Gärdet i Stock-
holm 1910, likaså efter det att han förolyckats då 
hans plan störtat i Ålands hav 1918.57 Ryktbara pi-
loter, spektakulära flyguppvisningar och tragiska 
dödsolyckor bidrog till att stegra publikintresset. 
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Flygplan förekom i åtskilliga dåtida spelfilmer, 
till exempel i Aeroplanet i brottets tjänst (1912) och 
Bortföring i aeroplan eller Aviatikerns brud (1912). 
Även filmkomedigenren profiterade på flygets 
popularitet, till exempel i Lehman har flygdille 
(1912) och Max Linder i aeroplan (1912).

En som inte var sen att dra nytta av flygets 
attraktionskraft i olika reklamsammanhang var 
grosshandlare Johan Petter Åhlén, en av grun-
darna av Åhlén & Holm i Insjön. Åhlén tillhörde 
reklampionjärerna i Sverige och hade redan gjort 
sig känd genom att använda filmmediet och bilen 
i uppmärksammade reklamsammanhang, till ex-
empel i filmen Ett besök hos Åhlén & Holm, Insjön 
(Pathé, 1911). Tillsammans med kompanjonen 
Erik Åkerlund köpte han Cederströms berömda 
Blériotplan och använde det till reklamuppdrag 
över hela landet sommaren 1913. Vid spakarna 
satt kapten Hugo Sundstedt och slängde ner flyg-
blad, och efter landningen delades reklamblad ut 
till den månghövdade publiken. Åhlén & Holm 
publicerade i samband med flygningarna en li-
ten broschyr som innehöll såväl flyghistoria som 
reklam för företaget.58 De uppmärksammade flyg-
ningarna filmades på flera platser i Sverige, och 
förevisades därefter på landets biografer.59 Åhlén 
& Holm anordnade även ambulerande filmföre-
visningar landet runt med ett bioprogram där 
företagets reklamfilmer blandades med aktuali-
tetsfilmer och dramer.60

Flyg i reklamsammanhang förekom även i då-
tidens journalfilmer, till exempel i Svenska Bio-
grafteaterns Veckorevy den 10 mars 1919. Journal-
filmsinslaget visar hur flygbladsreklam för Nemo, 
PUB och John F. Larson släpps från luften och 
landar bland kringströvande stockholmare på 
Östermalm.61 Även filmbranschen började använ-
da sig av denna moderna reklamform, exempelvis 
filmuthyrarna, vilket inte sågs med blida ögon av 
alla inblandade. Biografmannasäll skapet och Bio-
grafägareförbundet karakteriserade före  teelsen 
som ‘osund reklam’, vilken kunde jämställas med 
förbjudna inslag som ‘kringkör ande eller kring-
bärande å gator och offentliga platser (medelst 
sandwichsmän, kärror o.d.) med reklamplakat’.62 
Under 1910- och 1920-talen debatterades reklam-
frågor ständigt inom branschen, bland annat 
fanns rädslan att alltför uppseendeväckande re-
klam kunde ge intryck av vinster i övermått, vil-
ket i sin tur skulle kunna framkalla krav på höjd 

nöjesskatt från myndigheternas sida. Detta fick 
till följd att iögonenfallande reklam knuten till 
moderna företeelser som luftballonger, flygplan 
och bilar fördömdes, ty, som Gustaf Berg, Sta-
tens Biografbyrås före detta chef, uttryckte det 
vid ett branschmöte 1923, ‘reklamkärror äro re-
klamkärror, även om de uppträda som bil eller 
flygmaskin’.63

Ett annat modernt reklamsätt med anknyt-
ning till flygplan och himlavalvet var skywriting, 
att skriva reklambudskap på himlen med hjälp 
av röken från ett flygplan. På svenska har före-
teelsen kallats såväl flygskrift, himlaskrift, luft-
skrift som rökskrift. Det hela har liknats vid en 
pennas skrift på papper, där flygplanets motor 
utgör penna och där röken är det bläck som for-
mar bokstäver på himlen, det vill säga papperet. 
Svensk premiär för denna ‘ultramoderna reklam-
modell’ ägde rum i samband med Göteborgsut-
ställningen 1923, då Dagens Nyheter med engelsk 
flyghjälp på himlen spred meddelandena ‘Hallå 
Sverge’ [sic] och ‘Fråga DN’.64 I oktober samma 
år kunde stockholmarna ta del av denna nya re-
klamform.65 Rökskriften var huvudinslaget i en 
stor uppslagen reklamkampanj där både flyg-
plan, bilar och press medverkade till att i landets 
huvudstad sprida budskapen ‘Läs DN’ och ‘Ät 
Läkerol’. Några dagar senare kunde intresserade 
även ta del av händelsen på biograferna i Svensk 
Filmindustris Veckorevy.66 

Ett annat sätt att använda flygplan i reklam-
sammanhang var att utnyttja själva flygplans-
kroppen som annonsplats. Detta förekom bland 
annat på Göteborgsutställningen 1923 då ett plan 
hade utrustats med elektriska lampor, som enligt 
ett tidningsreferat ‘rent och klart lyst fram nam-
net “Stomatol” på vingarne’.67 I slutet av 1920-ta-
let samarbetade AB Aerotransport och den kände 
flygaren Albin Ahrenberg med olika företag och 
for land och rike runt och lät allmänheten prov-
flyga mot en låg avgift. Premiäråret 1927 gjordes 
reklam för Tomtens skurpulver på flygplanskrop-
pens sidor,68 året därpå, 1928, var det Åhlén & 
Holm som lanserades, medan 1929 års flygturné 
marknadsförde Stomatol. Att flyget i allmänhet 
och flygskriften i synnerhet fascinerade män-
niskors sinnen vid denna tid framgår av den re-
klamaffisch som framställdes för den sistnämnda 
flygturnén. På affischen syns hur flygplanet, mot 
en azurblå himmel, har skrivit ‘Stomatol’ med 
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flygskrift, men i själva verket förekom endast 
passagerarflygningar under den aktuella turnén, 
dvs. någon rökskrift med den flygmodelltyp som 
avbildas på bilden förekom inte överhuvudtaget.

 

Tecken i skyn eller Himlen
som den ultimata bildskärmen

Dagens digitala revolution och mobila medier 
har utmanat tidigare dominerande visningssätt 
av filmens rörliga bilder, som tidigare var likty-
digt med biografen och dess projektor, filmrullar 
och filmduk. Härigenom har nya visningsformer 
och andra filmiska erfarenheter aktualiserats. 
Detta visar heterogeniteten inom forsknings-
fältet, något som Patrick Vonderau poängterat 
angående de senaste decenniernas internatio-
nella forskningsbidrag, nämligen att de ‘testify 
to a broader tendency of conceptualising cinema 
as an “open system” whose pasts include many 
dead-ends and a still unwritten “history of pos-
sibilities”’.69 En av dessa ‘history of possibilities’ 
inom den västerländska visuella kulturen som 
ständigt aktualiserats över tid är drömmar och 
fantasier om himlen som en jättelik bildskärm, 
‘the ultimate public media display’, som Erkki 
Huhtamo uttrycker det i ‘The Sky is (not) the 
Limit: Envisioning the Ultimate Public Media 
Display’ (2010). Huhtamo konstaterar att upp-
finningar inom teknologins historia ofta har sin 
upprinnelse i någons fantasi, det kan vara förfat-
tare, konstnärer, religiösa ledare, reklamfolk eller 
journalister. Alltifrån år 312 då Konstantin den 
store, inför striden mot kejsarrivalen Maxentius, 
såg korset och inskriptionen In hoc signo vinces70 på 
himlavalvet, till modern tid och seriefiguren Bat-
mans strålkastarlogo, har det funnits diskur siva 
inslag, men också konkreta exempel, där himlen 
fungerar som ett slags gigantisk bildskärm.71 

En av de företeelser som Huhtamo uppmärk-
sammar är ljusprojektioner mot himlen, varvid 
skioptikonapparaten eller strålkastaren utgör 
en teknisk förebild. Under världsutställningen i 
Chicago 1893 sker mer eller mindre lyckade expe-
riment att projicera texter och bilder mot skyn. 
Men redan i början av 1870-talet skrev Auguste de 
Villiers de L’Isle-Adam en satirisk novell hur him-
lasfären med hjälp av den nya tekniken används 
för allehanda budskap, till exempel ‘Behöver ni 
korsetter? Ja – eller nej?’ Tematiken återfinns även 

Uppståndelsen var stor när Dagens Nyheter introducerade 
flygskriften i Stockholm i oktober 1923. Från reklamsynpunkt 
ansågs flygskriftens styrka vara att ‘ingen av de personer som 
befinna sig inom det av skriften tänkta området kan undgå att 
observera densamma’. ([Osign.] ‘’Läs D.N.’ stod i går i rymden’, 
Dagens Nyheter 18/10 1923, s. 1.)

i en novell av Jules Verne från 1889 då han be-
skriver hur en dagstidning rymmer en himmels-
reklamavdelning, som från tidningshusets tak 
projicerar reklam på himlens moln.72 I början av 
1900-talet förbättrades strålkastarens prestanda 
avsevärt, inte minst i samband med första världs-
kriget. Framöver blev strålkastarprojektorer inte 
sällan ett stående inslag vid stora utställningar 
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Flygskrift förekom ofta i 1920-talets tryckta reklam på affischer, i tidningar, tidskrifter och broschyrer, men var 
inte lika vanligt förekommande i verkligheten på grund av flygplanstekniska krav och rättighetsinnehav. (KB. 
Vardagstryck. Affisch A1 – Medicin. Stomatolfabriken och AB Aerotransport.)
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eller extravaganta filmpremiärer. Begränsning-
arna i denna reklamform bestod främst i att före-
visningarna förutsatte molniga nätter och att 
budskapet inskränktes till relativt enkla grafiska 
element, till exempel silhuetter, korta slogans el-
ler varumärken.73

Exemplen ovan kännetecknas alla av enorma 
skalförändringar. Erkki Huhtamo har i en annan 
artikel, ‘Messages on the Wall: An Archaeology of 
Public Media Displays’ (2009), uppmärksammat 
Gulliveriseringen av media i slutet av 1800-talet 
och framåt, det vill säga att utomhusreklamens 
meddelanden alltmer kännetecknades av enor-
ma förstoringar. Tidigare kunde skyltar och an-
nan reklam karakteriseras som antropomorfa 
och korresponderade mer eller mindre med män-
niskan och hennes omgivning. De undantag som 
fanns hade ofta med makt att göra, till exempel 
katedraler, slott och stadshus, vilka skulle impo-
nera med sina väldiga dimensioner. Skalföränd-
ringar utgör alltså en av den moderna storstadens 
mer framträdande företeelser, och återfinns på 
såväl biografens filmbilder som reklamaffischer-
nas illustrationer. I takt med förbättrad tryck-
eriteknik och utvecklad fotografisk reproduktion 
blev affischernas igenkänningsfaktor allt högre. 
Till och med på långt avstånd gick reklambud-
skapet fram eftersom reklammakarna hade lärt 
sig att hushålla med textuella inslag och istället 
förlita sig på visuella symboler för varumärken 
och märkesnamn.74 

Men Huhtamo påpekar också att denna ut-
veckling mot de publika bildernas förstoring 
även åtföljdes av en tendens mot förminskning 
och privatisering av massproducerade bilder, till 
exempel i form av illustrerade veckotidningar. 
Detta leder, enligt författaren, till att männi-
skans varseblivning i vardagen skiftar mellan det 
gigantiska (inför små visitkort eller samlarbilder) 
och det ‘lilleputt aktiga’ (under reklamspektakel 
i skyn eller framför gigantiska reklamskyltar).75 
Det sistnämnda kan illustreras med ett journal-
filmsinslag ur Svensk Filmindustris Veckorevy 
från 1925, då en jättelik filmaffisch för Den enda 
kvinnan (The Only Woman, 1924) föreställande 
stumfilmsstjärnan Norma Talmadge vecklas ut 
av två män hängandes i rep, vilka tillsammans 
med medhjälparna i bildens överkant avtecknar 
sig som lilleputtar mot den amerikanska film-
stjärnans gigantiska proportioner.76 

Ett exempel som aktualiserar såväl spelet mel-
lan stort och litet som bildljusprojektioner mot 
himlen, är en reklamannons för Kino, Weydes 
eucalyptustablett’ i tidskriften Filmen 1920. Teck-
ningen visar i stiliserad form hur strålkastarljuset 
från Kino på jorden strålar upp mot stjärnhimlen 
och lyser som en gigantisk stjärna i form av ett 
fotografi av Gösta Ekman. Annonsens nedre del 
består bland annat av text som upplyser att ‘[v]
arje ask innehåller ett fotografi av någon berömd 
filmartist’.77 Reklamannonsen representerar det 
gigantiska genom att bildens strålkastare proji-
cerar en jättelik uppförstoring av filmstjärnan 
Gösta Ekman på himlavalvet (det vill säga en 
bokstavlig visualisering av ordet ‘filmstjärna’), 
men annonsen aktualiserar även det småska-
liga och det taktila genom den samlarbild på en 
filmstjärna som varje ask innehåller. Huhtamo 
poängterar hur populära just samlarbilder, fram-
för allt på filmstjärnor, var vid denna tid och hur 
denna stjärnkult också rymde religiösa aspekter: 

The enormous faces on promotional billboards 
and cinema screens were shrunk to the size fit for 
one’s fingertips: the object of distant adoration 
was brought to tactile reach. These minuscule pic-
tures were an essential part of the play of expec-
tations, promises and lust of the star cult. Like 

Journalfilmsbild från Stockholms stadslandskap från 1925 som 
aktualiserar reklamretorikens spel och hur den skapar symbol-
iska betydelser när människans mått ställs mot det gigantiska i 
form av en jättelik reklamaffisch för hollywoodfilmen Den enda 
kvinnan. (KB. SMDB. Veckorevy 1925-01-26.)
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family pictures kept in the wallet, they could be 
more than just a picture, becoming representations 
of the absent, almost the ‘thing itself’. The religi-
ous implications of the star cult are apparent here. 
Advertising, the star system and religious worship 
share the interplay between the monumental and 
the intimate. In this sense, commercial billboards 
could perhaps be characterised as altar pictures for 
the cult of capitalism.78 

Alla har dock inte varit lika entusiastiska när 
moderniteten under 1900-talet förde samman till 
synes disparata element som reklam, ljusprojek-
tion och religiös tillbedjan. Framför allt har det 
funnits en latent spänning när reklamdiskursen 
invaderar himlen, vilket har sin grund i symbo-
liken kring himlen inom kristendomen (Guds 
rike, de saligas ängder, himmelriket, änglarnas 
hemvist, och så vidare). Detta kan skönjas hos den 
unge journalisten Maksim Gorkij vid hans första 
möte med filmmediet under marknadsdagarna i 
Nizjnij Novgorod 1896 då filmerna förevisades på 
en bordell. Gorkij profeterar missmodigt om det 
nya mediets framtid när filmprojektorn kopplats 
samman med strålkastare tillräckligt starka att 
nå himlen: ‘Det finns ingenting i hela världen så 
storslaget och underbart att det inte kan förmin-
skas och  dras i smutsen. Till och med molnen, en 
gång platsen för våra drömmar, används nu som 
illustrationer i toalettreklam.’79

Filmvetarna Doron Galili och Yuri Tsivian har 
byggt vidare på Huhtamos forskning och adderat 
filmrelaterade exempel ur litteraturhistorien när 
rörliga bilder projiceras på himlen. Utöver exem-
plet med Maxim Gorkij ovan nämns även René 
Clairs roman Adams [eng. Star Turn: A Novel of 
the Films] från 1926, som handlar om en ameri-
kansk filmstjärna som tappat greppet om sitt liv, 
men som i ett försök att återfå kontrollen beslu-
tar sig för att spela in en film med titeln Gud. I 
huvudrollen som Gud Fader uppträder filmstjär-
nan själv. Filmen presenteras i romanen som ett 
slags massmedia-epifani som visas gratis på him-
lavalvet med hjälp av 5 000 projektorer spridda 
över hela världen. Ett annat exempel på projek-
tioner på himlen utgör manusförfattaren Vsevo-
lod Ivanovs och formalisten Viktor Sjklovskijs 
roman Iprit (eng. The Mustard Gas) från 1925. Bo-
kens klimax utgörs av en filmvisning på himlen 
av en imaginär Charlie Chaplinfilm, Charlot and 

the Communist Youth, en samproduktion mellan 
Chaplin i Hollywood och Goskino i Moskva.80 

Drömmen om att projicera rörliga filmbilder på 
himlen nådde även Sverige. Den allestädes närva-
rande Tullbergchefen Lasse Ring återger i en re-
klamfilmsartikel i tidskriften Filmen 1920 rykten 
från såväl USA som Tyskland hur den nya plastiska 
filmen ‘ej behöver någon duk eller fast yta för att 
alstra levande bilder, utan där bilderna framträda 
fristående alldeles som på en scen eller i naturen’. 
Ring avfärdar emellertid tills vidare dessa rykten 
som ‘reklambluffar’, men siar att vi måhända får 
uppleva ‘underbarare saker än detta’ om några år-

Ljusprojektion mot himlen, filmstjärnedyrkan och samlarbilder 
frammanar ett slags sekulär tillbedjan med religiösa undertoner 
i denna varumärkesreklam för Kino, Weydes eucalyptustablett 
från 1920. (Filmen nr 21 1920, s. 30.)
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tionden: ‘Man tänke sig då en mörk höstnatt, när 
div. stora kinematografapparater på jorden fram-
ställa bilder, vilka synas svävande fritt i rymden. 
Då kan man börja tala om verklig reklam.’81

Men även Tom Björklund, reklampionjären 
under förra hälften av 1900-talet i Sverige, hade 
planer på ‘molnreklam’. I sitt standardverk om 
tidig svensk reklam berättar han om idén att låta 
passagerarna vid Bromma flygplats mötas av ‘en 
jättepelare av ljus som mot ett moln högt upp i 
skyn avsatte bilden av ett lysande firmamärke 
via någon sorts fjärrskioptikoneffekt’. Björklund 
förkastade emellertid planerna till slut när han 
börjat fundera om det verkligen var passande att 
‘söka annektera moln och sky för reklamända-
mål?’ Det som slutligen fick honom att avstå var 
nämligen, med hans egna ord, ‘[r]eaktionen mot 
det nästan blasfemiska i projektet’.82

Björklunds förklaring bekräftar Galilis och 
Tsivians konklusion att himlen inte är en neutral 
blank skärm utan utgör ‘a highly charged and 
contested power field’ som på ett eller annat sätt 

alltid relaterar till ‘the indigenous inhabitant of 
heavens, God the Almighty’.83 Så när Björklund 
i reklamboken återger hur ett flygplan lagt ut 
skywriting-reklam för Pepsi-Cola över Köpen-
hamn, men att meddelandet långt senare även 
uppenbarades och kunde läsas oförändrat av häp-
na Jönköpingsbor 30 mil därifrån,84 aktualiseras 
betydelser som författaren själv inte tycks vara 
medveten om. Sanningshalten må förvisso be-
tvivlas, men, som Galili och Tsivian poängterat 
i ett annat sammanhang, ‘as all signs that appear 
on the sky they can be read as good or bad, that 
is, as signifying utopia, dystopia, or both’.85 Att 
Pepsi-Cola, namnet på ett av världens mest kända 
kommersiella varumärken, plötsligt avtecknar 
sig på himlen över ‘huvudstaden’ i det småländ-
ska bibelbältet må för reklambranschens och ka-
pitalismens företrädare framstå som ett utopiskt 
In hoc signo vincis, medan många Jönköpingsbor 
nog snarare såg uppenbarelsen som ett dystopiskt 
mene tekel för en avförtrollad värld där ingenting 
är heligt längre.
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