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”Allt kan säljas med mördande reklam” heter 
det. Må så vara, men tar man det bokstavligt 
uppstår en massa frågor. Gäller det även 
företeelser som är motbjudande? Är det 
verkligen möjligt att sälja och marknadsföra 
en idé om att gå ut i krig? Vad skulle vinsten 
med ett sådant företag vara? Vad behöver 
sägas för att motivera ett land och en 
befolkning till att medverka i ett krig? 
Slutligen - hur skall en sådan reklamaffisch se 
ut för att fungera?  
 
Svaren kan sökas bland urvalet till den 
affischutställning som görs i Kungl. 
biblioteket i oktober månad 2005 med 
anledning av en både märkvärdig och 
värdefull donation av skriftställaren Jan 
Myrdal och konstnären Gun Kessle. Det 
handlar om reklam, eller om man så vill 
marknadsföring. Hur den fungerar när den 
säljer in krig och elände. Man måste ha klart 
för sig att det rör sig om 
marknadsföringsteknik fri från etiska 
värderingar. Krigets marknadsföring handlar 
om mobilisering, stärkande av stridsmoralen  

 
Abel Faivre 1915 

och att motivera till angrepp. Vad gäller utställningens urval av franska affischer gäller det 
även att mobilisera till försvar.  
 
Cynisk reklam 
När reklamen är som effektivast spelar den på känslor. Det gäller bara för affischmakarna − 
eller ”affischisterna”, för att införa en ny försvenskad benämning hämtad från franska språket 
− att rätt tolka sin tid och att spela på de strängar som stämmer med människors attityder och 
rättsuppfattning. Annars kan det bli helt fel och effekten av marknadsföringen kan lätt bli att 
man vänder kampanjen ryggen. Så sker ibland, men när affischen är som bäst kan den vara ett 
viktigt instrument i kampen om herraväldet över det offentliga rummet. Det kollektiva 
medvetandet bearbetas av reklamen och övertygas tillräckligt många blir det svårt att ha en 
avvikande uppfattning. Reklamen vänder sig till alla och den gemensamma upplevelsen kan i 
vissa fall, som inför en annalkande fara, fungera sammansvetsande på invånarna. Att 
marknadsföra krig fungerar således, eftersom människor inför ett yttre hot upplever ett 
kollektivt ansvar. Att det fungerar är egentligen inte konstigt om man tänker på att 
mobilisering inför ett anfall, eller inte minst inför ett försvar, bygger på insäljande, 



övertygande argumentering för att få den egna befolkningen att arbeta för samma sak. Detta  
blir tydligt när man studerar propagandan som den såg ut inför de stora krigen under 1900- 
talet. Framförallt slog man på trumman för det Första världskriget. I Frankrike gjorde man det 
från höger men även från vänster. Inför det yttre hotet kunde man sålunda enas oavsett var 
man befann sig på den politiska skalan. Det som framträder vid en analys av affischerna idag, 
och som i och för sig inte är särskilt förvånande, är att man vid krigens inledning inte till fullo 
insåg vidden av det man marknadsförde. 
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Studerar man krigens propaganda märker man att 
språket, retoriken är densamma som i den gängse 
”vanliga” reklamen. Det handlar om en anpassad 
övertygande informationskampanj där argumenten 
kläds i reklamens språkdräkt. Även kriget kan därför 
marknadsföras som något som behövs - som är 
nödvändigt. Idag skulle det vara svårt att tänka sig 
en dylik kampanj men så står vi heller inte inför 
hotet om krig. För betänk att inför ett yttre hot kan 
människors attityder förändras. Om reklamen 
fungerar och kriget känns nödvändigt kommer 
reklamen att återspegla den attityden så länge man 
upplever att den gagnar det som känns rätt.  
 
När folket skall övertygas om nationens väl, sker det 
alltså enligt samma metoder som vid kampen om 
köparna av margarinet, eller vad det nu kan vara. 
Känslan av det cyniska i att propagera för våld som 
lösning på konflikter kommer man dock inte ifrån. 
Cynismen upplevs så här i efterhand särskilt stark 
och blir särskilt tydlig när man studerar argumenten 

i propagandan, retoriskt friserade för att bäst påverka sin samtid. Särskilt när de formuleras så 
koncist som det begränsade utrymmet i en affisch kräver. 
 
Men affischens styrka är att den kan uttrycka något med korta enkla budskap. Det man vill ha 
sagt förmedlas i expressfart och detta kan ske eftersom bilderna, om de är skickligt gjorda, 
förstärker budskapen och talar direkt till oss. Bilderna ger oss möjlighet till identifikation med 
det avbildade. Den sårade soldaten behöver således ingen ytterligare förklaring. En kort text 
där det står att man bör ”teckna på försvarslånet” räcker. Samma sak gäller för affischer där 
man rekryterade folk till fronten med bilder anspelande på den nationella stoltheten och 
kärleken till fosterlandet.  
 
 
Konst eller reklam 
Affischens uppgift är att påkalla uppmärksamhet vilket betyder att den bildmässigt måste 
väcka intresse och få folk att stanna upp. Detta har i den litografiska affischens historia 
åstadkommits av allt från reklambyråer med sina snabbframställda bruksbilder till konstnärer 
med sina genomarbetade och för ändamålet tankeväckande bilder. I Frankrike kunde 
reklamkonstnärerna verka på samma marknad som de etablerade konstnärerna. Man var inte 
sämre konstnär för att man gjorde illustrationer i reklamsammanhang. Det var bara olika 
yrkesroller där reklamkonstnären tydligare var knuten till uppdraget att genomföra beställarens 
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önskemål. Vid den här tiden var det inget problem för 
konstens status. Man brukar annars mena att det finns 
en risk att affischens beställare, eller avsändare, ställer 
krav på affischens utformning och därmed påverkar 
den konstnärliga friheten och begränsar de estetiska 
ambitionerna. Sådana diskussioner har förts senare 
under 1900-talet.  
 
De tidigaste färglitografiska affischerna gjordes av de 
etablerade konstnärerna. Så i Sverige men framförallt 
i Frankrike. Samma konstnärer som vid förra 
sekelskiftet målade tavlor, gjorde även 
reklamaffischer och samma konstnärer som tecknade 
reklamaffischer för tvål fick folk att reagera på de 
händelser som följde i krigets spår.  
 
En av affischkonstnärerna var Adolphe Willette. Han 
tillhörde samma skola som Théophile Alexandre  

Steinlen och Henri Toulouse-Lautrec. Willette och Steinlen har med tiden mer eller mindre 
glömts bort medan Lautrec blivit alltmer omhuldad som en av 1900-talets riktigt stora 
konstnärer. Det är därför roligt att påminna om att även han en gång i tiden, förutom de 
berömda och banbrytande kabaréaffischerna i Paris, gjorde affischer med reklam för bland 
annat cykelkedjor. 
 
 
Affischkriget 
Propagandan handlar inte bara om kriget och 
krigets effekter, där man med hjälp av enkla 
budskap vädjar om stöd för att gå ut i krig 
eller om ekonomisk hjälp till nödlidande. Den 
handlar även om förberedelserna och 
upptakten till krig. De båda världskrigen 
innebar att politiskt komplicerad och 
svårtolkad propaganda spreds genom 
affischerna som kan vara svår att idag rätt 
förstå. Dåtidens bilder och affischer behöver 
förklaras och kunskaper i historia och 
internationell politik är nödvändiga för att 
klara detta. Ett svårtolkat exempel från Andra 
världskriget är när en tysk soldat ”gullar” med 
den franska civilbefolkningen? Varför tillät 
inte tyskarna att just den affischen fick sättas 
upp i vissa av de ockuperade områdena?  

Théophile Alexandre Steinlen 1915 



Här blir problemet för förståelsen av affischbilden uppenbar. Flera krigförande parter gjorde 
franskspråkiga affischer, det vill säga de franska affischerna hade inte bara en krigförande part 
som avsändare. I Frankrike under Andra världskriget blev propagandan således särskilt 
komplex. Den var påverkad av i vilken del av landet den exponerades och blir i och med det en 
reflektion av vad man i respektive område ville övertyga befolkningen om. Hur skiljer sig till 
exempel propagandan i de ockuperade delarna av Frankrike och Vichy-Frankrike åt. Kan man 
se något i Vichy-affischerna som rättfärdigar kollaborationen eller som tvärtom ifrågasätter 
den? Det fanns franskspråkig tyskvänlig propaganda, den mer kompromissande 
Vichypropagandan men även motståndets propaganda, allt klätt i mer eller mindre konstnärlig 
dräkt och med mer eller mindre dramatiska bilder. 
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I affischernas krig, men även i vanlig produktreklam, definieras ”sanningen” i relation till 
avsändaren. Bilderna används för att övertyga och ofta, för att citera Jan Myrdal, görs de 
”vidrigaste bilderna av de skickligaste konstnärerna”. Men även om de flesta vet att reklam 
kan vara ”lögn och förbannad dikt” hindrar det inte att reklamen ändå nästan alltid berör på 
något sätt. Lögnen kan användas för att dölja något eller för att rikta uppmärksamheten någon 
annanstans. När det handlar om produktreklam kan det te sig lite oskyldigt om man döljer en 
varas eventuella brister, men i krigspropagandan blir lögnen en del av krigföringen och båda 
sidor spred lögner om sina motståndare under de båda världskrigen. Tyskarna beskylldes i 
motståndarens propaganda för att röva bort småflickor och för att hugga av deras händer. De 
allierade anklagades för att tillverka leksaksbomber som sprängde sönder händerna på lekande 
barn. Här är bilderna dramatiska och det är då de fungerar som bäst. Det går inte att få samma 
effekt med propaganda utan bilder.  
 
Adolf Hitler imponerades och påverkades av de allierades propaganda under Första 
världskriget. I utställningen får vi veta vilka affischer han syftar på. Vidare får vi veta att 
tyskarnas affischer från Andra världskriget togs upp av åklagaren i Nürnbergrättegången. De 
ansågs vara särskilt brottsliga eftersom de hade för avsikt att utplåna begrepp som frihet och 
aktning för den mänskliga individen. 
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Coscia [1944] 

 
 
En särskild avdelning ägnas åt den så kallade ”Salò-republiken” som är samlingsnamnet på 
Mussolinis sista år vid makten. Mussolinis dagar var räknade och det politiska spelet har gjort 
avtryck i propagandans affischer. Myrdal belyser denna ”fascismens rumpstat” och kan med 
hjälp av affischerna berätta en historia som inte är så vida känd. 
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Donationen 
Jan Myrdal och Gun Kessle har under många 
år samlat affischer. De har anskaffat 
affischerna från samlare och bouquinister 
under sina många resor utomlands bland annat 
i Frankrike. Den del av deras samling som 
härrör från de båda världskrigen utgör 
donationen till Kungl. biblioteket och blir nu 
grunden till en utställning där affischerna 
själva i mångt och mycket berättar historien. 
Vi kan lära oss en hel del av affischerna. Valet 
av titel till utställningen är medveten och 
anslår tonen. ”Sälja krig som margarin” 
anspelar på hur obarmhärtigt, och i efterhand 
avslöjande, reklamspråket fungerar. Den 
affisch som blir symbolen för ”insäljandet” får 
även agera ”insäljande” till utställningen och 
är gjord av Adolphe Willette 1917. Den är en 
teckning av en uniformerad flicka som slår på 
trumman för kriget.  
 
De stora världshändelserna under 1900-talet 
kommer för lång tid framöver att vara i fokus  



för forskningen. Genom att samla tidens dokument öppnar sig möjligheten för forskarna att 
bättre förstå historien. De historiska och politiska sammanhangen kan levandegöras. Kungl. 
biblioteket samlar in material och bevarar såväl tryckt som otryckt och står som garant för 
denna möjlighet. Jan Myrdals och Gun Kessles donation är ett betydelsefullt bidrag till detta. 
Inte minst viktigt är det naturligtvis att biblioteken förutom att samla även måste se till att de 
dokument som förvärvas blir åtkomliga. Att tillgängliggöra och inspirera till att samlingarna 
används ser Kungl. biblioteket som en viktig uppgift. Utställningar är bara ett sätt att 
åstadkomma detta. Likaså att förmå tryckerier och andra producenter av vårt gemensamma 
kulturarv att fortsätta ge oss det som även i framtiden kommer att utgöra en av grundpelarna i 
vår demokrati – tillgången till information med möjligheten att bilda sig en egen uppfattning. 
Hur skall vi annars få reda på så mycket att vi kan avgöra vad som var sant eller falskt under 
de gångna krigen eller ens idag?  
 
Men vad är då sant i reklamen kan man fråga sig? Jo det som är sant är att affischerna fanns! 
Deras vittnesbörd kan inte ifrågasättas men om det som de propagerade för var sant bör 
forskarna tolka. Det är det som Jan Myrdal gör. 
 
Till utställningen ges en katalog ut på Leopard Förlag i samarbete med Kungl. biblioteket där 
affischerna ledsagas av Jan Myrdals texter. Läsningen är spännande och historien blir levande. 
Jan Myrdals och Gun Kessles gedigna kunskaper om sammanhangen klargör krigens olika 
skeenden, mer eller mindre väl kända. Affischerna själva spelar rollen av ”fysiska bevis”, om 
inte annat så för att åskådliggöra händelserna i berättelsen. För det var just dessa affischer som 
en gång hängde på väggar och pelare och som påverkade befolkningen att tycka och tänka i de 
banor makthavarna ville. Det är när man inser det man förstår innebörden i uttrycket 
"historiens vingslag". Och det är ofta det som affischer används till när de så småningom 
hamnat i bibliotekens och arkivens gömmor. Skall man levandegöra historiska händelser 
fungerar affischer utmärkt. De är samtidsdokument som återger en tidskänsla. Men även 
innehållsligt ger de oss kunskaper, eftersom de, i egenskap av reklam och propaganda, är 
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övertydliga i sin retorik. Vill man förtala någon sker 
det gärna med starka ord och tydliga bilder för att 
undvika missförstånd. Nidbilden blir en del i den 
politiska propagandan och används ofta mer eller 
mindre raffinerat. Bilderna från Musée des Horreurs 
eller Skräckkabinettet, karikerar dåtidens kända 
politiska gestalter i Frankrike och sålunda får vi se 
Emil Zola i skepnaden av en gris.  
 
Som helhet betraktat bär Jan Myrdals och Gun 
Kessles donation ofrånkomligen deras avtryck och 
utgör ett personligt urval. Men den lyckas ändå 
undgå subjektivitetens slagsida. Det är slående hur 
just det historiskt och konstnärligt intressanta 
fungerat som ledstjärnor vid deras samlande. 
Resultatet speglar ett stort kunnande om de olika 
politiska intrigerna och krigspropagandan i 
Frankrike samt om de konstnärer som nu lyfts fram. 

Katalogen till utställningen blir en kavalkad av bilder som berör genom sina starka budskap, 
men också för att de ofta är så estetiskt och konstnärligt högtstående. Affischutställningen blir 
på så sätt en konstnärlig resa i historien, med inblickar i 1900-talets världshändelser. 
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