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1. Inledning

Efter en pressvisning i november 1930 av den svenska krigsmaktens under-
visningsfilm Infanteriets försvarsstrid (10 610, AMF, 1930) skrev recensent-
en i Stockholms Dagblad att filmen ”utvecklades med en nästan Remarquesk 
intensitet” och att filmerna i årets militära produktion var ”utomordentligt 
vackra och instruktiva”.1 Referensen till Erich Maria Remarque kan tyckas illa 
vald, med tanke på att Remarques roman På västfronten intet nytt (Im Westen 
nichts Neues, 1929) kan läsas som en antikrigsroman.2 Den var dock aktuell 
för läsarna. Filmatiseringen All Quiet on the Western Front (Lewis Milestone, 
1930) hade nyligen både haft Sverigepremiär på Palladium i Stockholm och 
belönats med två Oscars.3 Mellan raderna antyder recensenten att just denna 
militära undervisningsfilm ”nästan” lyckats undgå epitetet tråkig undervis-
ningsfilm genom en något ökad ”intensitet”. 

Pressvisningar av militär undervisningsfilm hade en publik som till stor del 
utgjordes av högt uppsatta militärer och även kungligheter.4 Svenska Dag-
bladet, som också recenserade pressvisningen, beskrev hur prins Carl efter 
visningen beundrande sagt: ”Ha vi verkligen allt det här?”5 Arrangören, 
krigsmaktens filmproducent, föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm (AMF), 
var angelägen att ordna visningen så att den övertygade såväl allmänhet som 
riksdag om att det var befogat att ge filmverksamheten statligt stöd. Denna 
aspekt noterade recensenten i Stockholmstidningen.6

Under mellankrigsperioden ordnade AMF årliga pressvisningar av det 
senaste årets filmproduktioner, och dessa hölls alltid på någon av huvudstad-
ens främsta premiärbiografer, som Röda kvarn och senare Astoria. Inbjudna 
gäster intog därefter en middag på Stockholms exklusivaste restaurang, Grand 
Hôtel Royal, vilken också var den lokal där Nobelbanketten ägde rum under 
1920-talet. För den lilla grupp inom AMF som producerade filmerna var det 

                                                     
1 Osign., ”Ny armé- och marinfilm”, Stockholms Dagblad, 15 november 1930.
2 Erich Maria Remarque, På västfronten intet nytt, övers. Curt Berg (Stockholm: Bonnier, 
1929).
3 ”På västfronten intet nytt (1930)”, Svensk filmdatabas, åtkomstdatum 11 juni 2018,
http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/item/?type=film&itemid=11019#release-dates.
4 Osign., ”Årsmötet”, Föreningen Armé- och Marinfilms Medlemsblad, nr 4 (1930): 4–5.
5 –lon [Lorens Marmstedt], ”Militäriskt på Röda kvarn”, Svenska Dagbladet, 15 november 
1930.
6 Danilo [Daniel Berg], ”Tioåring firas som lärare”, Stockholmstidningen, 15 november 1930.
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glamorösa inslaget en avvikelse från en vardag med inspelningar i fält med 
begränsad budget.

Vid AMF:s årsmöte 1930 slog man fast att föreningens filmproduktion stod 
på ”höjden av modern undervisningsfilms standard”.7 Samma år använde de 
militärer som var verksamma som lärare inom krigsmakten 80 filmprojektorer 
anpassade till undervisningsfilm.8 Statsanslaget för AMF:s filmproduktion var 
12 000 kronor till armén och 6 000 kronor till marinen.9 Användningen av film 
hade ökat i den militära utbildningen under 1920-talet men det fanns fort-
farande enheter som inte använde film alls eller mycket sällan. Valet att satsa 
på en så kallad standardfilm om infanteriets arbete kan betraktas som en av 
flera offensiver för att öka användningen.

AMF gav Infanteriets försvarsstrid nummer 10 610, vilket innebar att verk-
samheten räknade den som sin sexhundrationde film. Det innebar emellertid 
inte att den producerat 610 undervisningsfilmer för intern användning inom 
krigsmakten. Verksamheten numrerade även filmer som samlats in till arkivet
från andra producenter samt nyinspelningar och sammanställningar av arkiv-
material med journalkaraktär. Det är oklart hur många undervisningsfilmer 
AMF hade producerat fram till 1930. Ett drygt fyrtiotal av dem är idag beva-
rade i ett nästan fullständigt skick vilket också gäller för ungefär lika många 
från perioden 1930–1939.

Den arkiverade filmen Infanteriets försvarsstrid är inte densamma som den 
som visades vid pressvisningen 1930. Det beror både på att filmen redigerats 
efterhand och på att arkivet inte ansett det väsentligt att bevara alla dess delar, 
exempelvis de långa sekvenserna med texter. I den filmkatalog som AMF dis-
tribuerade till krigsmaktens lärare 1930 står det att filmen är 600 meter lång. 
I 1931 års katalog står det att den är 520 meter. Metadata inlagda i den databas 
som var tillgänglig före 2018 uppger att den är 17 minuter. Den digitaliserade 
version som jag haft tillgång till är 12 minuter och 45 sekunder med de media-
spelare jag använt, vilket antingen innebär att den består av färre meter än 520 
eller att visningshastigheten ökat. Exakt vad som hänt med denna film sedan 
1930 finns det ingen dokumentation som klargör.

Med undantag för pressvisningen var Infanteriets försvarsstrid endast av-
sedd att ses av infanterister, det vill säga fotsoldater, och att instruera dem i 
hur de skulle utföra sina arbetsuppgifter. För andra åskådare var och är filmens 
innehåll i stort obegripligt. En nutida åskådare befinner sig mer än åttio år från 
den period då filmen fyllde sin tilltänkta uppgift. Dessutom saknar vi erfaren-
het av den kontext där filmen gjordes funktionell genom att de lärare som 
visade den regelbundet pausade projektionen för att förtydliga dess innehåll, i

                                                     
7 Osign., ”Årsmötet”, 5.
8 Osign., ”Tio år militär filmverksamhet”, Föreningen Armé- och Marinfilms Medlemsblad, nr 
3 (1930): 5.
9 Osign., ”Styrelsens berättelse över verksamheten 1929–1930”, Föreningen Armé- och 
Marinfilms Medlemsblad, nr 3 (1930): 9–11.
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interaktion med stillbilder och andra pedagogiska hjälpmedel. Med väg-
ledning av metadata som arkivet fört in vid digitaliseringen under sent 1900-
tal kan vi förstå att filmen visar animerade ”stridsinstruktiva terrängkartor” 
omväxlande med ”bilder” på bland annat ”artilleripjäser under eldgivning”, 
”kulsprutegrupp i värn” och ”grävning av värn”. Filmens omfattande textav-
snitt, med avsiktsförklaring, redogörelser för disposition, avsnittspresenta-
tioner samt beskrivande texter och nyckelord, nämner databasen inte. Den för-
håller sig därmed inte till de militära träningsfilmernas särart, vilken vilade på 
en verbal föreläsningstradition som premierade ord framför bild.10

En nutida betraktare kan göra fler iakttagelser som databasen inte uppmärk-
sammar. Den nämner inte den överföring mellan medieformat som orsakat 
skiftningar i ljus och snedställda bilder. Vi kan även fascineras av sådant som 
åskådare på 1920- och 1930-talet kan ha noterat och vi kan därigenom i viss 
mån dela deras upplevelser. Grafiska pilar blir symboler för hot och detta hot 
tillintetgörs när pilarna bokstavligen splittras. Vapnens pipor är riktade upp 
mot en himmel med lätta moln och de är filmade underifrån, med kameran 
vinklad mot himlen. Gärdesgården är det enda spåret av civilt liv. Här finns 
grässtrån, trädstammar och löv. Hjälmklädda värnpliktiga infanterister samar-
betar ordlöst i landskapet, utan synlig överordnad. Röken stiger tyst mot skyn 
och vi förstår att ljudet på platsen är öronbedövande. En soldat riktar någon 
sekund blicken mot kameran och åskådaren. Trots allvaret i detta ansikte kan 
vi förstå att det är en iscensättning, en filmad militär övning, någonstans i 
Sverige.

Fig. 1–3. Infanteriets försvarsstrid (10 610, AMF, 1930). Dessa tre bilder exemplifi-
erar undervisningsfilmernas komponenter där film inspelad utomhus visades omväx-
lande med texter och ibland med animationer.

                                                     
10 Vid produktionen av militära träningsfilmer i USA på 1940-talet tog man ställning emot 
denna verbala tradition för att istället betona betydelsen av bilden. Se: Paul Saettler, History of 
Instructional Technology (New York, NY: McGraw-Hill Inc., 1968), 161.
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Syfte och frågeställningar
Avhandlingen belyser undervisningsfilmens etablering i Sverige med fallstu-
diens fokus på den militära kontexten. Utifrån en kartläggning av ett omfat-
tande arkivmaterial, bestående av både filmer och texter, behandlar den hur 
krigsmaktens filmintresserade militärer gick samman i föreningen AMF och 
genom denna började producera och distribuera militära undervisningsfilmer 
inom krigsmakten.11 Perioden 1920–1939 är vald för att synliggöra hur pro-
duktion och visning av undervisningsfilm uppstod inom krigsmakten, efter 
AMF:s bildande 1920, och hur produktions- och visningspraktiker samt filmer 
därefter förändrades under mellankrigsperioden. Genom avgränsningen upp-
märksammas filmens plats i den militära verksamheten under fredstid. 

Avhandlingen visar hur dessa praktiker utformades för att fungera i den 
specifika verksamheten och hur de samtidigt förändrade den. Den visar även
hur enskilda filmer var anpassade för att bli funktionella verktyg inom krigs-
makten, samtidigt som de avsåg anpassa dess arbetsmetoder. Avhandlingen 
syftar därmed till att synliggöra hur en verksamhet som inte var anpassad för 
att hantera rörlig bild blev det.

Anpassningarna diskuteras i avhandlingen som styrda av verksamhetens
huvudsakliga uppgift, dess utgångsläge, förändringsbenägenhet och inrikt-
ning, i samspel med en yttre världs erfarenhetsskapande kring filmmediets so-
ciala, tekniska och estetiska aspekter. Undersökningen omfattar hur aktörer 
argumenterade i diskussioner om film som pedagogiskt verktyg och uppmärk-
sammar hur dessa argument bidrog till att definiera både sociala processer, 
som organisationsformer, yrkesroller och beslutsled, och den materiella kul-
turen, från utformning av lokaler till de enskilda tingens relation till varandra. 
Frågan om hur filmen gjordes till ett verktyg undersöks genom ett skriftligt 
material som uppstått i ett dagligt arbete, vilket inkluderade upplevelser av 
såväl framgång som motgång.

Svensk filmhistorisk forskning har inte tidigare uppmärksammat filmens
plats inom krigsmakten. Genom att presentera och diskutera bevarade hand-
lingar på Krigsarkivet samt filmer och texter i AMF:s arkiv visar avhandlingen 
vägen till ett för filmvetare nytt material.

Studier av hur organisationer producerat och använt film internt är få, trots 
att fenomenet inte är ovanligt. Många organisationer och företag har under de 
senaste hundra åren låtit spela in filmer i syfte att visa dem för personer inom 
organisationen. I en del fall har film producerats av en grupp medarbetare, i 
andra har film istället beställts av filmbolag som spelat in filmerna helt eller 
delvis på arbetsplatsen. Filmerna har ingått i den breda fåra av beställningsfilm 
                                                     
11 Krigsmakten avser den organisation som idag går under namnet Försvarsmakten. Krigsmakt-
en utgjordes av en samling militära myndigheter och bestod under perioden 1920–1926 av en 
organisation uppdelad i de två militära grenarna armén och marinen. År 1926 tillkom flygvapnet 
som en tredje militär servicegren. Armé- och Marinfilm lade då till ”flyg” i namnet, Armé-,
Marin- och Flygfilm, och kunde fortfarande kallas AMF.
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som gått relativt obemärkt förbi historieskrivningen.12 Följande kapitel upp-
märksammar en kontext där denna aktivitet pågått, och utöver ämnets militära 
fokus bidrar den därmed till en historieskrivning som lyfter fram denna i 
arbetslivet förankrade filmhistoria.

Många svenskar var involverade i krigsmaktens arbete i egenskap av värn-
pliktiga eller anställda. Under mellankrigsperioden tog krigsmakten emot 
cirka 30 000 värnpliktiga varje år.13 Avhandlingens interna perspektiv upp-
märksammar därmed en i högsta grad extern angelägenhet. Genom delaktig-
het i filmproduktionen och i visningskulturen blev värnpliktiga bärare av en 
gemensam erfarenhet. För ett fåtal blev denna en ingång till ett yrkesliv i film-
branschen. För samtliga utgjorde de filmer som de tog del av en gemensam 
referensram till hur de skulle bete sig som svenska soldater, redo att i framti-
den försvara den svenska nationen. Såsom inlägg i ett bredare kulturstudiefält 
pekar avhandlingen på värnplikten som en tidigare förbisedd utgångspunkt för 
den svenska folkhemsepoken. Genom Gilles Deleuzes formulering, “Creation 
takes place in choked passages”, kan värnpliktsorganisationen beskrivas som 
en flaskhals som bidrog i formandet av det moderna Sverige.14

Den övergripande forskningsfrågan här är hur film blev ett pedagogiskt 
verktyg inom krigsmakten. Frågan bryts ned till delfrågor som avhandlingens 
fyra tematiska kapitel besvarar. Den inledande delfrågan är: ”Varför undervis-
ningsfilm?” Den uppmärksammar aktörer som deltog i diskussionerna om 
krigsmaktens filmanvändning och hur AMF strategiskt arbetade för att eta-
blera undervisningsfilm. Den andra delfrågan, ”Hur producerades film?”, 
visar hur produktionsförfarandet av undervisningsfilm inom krigsmakten gick 
till. Den tredje delfrågan, ”Hur visades film?”, synliggör hur visningsprakti-
ken förändrades över tid. Detta inkluderar både den materiella kulturen och 
förhållandet mellan lärare och film. Den avslutande delfrågan, ”Vilka var de 
militära undervisningsfilmerna?”, öppnar slutligen upp för en analys av de 
filmer som producerades för att bli verktyg i den militära utbildningen. De 
olika frågorna bidrar med olika betraktelsevinklar.

                                                     
12 Björkin har med en referens till en artikel i tidningen Vision påpekat att den bransch som 
ägnade sig åt beställningsfilm omkring decennieskiftet 2000 var större än tv-branschen. Kom-
pletterande historisk forskning skulle sannolikt påvisa att den bransch som ägnat sig åt 
beställningsfilm alltid varit omfattande. Se: Mats Björkin, ”Platser i rörelse: Industrifilm och 
mediehistoria”, i Kultur, plats, identitet: Det lokalas betydelse i en globaliserad värld, red. 
Helene Egeland och Jenny Johannisson (Stockholm: Bokförlaget Nya Doxa, 2003), 133; Stefan 
Lundell, ”Nu är beställningsfilmen större än TV”, Vision 3 (1997): 4.
13 ”Värnplikten genom åren”, Försvarsmakten, åtkomstdatum 13 april 2018.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-historia/artiklar/varnplikt-under-
109-ar/.
14 Gilles Deleuze, Negotiations, 1972–1990, övers. Martin Joughin (New York, NY: Columbia 
University Press, 1995), 133.
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Avgränsningar
För en person i det civila består kontakten med filmad militär verksamhet 
främst av underhållande fiktion, nyhetsrapportering eller rekryteringsfilm. 
Dessa bilder kan ställa sig i vägen för förståelsen av den militära undervis-
ningsfilmen. Erfarenheten behöver läggas åt sidan när avhandlingen riktar lju-
set mot en typ av militär film som få har erfarenhet av och, genom 
avhandlingens fokus på perioden före 1940, än färre nu levande personer har 
sett. En väsentlig skillnad är att de filmer som visas i det civila skildrar krigs-
eller krissituationer och att undervisningsfilmerna producerats när ingen 
fiende varit närvarande och visats i militärens lektionssalar under fredstid. Att 
medieforskning hitintills haft krig och konflikt som organiserande termer för 
film om militära fenomen har nyligen uppmärksammats som en begränsning. 
John Corner och Katy Parry gav uttryck för denna idé i inledningen till ett 
temanummer om det militära i Media, Culture & Society 2017.15 De argument-
erade där för att ett fokus på det militära istället för på krig har potential att 
synliggöra hur den militära institutionella dynamiken samverkar med medier.
Den orienteringen delar Haidee Wassons och Lee Grievesons antologi 
Cinema's Military Industrial Complex (2018) där orden ”industrial” och 
”complex” i titeln betonar den sammansättning av filmrelaterade praktiker och 
uttrycksformer som militära organisationer själva ägnat sig åt.16

Avhandlingen inkluderar konturerna av de olikartade filmpraktiker som fö-
rekom inom krigsmakten likt en fond mot vilken undervisningsfilmen tog av-
stamp. De undervisningsfilmer som utgör avhandlingens undersökningsobjekt 
är filmer om militära ämnen och kallades orienterande eller instruerande 
filmer. Likande filmer betecknas idag ofta som militära träningsfilmer.

Eftersom AMF inledde sin verksamhet 1920 utgör året en självklar start-
punkt. Däremot är slutpunkten, som i avhandlingstiteln uppges vara 1939, mer 
diffus. Endast enstaka filmer och skriftliga primära källor från tidpunkter efter 
detta år har inkluderats i studien. Årtalet markerar en avgränsning till fredstid. 
Det markerar också ett avbrott före den organisationsförändring som den för-
stärkta försvarsberedskapen och bildandet av Statens informationsstyrelse 
(SIS) 1940 medförde. Avgränsningen i tid innebär också att avhandlingen 
täcker en period då den militära undervisningsfilmen var utan ljud. Även om 
ljudfilmen slog igenom på 1930-talet var det få militära lektionssalar som 
kunde visa ljudfilm, och AMF producerade under denna period inga undervis-
ningsfilmer med ljud.

Studien omfattar samtliga militära servicegrenar på grund av att de 
organisatoriska funktioner som reglerade, producerade och distribuerade 

                                                     
15 John Corner och Katy Parry, ”The Media and the Military: Editorial”, Media, Culture & 
Society 39, nr 1 (1 januari 2017): 3–10, https://doi.org/10.1177/0163443716673897.
16 Haidee Wasson och Lee Grieveson, red., Cinema’s Military Industrial Complex (Oakland, 
CA: University of California Press, 2018).
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undervisningsfilm tjänade samtliga. Oftare berör det skriftliga materialet
arméns ledning, lektionssalar och filmer än marinens och flygvapnets. Arméns 
dominerande ställning i studien är en följd av krigsmaktens organisation. Inom 
marinen tycks det som om det förekom ett större inslag av självstyre och 
informella beslutsvägar vilket innebar att AMF kunde förhandla direkt med 
marinen utan att beslut och underlag nödvändigtvis diariefördes av någon 
serviceöverskridande myndighet. Armén hade till skillnad från marinen en 
tydligare styrning från generalstaben i Stockholm. Vid generalstaben bildades 
på 1920-talet en utbildningsavdelning som AMF samarbetade med i en byrå-
kratisk praktik, där såväl större som mindre beslut dokumenterades i handling-
ar som numrerades och arkiverades. 

AMF och krigsmaktens högsta ledning hade, liksom konung och regering, 
Stockholm som hemvist. Huvudstaden utgör på grund av detta studiens geo-
grafiska centrum. Från detta reglerades enskilda regementen och militära 
skolor, och dessa valde att följa direktiven från huvudstaden eller att göra mot-
stånd mot dem. Det innebär att de lokala platser som tas upp i avhandlingen 
utgör exempel på såväl implementeringen av centralt styrda praktiker som på 
lokal särart. Då krigsmaktens verksamheter var geografiskt spridda över 
landet och ofta genomgick omorganisation låter dessa sig inte enkelt infångas. 
Det förekom en mångfald parallella variationer, och på grund av antal och 
knappa källor stannar avhandlingens ambition vid att antyda dessa.

Något som också utmärkte krigsmakten var att den var en kontext där 
aktörerna till största delen var män. Under mellankrigsperioden omfattades 
endast män av värnpliktsorganisationen och även yrkesmilitärer var män. 
Lottarörelsen, som bildades 1924, var under mellankrigsperioden knuten till 
den civila organisationen Landstormen och sorterade under krigsmakten först
från 1939.17 Avhandlingen behandlar därmed en manlig värld, men till dess 
syfte och avgränsning hör att inte i detta sammanhang kritiskt analysera vad 
det innebar.

Grundforskning uppmuntrar till detaljrikedom. Urvalet följer principen att 
detaljen är befogad om den antingen bidrar till förståelse för undervisnings-
film på ett generellt plan eller specifikt för dess villkor i den svenska militära 
kontexten under mellankrigsperioden. Samma princip gäller för utblickar. När 
blicken riktas ut från krigsmakten förankras inte de filmrelaterade händelserna 
primärt i den allmänna historiska situationen. Istället uppmärksammar utblick-
arna länkar till undervisningsfilm i andra sammanhang, företrädelsevis mili-
tära. På grund av att likartad internationell forskning haft en tyngdpunkt på 
den amerikanska militära filmverksamheten återkommer denna som jämförel-
sepunkt oftare än andra nationers verksamheter. Under mellankrigsperioden 
var förhållandet det omvända. I det bevarade skriftliga materialet hittas få 

                                                     
17 Fia Sundevall, Det sista manliga yrkesmonopolet: Genus och militärt arbete i Sverige 1865–
1989 (Doktorsavhandling, Stockholms universitet) (Stockholm: Makadam, 2011), 58–61.
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uttalanden om USA men desto fler om förebilder och samarbetspartners i olika 
europeiska länder. 

Michèle Lagny har beskrivit hur hon vid en analys av filmer från ett kolo-
nialt sammanhang behövde få ett grepp om det koloniala för att förstå den 
filmkultur hon studerade.18 Det kan jämföras med att avhandlingen relaterar 
undervisningsfilmen till det militära snarare än till socio-politiska händelser i 
det civila.

Material från arkiven
Den militära filmverksamheten under mellankrigsperioden har lämnat ett om-
fattande material. Avhandlingen vilar till stor del på det skriftliga material som 
återfinns på Krigsarkivet, hos Stiftelsen Armé-, Marin- och Flygfilm (AMF) 
och på Kungliga biblioteket. De filmer som diskuteras i avhandlingen förvaras 
hos AMF, som också är filmernas rättighetsinnehavare.

Film
De filmer avhandlingen behandlar har inte varit avsedda att distribueras i det 
civila och ingår därför inte i de gängse förteckningar och arkiv som filmvetare 
vänder sig till. De är exempelvis inte omnämnda i Kungliga bibliotekets 
Svensk mediedatabas eller i Svenska Filminstitutets Svensk filmdatabas. Ko-
pior av filmerna finns i regel heller inte i Kungliga bibliotekets filmarkiv i 
Grängesberg, i Svenska filminstitutets arkiv eller i Riksarkivets enhet Krigs-
arkivet.  Krigsarkivet har inget filmat material utan har överlåtit förvaltningen 
av det svenska militära filmarvet till AMF. Det innebär att de filmer som av-
handlingen behandlar har haft samma huvudman alltsedan de producerades.
Arkivet innehåller idag 7 500 filmer i cirka 30 000 filmaskar, med produk-
tionsår från 1895 och framåt. En sökbar databas med cirka 4 500 filmer har 
under arbetet varit tillgänglig på arkivets webbsida.19 Den innehåller filmnum-
mer, titel, kortfattad information och ett klipp på några enstaka minuter. De 
cirka 3 000 filmer som inte ingår i databasen har uteslutits av AMF på grund 
av att stiftelsen saknar visningslicens för dem eller därför att frågan om upp-
hovsrätt är oklar. Det rör sig exempelvis om utländska filmer som AMF 
alltsedan 1920 köpt in till krigsmakten, bland annat i studiesyfte.

Av de 634 filmer från mellankrigsperioden som AMF listar i databasen 
uppfyller ett åttiotal de urvalskriterier som tillämpats för denna studie: De har 
producerats inom krigsmakten, de är i ett skick som gör att filmen kan upp-

                                                     
18 Michèle Lagny, ”Film History: Or History Expropriated”, Film History 6, nr 1 (1 april 1994): 
26–44, https://doi.org/10.2307/3815006.
19 ”Föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm”, Arkivet AMF, åtkomstdatum 20 april 2018,
http://www.amf-arkiv.se/.
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fattas som en möjlig helhet och det framgår av innehåll och/eller katalogför-
teckningar att de fungerat som undervisningsfilmer inom krigsmakten. Majo-
riteten av de filmer från perioden som inte ingår i urvalet har haft andra uppen-
bara syften, såsom dokumentation av festligheter, jubileer, kungabesök, sport-
händelser, interiörbilder eller filmer av propagandakaraktär som var avsedda 
för en civil publik. 

Under mellankrigsperioden distribuerade AMF också många filmer som 
inte finns kvar. Exempelvis listar AMF:s katalog nummer 7, från 1928, 207 
filmer som lämpliga att användas i den militära utbildningen under året. Dis-
krepanser mellan arkiv, kataloger och praktik har flera orsaker. Databasen har 
sina uppenbara begränsningar. Dessutom har arkivet, trots sin stora samling 
av film, förlorat många filmer. I juni 1960 förstörde en brand ett och ett halvt 
ton nitratfilm.20 Branden föranledde en undersökning av de återstående film-
erna, och av den framgick att många filmer var så pass förstörda av ålder att 
de inte kunde restaureras. Först under det sena 1970-talet fick AMF resurser 
att inleda restaurering av det material som man bedömt kunde räddas, men då 
hade nedbrytningen fortgått i nära tjugo år och än fler filmer bedömdes som 
utom räddning. Militärhistorikern och arkivarien Evabritta Wallberg skrev på 
1990-talet om arkivets historia under rubriken “Svensk försvarshistorisk film 
som vetenskaplig källa”, och hon diskuterade där hur brand, bristande restaur-
ering och förflyttning mellan olika lokaler hade skadat samlingen.21 AMF:s 
initiativtagare Gunnar Dyhlén har också redogjort för utmaningarna kring att 
arrangera ett lämpligt arkiv.22 Han skriver att föreningen tog det första beslutet 
om att bygga en anpassad arkivlokal 1925, men att bygget försenades och 
stoppades helt 1932, på grund av Kreuger-kraschen. Under det andra världs-
kriget hyrde AMF tillfälliga lokaler på Ekerö. Efter krigsslutet införskaffades 
mark på Sörentorp, men arkivanslaget drogs in 1945, innan man hunnit börja 
bygga lokalen. Dyhlén köpte då ett berg i närheten av Dalarö där ett under-
jordiskt arkiv stod färdigt i början av 1950-talet. Idag, när all nitratfilm destru-
erats, förvaras filmerna i AMF:s lokaler på Östermalm i Stockholm.

När avhandlingsarbetet inleddes hade en större del av filmsamlingen digi-
taliserats. Detta arbete, som inkluderade överföring till DVD, hade då tagit 
några få personer nära tjugofem år. Från 2017 pågår en förnyad digitalisering 
med högre upplösning samt utveckling av en ny sökbar webbaserad förteck-
ning. 

Forskare kan ta del av AMF:s filmer på DVD i AMF:s lokaler eller genom 
att köpa filmer från arkivet i DVD-format. För mitt ändamål har jag fått till-
stånd att tillfälligt förvara ett stort antal filmer på en hårddisk. Det innebär att 
filmanalysen baserar sig på hur filmerna framträtt på en datorskärm eller

                                                     
20 Gunnar Dyhlén, Krigstjänstgöringsskyldig (Stockholm, 1962), 20.
21 Evabritta Wallberg, ”Svensk försvarshistorisk film som vetenskaplig källa”, Arkiv, samhälle 
och forskning 1 (1996): 83–92.
22 Dyhlén, Krigstjänstgöringsskyldig, 19.
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projicerade från digital fil till projektionsduk, i det skick de är efter kopiering 
vid olika historiska tidpunkter, bristande restaurering samt digitalisering, med 
den digitaliseringsteknik som var möjlig omkring millennieskiftet.

Arkivet har inte varit en förvaringsplats utan har fungerat likt en material-
bod.23 Det kräver uppmärksamhet på filmernas olika skikt av berättande.AMF
betraktade redan från starten filmer som en verktygslåda och handelsvara. En 
utmaning som detta fört med sig är att de filmer som databasen listar inte 
överensstämmer med filmlistorna i de ursprungliga katalogerna. Exempelvis 
är filmen Kustförsvar (10 821, AMF, 1923) i databasen listad som en film från 
år 1923, men informationen som ges i samma databas förklarar att filmen är 
en ”sammanställning gjord 1953 med bilder hämtade ur filmerna nr 10 051 
och nr 10 129 från 1923” (Fig. 4–5).

Ofta uppges inte denna typ av information i databasen, även om man kan 
ana att filmen redigerats i efterhand. Dessutom slets de mest använda under-
visningsfilmerna ut, och det var inte alltid så att original sparades. Det finns 
därmed inga säkra likhetstecken mellan en filmtitel som nämns i det skriftliga 
materialet och en film med samma namn i arkivet.

Det som oftast tagits bort i de bevarade filmerna är delar där filmbilden 
består av text. Dessa texter har en låg status i ett arkiv som har till sitt syfte att 
tillhandahålla kompilationsmaterial. I mer än hälften av de åttio filmer som 
diskuteras i avhandlingen har mellantexterna tagits bort helt eller delvis. Detta 
är också en av anledningarna till de varierande filmlängder som uppges i äldre 
kataloger och i dagens databas. Genom att söka filmruta för filmruta kan spår 
av dessa mellantexter återfinnas, eftersom enstaka filmrutor ibland lämnats 
kvar från avsnitt med mellantext. Vid de tillfällen då AMF beskrev nya filmer 
mer utförligt i sin medlemspublikation kan även fullständiga listor med 
mellantexter återfinnas där.24 Delvis går det därmed att rekonstruera filmerna.

                                                     
23 Andersson, Sundholm och Söderbergh Widding har i ett antologibidrag om filmarkivet.se 
betonat filmarkivets producerande funktion. Se: Lars Gustaf Andersson, John Sundholm och 
Astrid Söderbergh Widding, ”Experimentfilmens behov & filmarkivets möjligheter”, i 
”Skosmörja eller arkivdokument?”: Om filmarkivet.se och den digitala filmhistorien, red. Mats 
Jönsson och Pelle Snickars (Stockholm: Kungliga biblioteket, 2012); Giovanna Fossati har 
utförligt belyst några av filmarkivens utmaningar, dock med betoning på spelfilm. Se: Giovanna 
Fossati, From Grain to Pixel: The Archival Life of Film in Transition (Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2011); Erik Florin Persson har tagit avstamp i bland annat dessa två texter och 
uppmärksammat situationen i några svenska arkiv, dock ej AMF:s filmarkiv. Se: Erik Florin
Persson, ”Useful cinema and the dynamic film history beyond the national archive: Locating 
municipally sponsored Swedish city films in local archives”, Journal of Scandinavian Cinema
7, nr 2 (1 juni 2017): 121–34, https://doi.org/10.1386/jsca.7.2.121_1.
24 Det gäller exempelvis Undervattensbåten (10 626, AMF, 1930) som presenterades utförligt 
i AMF:s publikation. Se: Osign., ”Instruktionsfilmen Undervattensbåten”, Föreningen Armé-
och Marinfilms Medlemsblad, nr 2 (1931): 5–8.
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Fig. 4. Till skillnad från de flesta andra 
filmer som redigerats i efterhand har Kust-
försvar (10 821, AMF, 1923) försetts med 
ett nytt titelkort där tidpunkten för redige-
ring, 1953, uppges.

Fig. 5. Osäkerhet kring versioner framkom-
mer i AMF:s databas. Kustartilleriförsvar
(10 654, AMF, 1931) kommenteras: ”Dessa 
8 min bilder är i stort sett samma som i in-
ledningen till film 10 013 ’Kustförsvar 
1921’. 1921? eller 1931? Det är frågan?”

Text
De textbaserade dokument som ligger till grund för avhandlingen har sin hem-
vist i fyra arkiv där de bevaras utan detaljerad katalogisering och utan ”film” 
som organiserande term. Majoriteten av dem finns enbart som originalhand-
lingar, i pappersform. De är inte digitalt sökbara, exempelvis med nyckelord. 
Identifikationen har därmed krävt ett detektivarbete, där olika avdelningars 
handlingar sållats fram genom en kartläggning av filmrelaterade ärendens väg 
genom de berörda organisationerna.

Riksarkivet, enheten Krigsarkivet
När avhandlingen tar upp den centrala militära myndighetens uttalanden om 
film och information om filmärenden inom krigsmakten hänvisar den till 
material från Riksarkivets enhet Krigsarkivet. Det mest omfångsrika materia-
let är hämtat från generalstabens handlingar från 1932 till 1937. Staben hade 
sju avdelningar och bland dessa är det framförallt utbildningsavdelningens 
arkiv som visat sig innehålla relevant material. Handlingarna är oftast under-
tecknade av generalstabschefen, en position som innehades av Bo Boustedt 
(1930–1933) och Oscar Nygren (1933–1937). Mängden material från perio-
den 1932–1937 kan härledas till stabschefernas engagemang i filmfrågan. 
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Dokumentens karaktär speglar deras olika förhållningssätt till mediet och han-
tering av det inom organisationen. Dokumentationen avspeglar också general-
stabens position mellan Kungl. Maj:t och de regementen och militära skolor 
den var satt att fördela resurser till, vägleda och tjäna. 

Med anledning av en större omorganisation 1937 övertogs generalstabens 
uppgifter av arméstaben. Utbildningsavdelningen bevarades dock som en ser-
viceöverskridande avdelning placerad på arméstaben. Det erbjuder en obruten 
tillgång till dokumentation. 

För tidsperioden före 1932 är dokumentationen mindre fullständig. En 
handskriven notering i ett arkivregister författad av Alf Åberg, historiker och 
arkivarie på Krigsarkivet, antyder att ärenden av den typ utbildningsavdel-
ningens arkiv innehåller hanterades av tekniska avdelningen före 1932. Det 
stämmer enbart för de sista åren före 1932. För perioden 1901–1927 är det 
betydligt svårare att hitta relevant material. Inte heller innehåller arkiven från 
topografiska avdelningen, kommunikationsavdelningen, krigshistoriska av-
delningen eller inrikesavdelningen relevant material från perioden före 1927. 

Utbildningsavdelningen var bland annat inblandad i beställning av film 
från AMF, manustävlingar, redigering av filmmanus, tillståndsförfaranden vid 
inspelning och samarbeten med externa producenter och distributörer. Avdel-
ningen var dessutom ansvarig för att stödja regementen och militärens skolor 
genom att erbjuda rådgivning samt fördela finansiella och materiella resurser. 
I samtliga ärenden som berörde budgetens storlek, dess fördelning eller använ-
dande behövde utbildningsavdelningen korrespondera med statsorganet 
Kungl. Maj:t, vars motsvarighet idag är regeringen.

Avhandlingen behandlar framförallt den utgående korrespondensen från 
utbildningsavdelningen och, dessförinnan, den tekniska avdelningen. Materi-
alet är omfattande på grund av den administrativa rutin som innebar att ut-
gående korrespondens skrevs av, undertecknades och arkiverades. Vid sidan 
av korrespondens med frågeställningar, beslut och information, har även andra 
handlingar bevarats, exempelvis kvitton, avtal och kostnadsberäkningar.
Notera att Krigsarkivet även har andra objekt som relaterar till undervisnings-
filmen, såsom diabilder, enstaka original till filmers titelsidor och fotografier. 
Av detta är tyvärr det mesta från perioden efter 1940.

Akterna på Krigsarkivet är märkta enligt tre klassifikationer: öppna, 
hemliga och avhemligade. Märkningen ”avhemligad” återfinns på tidigare 
hemligstämplat material där sekretessen hävts. Endast hemligstämplade akter 
som är äldre än sjuttio år kan avhemligas. En utredning om huruvida en akt 
kan avhemligas sker först när någon efterfrågar materialet. Under material-
insamlingen har material sökts inom samtliga tre klassifikationer. 
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Riksarkivet, Marieberg
Enstaka filmrelaterade ärenden med betydelse för krigsmaktens filmverksam-
het har hanterats av departement som civildepartementet och sjöförsvars-
departementet, och bevarade dokument hittas då på Riksarkivet, Marieberg. 
Till skillnad från dokumenten på Krigsarkivet är dessa sökbara via den digitala 
forskarsalen, tidigare kallad SVAR. På Riksarkivet i Marieberg förekommer 
också familjearkiv, och för denna avhandling har Waldnerska familjearkivet, 
där Dagmar Waldners privata handlingar bevarats, visat sig vara värdefullt.

Arkivet Armé-, Marin- och Flygfilm
Förutom filmer har AMF alltsedan föreningens bildande 1920 bevarat texter 
och enstaka fotografier. Texterna är sorterade i pärmar märkta årsredogörel-
ser, protokoll, diarium eller rapporter, och här hittas också osorterade tryck-
saker. Årsredogörelserna är de mest omfattande, vanligen med en pärm per år, 
och de innehåller en varierad blandning av dokument såsom korrespondens, 
inventarielistor, utkast till artiklar och föredrag, noteringar, skisser och tid-
ningsklipp.

Kungliga biblioteket
Det tryckta material som är relevant för avhandlingsämnet är i regel tillgäng-
ligt på Kungliga biblioteket, tack vare lagen om pliktexemplar. På avdelningen 
för vardagstryck förvaras enstaka av AMF:s trycka informationsblad, in-
bjudningskort, kataloger och filmblad, bland det som tidigare kallats ”okata-
logiserat tryck” och som nu återfinns under kategorin ”Affärstryck film”. Det 
spridda material som återfinns här är ibland dubbletter av det tryck som AMF 
också bevarat. I andra fall är det fråga om unikt material.

Både hos AMF och på Kungliga biblioteket återfinns också den medlems-
publikation som AMF publicerade 1921–1935 och som gick under namnet 
”Armé- och Marinfilm”, ibland med tillägget ”medlemsblad”, ”Organ för…” 
eller ”Tidskrift för…”. Publikationen hade en upplaga på några tusen exem-
plar och liknande en tidskrift, trots att den endast benämndes tidskrift under 
något enstaka år.25 Den var mycket omfångsrik. Bara under 1920-talet innehöll
den över tusen sidor text om film. Den är ännu inte digitaliserad och dess 
artiklar är därmed inte sökbara. Publikationen fungerade på sin tid som 
marknadsföring av AMF men erbjuder idag ett underlag för avhandlingens 
analys av hur filmverksamhet bedrevs inom krigsmakten och hur olika aktörer 
förhöll sig till mediet. Publikationen inkluderade genom rapporter från landets 
förband och militära skolor även kritiska kommentarer.

Som ett komplement till de röster som härrör från krigsmakten berör 
avhandlingen hur den militära filmverksamheten beskrevs i offentliga medier. 
                                                     
25 Under de första tre åren var Dyhlén medlemspublikationens redaktör. Efter år 1923 fortsatte 
han som ansvarig utgivare och G. Ström blev redaktör. År 1925 klev S. H:son Ericsson in som 
andreredaktör och år 1926 ersattes han av M. Östberg. Efter år 1927 namngavs inga redaktörer.
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Även här erbjuder Kungliga biblioteket material i form av bevarade tryckta
ännu ej digitaliserade tidskrifter och digitaliserad dagspress. Filmbladet är den 
tidskrift som mest frekvent behandlade krigsmaktens filmverksamhet mellan 
1915 och 1924. Tidskriften Ny Militär Tidskrift, som gavs ut från 1927, publi-
cerade vid enstaka tillfällen artiklar om film och undervisning. Den bland 
svenska filmhistoriker mer bekanta tidskriften Tidskrift för svensk skolfilm och 
bildningsfilm ger med sin behandling av film i civila utbildningssammanhang 
en jämförelsepunkt till den militära situationen för tiden efter 1924. Dagspress 
publicerade emellanåt kortare artiklar och notiser om militär filmverksamhet. 
Tack vare möjligheten till sökning via nyckelord har det varit möjligt att fånga 
in ett antal av dessa. Till andra artiklar vägleder de klipp AMF förvarar.

Utöver detta kan den militära filmverksamheten också spåras genom 
enstaka omnämnanden på andra håll, exempelvis i de budgetpropositioner 
som presenterats varje höst sedan 1922 i Statens Offentliga Utredningar
(SOU).26

Metod och teoretiska perspektiv
Grundforskning inom historieämnet innebär i regel en insamling, systemati-
sering och kartläggning av arkivspår som därefter analyseras enligt ett utvalt 
teoretiskt perspektiv. I detta fall har stegen insamling, systematisering och 
kartläggning avsiktligt bedrivits utan teoretisk orientering. Syftet har varit att 
inledningsvis sammanställa samtliga spår som berör den militära film-
verksamheten i de utvalda arkivsamlingarna. Det innebär att sökningen varit 
bred och även inkluderat insamling av texter som behandlar andra medie-
relaterade ämnen än film, som fotografi, kartor, planscher och grammofon-
skivor. Exempelvis har det genom att inkludera texter om stillbildskameror 
och diskussioner om laboratorium för stillbildsframkallning blivit möjligt att 
identifiera hur fotografi banade väg för film, hur verksamheter kring fotografi 
och film kantats av liknande utmaningar och hur foto fortsatt framstod som ett 
komplement som till viss del överträffade film. Den inkluderande metoden 
förenar därmed undervisningsfilmen med yttringar som den relaterade till. 

En ambition att förstå färgade därefter undersökningen av det kartlagda 
materialet. Basala inledande frågor var: Vad hände? Vad orsakade händel-
serna? Vilka uttalade sig om dem? Vilka intressen gav de uttryck för? De 
texter som kunde bidra till svar på dessa frågor förenades i grupper kring de 
för avhandlingen orienterande delfrågorna om varför filmverksamheten eta-
blerades samt hur produktions- och visningspraktikerna var utformade.

                                                     
26 ”Digitaliserade SOU:er”, tillgängliga på Internet via Kungliga biblioteket: 
http://regina.kb.se/sou/.
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Empirin analyserades därefter med ett ontologiskt ramverk knutet till be-
greppet ”anordning”, översatt från franskans ”agencement”.27 Det franska 
”agencement” förekom återkommande i Gilles Deleuzes och Félix Guattaris 
texter och används i denna studie framförallt med utgångspunkt i dess 
förekomst i Capitalisme et schizophrénie [T. 2], Mille plateaux (1980).28

Begreppet belyser den dynamik som är verksam i komplexa historiska för-
lopp där nya fenomen uppstår och omformas. Det uppmärksammar situationer 
som spänningsfält med olika verksamma krafter och är förtjänstfull i en studie 
som denna, som behandlar händelser som uppstod i samverkan mellan bland 
annat militär byråkrati, operativ verksamhet och undervisning samt regering 
och kommersiell mediebransch. Begreppet påkallar uppmärksamhet på hur 
aktiviteter öppnade sig mot någon eller några av dessa eller undvek någon 
eller några. Ramverket är förtjänstfullt därför att det tillåter en inkluderande 
historiesyn som inbegriper förändringar när det gäller såväl konst, vetenskap 
som politik, vilket i detta fall motsvaras av militär bildproduktion, krigs-
vetenskap och den politik som drevs av olika inblandade aktörer.

Deleuze och Guattari nämner anordningar i skiftande sammanhang tillsam-
mans med en mångfald andra begrepp. För att avgränsa och därmed tydliggöra 
analysen tar avhandlingen upp ett begränsat antal av dessa. Urvalet har gjorts 
med stöd av ett förslag som filosofen Thomas Nail presenterat 2017, där han 
påpekar vinsten med att olika forskare hänvisar till anordningar med en lik-
artad begreppsapparat och därmed kan bidra till en utvärdering av hur en 
”assemblage theory” kan tillämpas.29

Det teoretiska ramverket innebär att de studerade processerna betraktas 
som en anordning. Inom denna samverkar i sin tur anordningar av olika typer, 
vilka definieras efter en politisk klassifikation i fyra olika huvudtyper:
territoriella, statliga, kapitalistiska och nomadiska. Dessa fyra verkar på olika 
sätt och med olika syften. Senare i avhandlingen exemplifieras samspelet 
mellan dem genom konkreta exempel. Följande två stycken introducerar dem
kortfattat, med utgångspunkt i Nails redogörelse:30

                                                     
27 När det gäller översättning av Deleuzes och Guattaris begrepp hänvisar jag till Gunnar 
Holmbäck och Sven-Olov Wallensteins översättning av Capitalisme et schizophrénie [T. 2], 
Mille plateaux. Se: Gilles Deleuze och Félix Guattari, Kapitalism och schizofreni. Tusen 
platåer, övers. Gunnar Holmbäck och Sven-Olov Wallenstein (Hägersten: Tankekraft, 2015).
(Wallenstein är översättare av ”Nomadologin”. Övriga delar är översatta av Holmbäck.)
28 Gilles Deleuze och Felix Guattari, Capitalisme et schizophrénie. [T. 2], Mille plateaux (Paris: 
Éditions de minuit, 1980).
29 Nail jämför sin framskrivning med den Deleuze och Guattari gjorde när de förklarade 
Foucaults ”dispositif”. Se: Thomas Nail, ”What Is an Assemblage?”, SubStance 46, nr 1 (7 mars 
2017): 21.
30 Ibid., 28–36. Observera att Deleuze och Guattari inte aktivt erbjudit ”anordning” som ett 
teoretiskt verktyg och att de inte själva sammanfattat dessa ”typer” såsom Nail summerat dem.
Sammanfattandet och den förenkling som denna aktivitet innebär kan uppfattas som ett motdrag 
mot den princip som är bärande i deras texter. I de två stycken där jag i min tur summerar Nails 
version har jag valt att ligga mycket nära hans formuleringar. I svenska sammanhang har
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I en nomadisk anordning uppstår icke-hierarkisk aktivitet och självstyre 
genom nyskapande, transformation och expansion. I en territoriell anordning 
upprätthålls ordning genom kodning, separering och omfördelning. Gränser 
skapas och förflyttas successivt och den territoriella anordningen förblir dys-
funktionell genom att den ständigt skapar ett utanför/överskott i sin strävan 
efter essentialism. En statlig anordning verkar genom centrala order och acku-
mulerar, förenar och försätter i resonans, i ett hierarkiskt förfarande. En kapi-
talistisk anordning ersätter kvalitativa relationer med kvantitativa och verkar 
från sidan, i ett globalt rum där den erbjuder utbyten av generiska kvantiteter.

Genom dessa processer och samverkan mellan dem uppstår enligt detta
ramverk förändring: Den nomadiska anordningen är i sig själv nyskapande. 
De tre övriga, det vill säga de territoriella, statliga och kapitalistiska anord-
ningarna, genomgår istället förändring genom fyra olikartade processer: Rela-
tiva negativa processer är anpassning med syfte att bevara en tidigare ordning. 
Det innebär att dessa tre anordningar egentligen eftersträvar reproduktion men
hellre ger efter för tryck än att förlora sin dominerande ställning. Relativa 
positiva processer är identifierbara men framstår som tvetydiga. De är alltför 
nya för att kunna definieras som antingen anomalier eller en första antydan av
en framtida större förändring. Absolut negativa processer består av flyktlinjer 
och försvagar alla former av anordningar. På grund av att en flyktlinje inte 
stödjer organiserad samverkan förblir dessa linjer fragmenterade och kan lätt 
upptas av och därmed stärka territoriella, statliga och kapitalistiska anordning-
ar. Den sista formen av process, absolut positiva processer, skapar nya anord-
ningar genom att förena förändringsprocesser som pågår inom olika anord-
ningar.

När det gäller tillämpandet av begreppet anordning bör det påpekas att 
filmvetenskaplig forskning oftare hänvisat till Deleuze och Guattari när det 
gällt frågor om filmbilden och dess materialitet än vid historieskrivning. 
Tillämpningen här, som enbart hänvisar till sociala processer, står istället 
närmare en aktualisering av begreppet inom samhällsvetenskapliga studier. I 
Sverige har anordningar exempelvis utgjort en utgångspunkt i studier av peda-
gogiskt arbete.31 Det ökade intresset delas internationellt, vilket Nails text är 
ett exempel på. Inte minst har detta uttryckts av filosofen Manuel DeLanda 

                                                     
alternativa översättningar av ”assemblage” och ”state” som ”ansamling” och ”estatisk” också 
förekommit.
31 Ett exempel är följande reflekterande text: Eva Reimers, ”Pågående tillblivelse av ämnet 
pedagogiskt arbete – reflektioner utifrån en forskarutbildningskurs”, i Pedagogiskt arbete: 
Enhet och mångfald, red. Monika Vinterek och Anders Arnqvist (Falun: Högskolan Dalarna, 
2014), 188–208; Ett annat är följande artikel: Anne-Li Lindgren och Wilhelmina van Vulpen, 
”Estetiska transformationer: Att följa en kanins väg från en konsthall, via en förskola och vidare 
till konsthallens ateljé”, Pedagogisk forskning i Sverige 21, nr 1–2 (2016): 101–24; Den senares 
tillämpning av Deleuzes och Guattaris begrepp lyfts som en tendens i tiden i tidskriftens 
inledande presentation: Anders Olsson och Bosse Bergstedt, ”Nya tendenser inom pedagogisk 
forskning”, Pedagogisk forskning i Sverige 21, nr 1–2 (2016): 7.
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som gett ut boken Assemblage Theory (2016).32 Han följer här i Deleuzes och 
Guattaris spår, så till vida att han refererar till deras terminologi och komplett-
erar med egna exempel och förtydliganden. Trots ambitionen som titeln på 
hans bok förmedlar, framstår hans presentation inte som vägledande för denna 
studie, även om den inspirerat med sitt kapitel om det militära som anord-
ning.33

Medan Nail uppmärksammar att anordningar aldrig är av enbart en typ 
betonar istället DeLanda en annan aspekt som är relevant i detta sammanhang, 
och det är att anordningar förekommer i olika skalor. Ett exempel på detta ger 
han när han analyserar det militära och beskriver hur en armé kan studeras i 
olika skalor, med anordningar inom anordningar: Armén kan som helhet be-
skrivas som en anordning, men det kan också varje förband som verkar inom 
den och likaså varje soldat, som agerar både med vapen och kommunikations-
teknologier.34

Kulturteoretikern Ian Buchanan, som ägnat Deleuzes och Guattaris texter 
stort intresse, har varnat för tillämpningar av begreppet anordning när det
förlorat kontakten med originaltexterna.35 I en ambition att undvika detta refer-
erar Nail och DeLanda återkommande till formuleringar av Deleuze och 
Guattari. Även denna text, som för överskådlighetens skull begränsar sig till 
de begrepp Nail valt ut, utgår ifrån hur dessa begrepp på olika sätt hanteras i 
framförallt Kapitalism och schizofreni. Tusen platåer.

Buchanan har påpekat likheten mellan teoretiska tillämpningar av begrep-
pet anordning vad gäller såväl actor-network-teorins ”aktör” som Foucaults 
”dispositif”. Han förklarar släktskapet med actor-network-teorin (ANT) med 
att lingvisten Algirdas Julien Greimas strukturalistiska teorier, som Bruno 
Latour utgått ifrån när han talar om aktörer, också var de som den danske 
lingvisten Louis Hjelmslev utgick ifrån när han definierade den struktur som 
gett upphov till begreppet anordningar hos Deleuze och Guattari.36 Att förena 
begreppet med ANT är också en möjlighet som prövats av forskare, inte minst 
bland dem som undersökt hur samverkan mellan teknologier och anställda 
fungerar i organisationer i nutiden.37 Även denna avhandling tar på ett likartat 

                                                     
32 Manuel DeLanda, Assemblage Theory (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016).
33 Ibid., 68–85.
34 Ibid., 70.
35 Ian Buchanan, ”Assemblage Theory, or, the Future of an Illusion”, Deleuze Studies 11, nr 3 
(augusti 2017): 457–74, https://doi.org/10.3366/dls.2017.0276.
36 Ibid., 467.
37 Exempelvis har Müller och Schurr föreslagit kombinationen. Se: Martin Müller och Carolin 
Schurr, ”Assemblage Thinking and Actor-Network Theory: Conjunctions, Disjunctions, Cross-
Fertilisations”, Transactions of the Institute of British Geographers 41, nr 3 (1 juli 2016): 217–
29, https://doi.org/10.1111/tran.12117; Wanda Orlikowski och Susan Scotts ANT-inspirerade 
arbeten, där relationen står i centrum, beskriver den samtida praktiken inom organisationer som 
”dynamic sociomaterial configurations”. De använder ”configurations” med en betydelse som 
liknar ”anordningar” när de tillämpar ANT. Se: Wanda J. Orlikowski och Susan V. Scott, 
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sätt upp aspekter som ofta behandlas inom ANT. Anordningens betoning av 
händelser kombineras med nätverkets betoning av flödet av aktivitet. Däri-
genom följer avhandlingen Thomas Elsaessers rekommendation att studera 
tidig icke-fiktiv film som händelse och nätverk.38

Buchanan har också uppmärksammat att Foucault erkände influensen från 
Deleuzes tidiga texter i Övervakning och straff (Surveiller et punir, 1975).39

Med ett pragmatiskt förhållningssätt är det möjligt att tillämpa dispositif för 
att betona det performativa i möten mellan olika aktörer, och med en sådan 
tillämpning kommer dispositif nära anordning. En annan länk mellan Foucault 
och duon Deleuze och Guattari är begreppet förhandling (negotiation).40 Med 
Foucaults utgångspunkt i makt som process kan mötespunkter beskrivas som 
platser av friktion som föranleder förhandling vilken resulterar i förändring.41

Det finns dock ett antal fördelar med att använda anordning istället för 
dispositif: För det första kan dispositif uppfattas som en betoning av ett fixerat 
läge, vilket Elsaesser också påpekat.42 För det andra har det för filmvetare 
kommit att associeras med texter om visningssituationen, och det blir därför 
missvisande för avhandlingen som helhet. För det tredje kan det, med utgångs-
punkt i Foucaults tillämpning, associeras med en panoptisk maktsituation. 
Detta tema skulle kunna uppfattas som en självklar ingång till en studie om ett 
påtvingat åskådarskap i en militär kontext, men det har här lagts åt sidan, då 
det skulle riskera att överskugga de frågor som avhandlingen ämnar besvara. 
Samtidigt som avhandlingen avstår från att framställa studieobjektet som ett 
uttryck för en panoptisk, maktfullkomlig apparat intar jag som forskare en 
panoptisk utsiktspunkt, i enlighet med Frank Kesslers och André Gaudreaults 
rekommendation.43 Det innebär både att studieobjekten diskuteras i relation 
                                                     
”Sociomateriality: challenging the separation of technology, work and organization”, Academy 
of Management Annals 2, nr 1 (2008): 433–74.
38 Thomas Elsaesser, ”Archives and Archaeologies”, i Films That Work: Industrial Film and 
the Productivity of Media, red. Vinzenz Hediger och Patrick Vonderau (Amsterdam: 
Amsterdam University Press, 2009), 32.
39 Buchanan, ”Assemblage Theory, or, the Future of an Illusion”, 471; I en engelsk upplaga 
hittas ett erkännande av Deleuzes och Guattaris betydelse i not 2 till kapitlet ”The body of the 
condemned”. Se: Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, övers. Allan 
Sheridan (New York, NY: Vintage Books, 1995), 309.
40 Det är också namnet på den bok som inkluderar texter av Deleuze från åren 1972–1991 och 
som även innehåller hans kommentar till Foucaults analys. Se: Deleuze, Negotiations, 1972–
1990.
41 Kuhn har tillämpat detta förhållningsätt. Se: Annette Kuhn, Cinema, Censorship, and 
Sexuality, 1909–1925 (London: Routledge, 1988), 6–8; Foucault, Discipline and Punish, 26.
42 Thomas Elsaesser, ”What is Left of the Cinematic Apparatus, or Why we Should Retain (and 
Return to) it”, Recherches Sémiotiques/Semiotic Inquiry 31, nr 1–2–3 (2011): 39, 
https://doi.org/10.7202/1027439ar.
43 Frank Kessler, ”’Notes on Dispositif’. Unpublished Seminar Paper, Version 11–2007”,
tillgängligt på Internet via Frank Kesslers hemsida: http://www.frankkessler.nl/wp-
content/uploads/2010/05/Dispositif-Notes.pdf
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till sina sammanhang och att mångfalden av variationer som uppträder där
bejakas.

För den sista frågan som avhandlingen ämnar besvara, om hur dessa mili-
tära undervisningsfilmer såg ut, är begreppet anordning mindre fullständigt.
Här är istället ”topos” och ”det flyktiga” valda för att belysa de olika filmernas 
likhet och olikhet sinsemellan och över tid.44 I filmvetenskapliga sammanhang 
där studieobjektet är en samling filmer tjänar denna uppdelning till att synlig-
göra hur genrekonventioner består samtidigt som filmer från olika tider har 
olika uttryck. Genom anordningar kan topos förklaras som ett uttryck för den 
relativa negativa processens inriktning på att reproducera en tidigare ordning. 

Med avsikt att synliggöra detta – det bestående och flyktiga i den utvalda 
samlingen med åttio militära undervisningsfilmer – har en serieanalys genom-
förts. Serieanalys är en regelstyrd metodologi, där ett större antal objekt analy-
seras utifrån samma frågeställningar. I ett kritiskt betraktande ifrågasätts likhet 
och olikhet genom upprepad jämförelse. Som filmvetenskaplig metod kan 
analysmetoden härledas till tidigt 1990-tal och forskare med anknytning till 
Sorbonne. Myriam Tsikounas var en av dem som först tillämpade metoden 
när hon genomförde en serieanalys av 86 tidiga sovjetiska filmer.45 Att vi båda 
valt omkring åttio filmer är en slump. Även Lagny rekommenderade metoden 
1994, när hon deltog i ett projekt där alla franska dokumentärer från perioden 
mellan 1945 och 1995 skulle katalogiseras.46 I Film that Works framhöll 
redaktörerna Vinzenz Hediger och Patrick Vonderau metoden som lämplig 
vid analys av industrifilm, vilket jag även finner den vara för undervisnings-
film.47 I Film that Works gavs ett exempel på dess tillämpning i Yvonne 
Zimmermanns kapitel om den schweiziska industrifilmen.48 Hon påpekar här 
att metoden lämpar sig för att kartlägga ett större antal filmer som har många 
okända parametrar.49

                                                     
44 Termerna ”topoi”, som pekar på stabilitet över tid, och ”transient”, som istället betonar det 
öppna och föränderliga, tas upp i inledningen till Films that Sell. Se: Patrick Vonderau, 
”Introduction: On Advertising’s Relation to Moving Pictures”, i Films that Sell: Moving 
Pictures and Advertising, red. Patrick Vonderau, Bo Florin och Nico de Klerk (London: BFI, 
2016), 4.
45 Myriam Tsikounas, Les origines du cinéma soviétique: Un regard neuf (Paris: Cerf, 1992).
46 Lagny, ”Film History”.
47 Vinzenz Hediger och Patrick Vonderau, ”Record, Rhetoric, Rationalization”, i Films that 
Work, red. Vinzenz Hediger och Patrick Vonderau (Amsterdam: Amsterdam University Press, 
2009), 37.
48 Yvonne Zimmerman, ”What Hollywood is to America, the corporate film is to Switzerland”, 
i Films that Work, red. Vinzenz Hediger och Patrick Vonderau (Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2009), 101–119.
49 Metoden har därefter tillämpats av bland andra Peterson, som i Education in the School of 
Dreams hänvisar till den som den enda möjliga för genreanalys. Se: Jennifer Peterson, 
Education in the School of Dreams: Travelogues and Early Nonfiction Film (Durham, NC:
Duke University Press, 2013), 17.
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Forskningsfält
Avhandlingen hör till det fält av forskning som kommit att förenas under 
beteckningen ”useful cinema”. Genom att militärers filmer och textdokument 
utgör avhandlingens studieobjekt relaterar den också till forskning av militär-
historisk prägel, inom och utom ämnena film- och medievetenskap. Nedan 
behandlas inledningsvis relationen till texter om det militära och därefter 
hemvisten inom det fält som uppmärksammat filmkulturer utanför biograf-
kontexten, där film varit avsedd att göra nytta.

Det militära
Hösten 2014 firade den svenska militärhistoriska kommissionen, Commission 
Suédoise d´Histoire Militaire, 75 år. På en konferens som uppmärksammade
händelsen talade John Peaty, inbjuden militärhistoriker från Storbritannien, 
om militärhistoria som ”the new rock'n'roll”. Konferensen syftade till att ge 
en skjuts åt den svenska militärhistoriska forskningen. Ämnets attraktionskraft 
hade lockat många brittiska forskare men färre svenska. De inbjudna talarna 
visade att denna forskning i Sverige inte bara har en hemvist utan flera. 
Svenska forskare med militärhistoriska forskningsämnen är verksamma på 
institutioner för olikartade ämnen, som arkeologi, ekonomisk historia och 
idéhistoria. En anledning är etableringen av New Military History som likt 
New Film History under 1900-talets sista decennier öppnat upp disciplinerna 
med forskning som betonat sociokulturella perspektiv. För filmvetenskapen 
innebar öppningen, som bland andra Elsaesser poängterat, att det bredare 
”cinema studies” ersatte ”film studies”.50

Tidigt 2015 kom Alice Lovejoys bok Army Film and the Avant Garde: 
Cinema and Experiment in the Czechoslovak Military.51 Hennes bok ligger 
nära denna, då den handlar om en militär organisations egen filmverksamhet, 
men hennes studie behandlar en senare period och tar därav upp andra fråge-
ställningar. Därefter har det inte kommit någon ström av akademisk litteratur 
som berört hur militären producerat och använt rörlig bild. Kanske pågår ett 
inledningsskede där det tar tid att trampa upp ny mark. Ett tecken på ett ökat 
intresse för ämnet var konferensen Naissance des cinémas militaires (1914–
1939) på det belgiska cinemateket i Bryssel vintern 2017.52 Ett annat betyd-
elsefullt inititativ är antologin Cinema's Military Industrial Complex av redak-
törerna Wasson och Grieveson, som kom ut i samband med att arbetet med 
                                                     
50 Thomas Elsaesser, ”Is Nothing New? Turn-of-the-Century Epistemes in Film History”, i A
Companion to Early Cinema, red. André Gaudreault, Nicolas Dulac och Santiago Hidalgo 
(Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012), 601.
51 Alice Lovejoy, Army Film and the Avant Garde: Cinema and Experiment in the Czechoslovak 
Military (Bloomington, IN: Indiana University Press, 2015).
52 ”Colloque International – Naissance Des Cinémas Militaires (1914–1939)”, ECPAD,
åtkomstdatum 4 december 2017, 
http://www.ecpad.fr/colloque-international-naissance-cinemas-militaires-1914-1939/.
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denna avhandling var på väg att avslutas våren 2018.53 Antologin fokuserar på 
USA och tiden efter 1940. Trots att den behandlar en annan kontext är den 
betydelsefull som en första mer omfattande referenspunkt, särskilt eftersom 
den liksom denna avhandling behandlar såväl filmproduktion, filmvisning och 
enskilda filmer. Det av antologins bidrag som ligger närmast avhandlings-
ämnet är Florian Hoofs, som handlar om USA:s militära träningsfilmer.54

Andra bidrag i antologin befinner sig längre ifrån avhandlingens ämne men 
har ändock beröringspunkter med det. Hit hör Grievesons avsnitt, som belyser
hur den amerikanska militära filmverksamheten inte enbart var verksamhetens 
interna angelägenhet utan att den också var en aktiv part i en imperialistisk 
krigföring där kommersiella intressen tilläts dra nytta av den militära organisa-
tionen.55 Den som uppfattar filmer med militära motiv som oskyldiga drama-
tiseringar kan få sig en tankeställare av Grievesons redogörelse för den 
amerikanska militära organisationens inblandning i filmbranschen under 
1900-talets första hälft. Lovejoys bidrag om hur USA:s Office of War Infor-
mation spred Hollywoodfilm i Tjeckien under 1940-talet belyser hur denna 
verksamhet fortsatt och hur filmmediet nyttjats som ett verktyg för att skapa 
global opinion.56

Genom avhandlingens fokus på militär undervisningsfilm befinner den sig 
längre ifrån den forskning som undersöker mediers roll i krigföring eller stats-
makters propaganda gentemot civilbefolkningen i samband med krig. Men 
den har vissa beröringspunkter med forskning om militär filmproduktion eller 
militära visningspraktiker under krigstid. Hit hör texter av Ron van Dopperen, 
som utan akademisk hemvist uppmärksammat kameramannens roll under 
första världskriget och som tillsammans med Cooper C. Graham och James 
W. Castellan driver bloggen First World War on Film där de regelbundet 
informerar om de senaste forskningsrönen om militär filmproduktion under 
första världskriget.57 Hit hör också kortare akademiska texter om biografverk-
samhet som bedrevs i Europa under första världskriget av forskare som 
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Amanda Laugesen, Sue Collins och duon Frank Kessler och Sabine Lenk.58

Hoof har i sin text om den amerikanska militära träningsfilmen noterat att det 
mesta som skrivits om militär film har handlat om den film som visats upp för 
stora civila publikgrupper i propagandasyfte.59

Den svenska krigsmaktens mediehistoria från tiden före andra världskriget 
har i stort förblivit outforskad. Den som närmast berört detta ämne är Fredrik 
Norén som skrivit kortare texter om civilförsvarsstyrelsens filmverksamhet 
under kallakrigsåren, men dessa delar inte avhandlingens fokus på krigsmakt-
ens interna produktions- och visningsverksamhet.60 Dessa texter och denna 
delar dock intresset för medialisering och för de logiker som verkar när en 
statlig verksamhet tar sig an filmmediet.

Inom övriga akademiska discipliner har krigsmaktens mediehistoria inte 
heller ägnats någon fördjupad studie. Därtill kommer att den värnplikts-
organisation som engagerat en stor del av Sveriges familjer under 1900-talet 
hitintills ägnats förvånansvärt lite uppmärksamhet såväl inom som utom uni-
versiteten. Historikern Lars Ericson Wolke skrev på 1990-talet den översikt-
liga Medborgare i vapen: Värnplikten i Sverige under två sekel.61 År 2011 
disputerade Fia Sundevall med avhandlingen Det sista manliga yrkesmono-
polet inom ämnet ekonomisk historia, och samma år inledde Armémuseet i 
Stockholm forsknings- och insamlingsprojektet "Lumpen – identitet och 
materiella minnen", vilket redaktörerna Anna Maria Forssberg och Klas 
Kronberg presenterade i en antologi 2014.62 Pontus Rudbergs bidrag ”’Armén 
måste blifva en skola för hela folket’ – Krigsmaktens folkfostrande ambitioner 
och praktiker 1901–1950” är den text som ligger närmast avhandlingens ämne 
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och som genom sin presentation av grundforskning erbjuder insikt om 
exempelvis militärens kurslitteratur under perioden.63 Även Sundevall har i 
artikelform återkommit till ämnet värnplikt och har då närmat sig frågan om 
den militära utbildningen under tidigt 1900-tal.64

Useful Cinema
Inom den filmvetenskapliga disciplinen positionerar sig den här avhandlingen
i det forskningsfält som samlats kring termen ”useful cinema”. Under åren 
omkring 2010 utkom ett antal antologier som avsåg att utmana filmveten-
skapen genom att uppmärksamma tidigare förbisedda filmrelaterade praktik-
er. Tre av dem framstår som särskilt viktiga i det här sammanhanget, i och 
med att de behandlade filmer som saknar välkända upphovsmän och betonade 
filmkulturella praktiker där filmmediet avsett fylla olika funktioner i sina 
producerande och användande institutioner: Films that Work (2009), rediger-
ad av Hediger och Vonderau, Useful Cinema (2011), redigerad av Acland och 
Wasson, och Learning with the Lights Off (2012), redigerad av Dan Streible, 
David Orgeron och Marsha Orgeron.65 De två senare hade också den 
utbildande filmen som sitt fokus. Genom antologiformatet samlade dessa ett 
större antal forskare som kommit att representera den inriktning som lånat sitt 
namn från en av antologierna ”useful cinema”.

En förhistoria till denna rörelse var 1990-talets digitalisering och dis-
kussioner som då pågick om problematiken kring arkiverade filmer med 
okända upphovsmän. Streible lanserade begreppet ”orphan film” i USA, i 
samband med ett första Orphan Film Symposium 1999, och begreppet ersatte 
då parollen ”nitrate won’t wait”, som arkivarier formulerat och lanserat på 
1980-talet.66 Diskussionerna på Orphan Film Symposierna gav upphov till
antologin Learning with the Lights Off. I Kanada fyllde en workshop 2006 en 
liknande funktion som avstamp till antologin Useful Cinema. När dessa två 
antologier färdigställdes hade Films that Work redan uppmärksammats 
internationellt, och särskilt bokens inledande diskussion kom att utgöra en 
referenspunkt för senare texter inom fältet. Films that Work utmärkte sig också 
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genom sitt europeiska perspektiv och inkluderandet av fallstudier utanför det 
anglosaxiska språkområdet.

Medan Films that Work fokuserade på den industriella kontexten och 
Useful Cinema inkluderade föreningsverksamhet samt amatördriven och ex-
perimentell praktik, betonade Learning with the Lights Off verksamheter som 
haft utbildning som sin huvudsakliga uppgift. Till skillnad från de två tidigare 
antologierna hade Learning with the Lights Off också ambitionen att ge en 
kronologisk berättelse om den utbildande filmens historia i USA från sent 
1800-tal till 1980-talet, både genom redaktörernas översiktskapitel och genom 
antologins olika bidrag.67 Antologin som helhet belyser hur filmmediets an-
vändning i utbildningsmiljöer i USA var förenad med en samhällsdebatt om 
medborgarfostran. Den här avhandlingen tangerar det ämnet genom att belysa 
en liknande aktivitet i Sverige.

Filmhistoriker har inte sällan nått fram till frågan om filmens ”använd-
barhet” via forskning om tidig film och olika filmkulturer omkring 1900. 
Forskningsfältet kan därmed också definieras som en följd av vidgningen av 
synen på filmkultur som åstadkommits inom New Film History.68 Med ambi-
tionen att uppmärksamma en tidig, heterogen filmkultur har forskare före-
slagit nya periodiseringar och utnämnt nya ”höjdpunkter” som kastat omkull 
tidigare föreställningar om en filmhistoria dominerad av fiktiva filmberätt-
elser. Generellt har det handlat om att belysa den stora förekomsten av icke-
fiktiv film och visningskontexter utanför biograferna. När det gäller intensi-
teten i produktion av utbildande film har Grieveson identifierat en ”flourishing 
peak” under de första åren efter första världskriget.69 I militära sammanhang 
har en etablering noterats något tidigare, exempelvis av arkivarien Violaine 
Challéat som i en kortare redogörelse för den franska arméns filmverksamhet 
kallat perioden 1915–1919 för en etableringsperiod.70 En vanlig diskurs om 
utbildningsfilm i civila kontexter är annars att denna slog igenom i samband 
med andra världskriget och på grund av den militära tillämpningen under 
kriget. Denna uppfattning är sannolikt påverkad av att militära organisationers 
filmverksamhet blev mer synlig i samband med andra världskriget. Paul 
Saettlers History of Instructional Technology (1968), som har använts som 
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referens under decennier, betonar grundandet av The Division of Visual Aids 
for War Training i USA 1941 som en startpunkt för en större satsning på 
utbildningsmedier.71 Michael Zryd har beskrivit det som att ett ”paradigm” om 
utbildningsfilmens framgång inom det militära då fördes över till civil utbild-
ning.72 Kirsten Ostherr har argumenterat för hur denna överföring konkret kom 
till uttryck i filmers narrativ i USA under 1940-talet.73

En historieskrivning som fastställer världskrigen som startpunkter kan 
komma att ifrågasättas. Värdefulla steg i denna riktning har tagits. Öppningar 
mot en längre historisk tillbakablick har exempelvis Charles Musser erbjudit 
när han pekar på den dokumentära genrens förankring både i 1600-talets 
experiment med projektioner och i Fords löpande band.74 Wasson har också 
förankrat den militära utvecklingen av medieteknologier i den civila industrins 
strävan efter standarder, vilket etableringen av The Society for Motion Picture 
Engineers (SMPE) 1918 och lanseringen av formatet 16 mm 1923 var uttryck 
för.75 Dessa två använder därmed visualiseringsteknikens historia som nod, 
istället för världskrigen. Filosofen DeLanda har dock påpekat att 1900-talets 
vurm för standarder inom industrin hade ett militärt ursprung inom den 
franska armén 1765, då ett antal reformer inleddes med strävan att utveckla 
vapen med utbytbara delar.76 Han förklarar att det var Thomas Jefferson, som 
var USA:s sändebud i Versailles på 1780-talet, som tog konceptet med sig till 
USA, där det utvecklades till det mer välkända ”amerikanska tillverknings-
systemet”. DeLandas förklaring ligger därmed nära Paul Virilios argument i 
boken Krig och film (Guerre et cinéma, 1984), genom att den beskriver civil 
praktik som sprungen ur den militära.77 Att likt Virilio utse det militära som 
utgångspunkt för filmmediet riskerar att överdriva det militära i det som upp-
stått i samspel mellan militärt och civilt. En risk är också att argument för en 
enkelriktad överföring från militärt till civilt ger näring åt en förklarings-
modell om det militäras excellens som drivkraft i teknisk utveckling, vilken 
fyllt ett syfte för militära verksamheter, inte minst alltsedan kalla krigets 
början.
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Avhandlingens behandling av den svenska kontexten förbinder den även 
med en betydande del av den forskning som ägnats svensk filmhistoria under 
de senaste tjugo åren, där intresset ökat för tidiga filmkulturer, icke-fiktiv film 
och filmvisning utanför biografkontexten. Hit hör texter som tar ett bredare 
grepp om den svenska icke-fiktiva filmkulturen under 1920- och 1930-talen, 
som Mats Jönssons ”Non-Fiction Film Culture in Sweden circa 1920–1960” 
från 2016 och den drygt tio år äldre texten ”1923|1933 Production, Reception 
and Cultural Significance of Swedish Non-Fiction Film”, av Pelle Snickars 
och Mats Björkin.78 Åsa Jernudds behandling av tidig svensk biografkultur 
och av utbildningsfilm i Sverige under 1910-talet samt hennes fallstudie om 
Oscar Olssons resefilmer från tidigt 1920-tal erbjuder inblick i den svenska 
situation där AMF inledde sin verksamhet.79 Alltsedan 1998 har Björkin också 
återkommit till ämnen som ligger nära denna avhandling, genom att behandla 
svensk filmkultur under 1920-talet och även industrifilmens villkor.80 Även 
om avhandlingen inte specifikt behandlar frågan om biografpubliker ger texter 
som Tommy Gustafssons ”The Formation of a Cinema Audience in Sweden, 
1915–1929” och Ylva Habels Modern Media, Modern Audiences: Mass 
Media and Social Engineering in the 1930s Swedish Welfare State en bredare 
kontext till avhandlingens fokus på det militära sammanhanget.81 Som samlat 
grepp och markering av fältet innehar antologin Välfärdsbilder: Svensk film 
utanför biografen från 2008 en särställning.82 Där samlade redaktörerna Erik 
Hedling och Jönsson ett tjugotal av de forskare som ägnat sig åt de tidigare 
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förbisedda filmkulturella praktiker som dessförinnan ägnats relativt ringa 
intresse.

Genom ett specifikt fokus på militär undervisningsfilm erbjuder denna 
avhandling en ny infallsvinkel. En gemensam nämnare för dessa texter och 
avhandlingen är belysningen av relationen mellan filmmediet och staten. De 
ovan nämnda forskarna har återkommit till frågor om hur film reglerats från 
statsmaktens sida, hur film diskuterats i medier samt hur film producerats och 
visats. Statens biografbyrås och Svensk Filmindustris roller har särskilt nagel-
farits. Filmmediet har behandlats som en del i ett mediesystem som på en 
institutionell nivå inkluderats i statsmaktens kraftfält och, därigenom, styrt på-
verkan av befolkningen. I det svenska sammanhanget förbinds detta formande 
av nationen med begreppen folkhem och välfärdsstat. 

I andra länder har länken mellan stat och film uppmärksammats utan dessa 
begrepp, särskilt bland forskare som studerat film i industri- eller utbildnings-
kontexter. När det gäller USA har exempelvis Heide Frances Solbrig, som 
ägnat sig åt amerikansk industrifilm, på ett likartat sätt argumenterat för att 
det fanns en implicit överenskommelse mellan företag och stat när det gällde 
formandet av amerikanska medborgare med hjälp av film.83 Wassons och 
Grievesons antologi Cinema's Military Industrial Complex inkluderar mili-
tärens inblandning i denna aktivitet.84 När det gäller Canada har Zoë Druick 
noterat att The National Film Board of Canada uppstod som ett nationsbygg-
ande projekt och därefter har verkat i enlighet med statsmaktens ideologiska 
agenda.85 När det gäller fransk utbildningsfilm har Kenneth H. Garner 
beskrivit hur ett likartat förhållande mellan filmbransch och stat etablerades 
under 1920- och 1930-talen.86 Flera av dessa texter har haft som ambition att 
komma åt hur kontakten mellan filmbranschen och statliga institutioner knöts, 
och detaljstudier av denna kontakt är också av intresse för forskare verksamma 
inom fältet useful cinema. Det kan ses som en vidareutveckling av det intresse 
för film och påverkan som har en betydligt längre historia inom filmveten-
skapen än intresset för film som visats för avgränsade publikgrupper, såsom 
undervisningsfilm.

Forskare inom fältet har berikat vår syn på filmhistorien. De har dock inte 
helt kommit åt den dynamik jag själv upplevt i min tidigare yrkespraktik, där 
medieproducenter, statliga institutioner och kommersiella och icke-kommer-
siella organisationer mötts, förhandlat och tillsammans format de medier som 
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haft för avsikt att påverka socialt liv. Avhandlingen avser därmed komplettera 
den tidigare forskningen genom att i den historiska fallstudiens form belysa 
det utmanande arbete det innebar att göra film användbar.

Undervisningsfilm och angränsande begrepp
De filmer som står i fokus för undersökningen omnämns i avhandlingen som
undervisningsfilmer.87 Begreppet betonar att dessa filmer producerades för att 
användas i en viss undervisningssituation. Det är ett internationellt spritt 
begrepp, med exempelvis det franska film d’enseignement, det tyska Unter-
richtsfilm och det holländska onderwijsfilm. Såsom Eef Masson påpekat säger 
begreppet mindre om filmernas textualitet än om det faktum att de producerats 
för och använts inom en definierad institutionell praktik.88 Undervisningsfilm
inryms inom det vidare begreppet utbildningsfilm (educational cinema) vilket 
även inrymmer all film som använts som pedagogiskt hjälpmedel.89 Liknande 
begrepp är skolfilm och skolbio. Dessa definieras genom sin publik: skol-
barnen. Begreppen kulturfilm, bildningsfilm och värdefilm betecknar också 
film som visats för en vidare publik, ofta med ett outtalat fostrande syfte.90 De 
undervisningsfilmer avhandlingen tar upp avviker från dessa, eftersom film-
erna understödde ett uttalat kunskapsmål i den schemalagda militära under-
visningen. 

I de filmkataloger AMF distribuerade till krigsmaktens lärare använde de 
från och med 1934 tre underkategorier till undervisningsfilm: orienterande, 
instruerande och tekniska filmer. Ibland talade man också om taktiska filmer.  
Kessler och Masson har uppmärksammat vikten av att särskilja branschens 
egna beteckningar och de begrepp som används som analytiska ingångar av 
dagens forskare.91 Underkategorierna hänvisar avhandlingen till för att 
förmedla dåtidens begreppsapparat. Undervisningsfilm används däremot för 
att markera för en nutida läsare att dessa filmer inte var avsedda att visas 

                                                     
87 Begreppet ”undervisningsfilm” har också tillämpats i en riksdagsproposition om plikt-
exemplar. Se: ”Pliktexemplar av dokument Proposition 1993/94:10 – Riksdagen”, Riksdags-
förvaltningen, tillgänglig på Internet via Riksdagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/proposition/pliktexemplar-av-dokument_GH0310.
88 Masson, Watch and Learn. Rhetorical Devices in Classroom Teaching Films after 1940
(Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011), 13.
89 I en ansats att sortera begrepp har Kessler och Masson placerat ”educational” inom kategorin 
”syfte eller funktion”. Se: Frank Kessler och Eef Masson, ”Layers of Cheese”, i Films That 
Work: Industrial Film and the Productivity of Media, red. Vinzenz Hediger och Patrick 
Vonderau (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009), 75–84.
90 Jernudd har tagit upp andra vid tidpunkten vanliga benämningar, såsom bildningsfilm, 
kulturfilm, värdefilm. Se: Jernudd, Oscar Olsson’s African films (1921/22), 56.
91 Kessler och Masson har uppmärksammat problematiken kring att tillämpa terminologi från 
filmindustrin vid analys. Se: Kessler och Masson, ”Layers of Cheese”, 79.
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utanför det undervisningsämne och lektionssammanhang de producerats för. 
De var därmed riktade till en mycket avgränsad målgrupp.

Inom fältet är det inte ovanligt att forskare använder begrepp som först 
etablerats inom filmbranschen och att de samtidigt påpekar dessa begrepps
diffusa betydelse. Redaktörerna till Learning with the Lights Off hänvisar 
exempelvis till ett uttalande av den amerikanske producenten George Kleine 
från 1910, när de påtalar att termen educational varit tvetydig från början.92

Jennifer Peterson hänvisar med ett likartat argument till den brittisk-
amerikanske producenten och distributören Charles Urban från 1909, där 
Urban betonade det öppna i educational. Han slog fast att kategorin inte inklu-
derade ”dramatic, sensational, comedy or other films of that character”.93

Redaktörerna till de tre antologierna Films that Work, Useful Cinema och 
Learning with the Lights Off har alla undvikit ordet educational i titlarna. Ett 
sannolikt skäl är att de velat undvika alltför begränsande titlar till antologi-
formatet men också att de genom undvikandet undslipper detta diffusa be-
grepp. Educational dyker dock upp i antologiernas kapitel. I Learning with 
the Lights Off förklarar redaktörerna att de använder ordet som ett paraply-
begrepp, och så används utbildningsfilm också i denna avhandling.94 Problem-
et med att klassificera film kommer till uttryck när samma redaktörer ser sig 
nödgade att tala om specifika filmer som ”’straight’ educational films”.95 Det 
väsentliga med de titlar som valts till ovan nämnda antologier är att dessa, med 
ord som ”work”, ”learning” och ”useful”, betonar film som varit avsedd att 
utföra ett arbete.

I forskning om svensk film används ”utbildningsfilm” sällan. Vanligare är 
att angripa filmmaterialet genom att positionera det som ”icke-fiktiv film”, i 
engelska texter som ”non-theatrical” eller som ”film som visats utanför bio-
grafen”. Den engelska varianten non-theatrical framstår som språkligt smid-
igast och används också som ett paraply för utbildningsfilm.96 När Jönsson 
2016 redogjorde för den svenska icke-fiktiva filmhistorien placerade han 
utbildningsfilm som en kategori vid sidan av reklamfilm, valfilm, nyhets-
journal och amatörfilm.97 Genom tillägget ”Film Culture” i sin rubrik riktade 
han uppmärksamheten bort från formen och mot produktions- och visnings-
sammanhanget.

                                                     
92 Devin Orgeron, Marsha Orgeron och Dan Streible, ”Introduction”, i Learning with the Lights 
Off: Educational Film in the United States, red. Devin Orgeron, Marsha Orgeron och Dan 
Streible (New York, NY: Oxford University Press, 2012), 6–9.
93 Peterson, Education in the School of Dreams, 120–21.
94 Orgeron, Orgeron och Streible, ”Introduction”, 9.
95 Ibid., 13.
96 Exempelvis slår Grieveson fast det: ”Educational motion pictures are part of the nontheatrical 
film tradition”. Grieveson, ”Visualizing Industrial Citizenship”, 108.
97 Jönsson, ”Non-Fiction Film Culture in Sweden circa 1920–1960”.
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De filmer avhandlingen diskuterar står under paraplyet utbildningsfilm som 
instruerande, orienterande eller tekniska undervisningsfilmer, och ingår även 
i kategorin icke-fiktiv film som visats utanför biograferna.

Disposition
Avhandlingens kapitel besvarar en frågeställning i taget med olika infalls-
vinklar. Kapitel för kapitel flyttas fokus, från frågan i kapitel 2, om varför 
undervisningsfilmen tog plats inom krigsmakten, till frågan i kapitel 3, hur 
filmerna producerades, till frågan i kapitel 4, hur lärarna visade filmerna, till 
frågan i kapitel 5, om vilka dessa filmer var. 

De olika kapitlen sammanför därigenom successivt det flöde av aktiviteter 
och uttryck som utgjorde den militära filmkultur som rörde undervisningsfilm. 
Hediger och Vonderau har betonat att relationen mellan makten, organisation-
en och det visualiserade utgör en nyckel till att förstå den film som har syftat 
till att rationalisera arbetet inom en organisation.98 På ett plan separerar av-
handlingen frågor om makt, organisation och det visualiserade: Maktfrågan 
står i centrum i kapitel 2, i och med att kapitlet behandlar de strategier som 
olika aktörer tillämpade för att introducera och etablera undervisningsfilm. 
När kapitel 3 och 4 diskuterar produktion och visning handlar det primärt om 
organisation. Kapitel 5 landar så i frågan om filmernas visuella uttryck.

Kapitel 2 besvarar frågan ”Varför undervisningsfilm?” genom att inled-
ningsvis uppmärksamma värnpliktsorganisationens fostrande ambition allt-
sedan 1901. Kapitlet beskriver hur film och värnplikt förenades under 1910-
talet och uppmärksammar drivkrafterna i debatten, där bland annat med-
lemmar i Statens biografbyrå deltog. Vidare belyser kapitlet hur filmföre-
ningen AMF klev in som en tongivande aktör 1920 och hur denna, med driv-
kraften att öka undervisningsfilmens plats inom krigsmakten, antog en bred 
strategi som både härbärgerade tidigare idéer om film och riktade blicken 
framåt.

Kapitel 3 handlar om hur filmproduktion blev en militär arbetsuppgift och 
hur produktionssätt förändrades över tid. Istället för att beskriva förloppet som 
en stegvis professionalisering betonar kapitlet hur filmproducerandet konti-
nuerligt var beroende av aktörer som representerade olika former av expertis 
och kapacitet. Filmerna producerades i samverkan mellan krigsmaktens byrå-
kratiska funktioner, AMF, verksamma militärer och värnpliktiga, samt i någon 
utsträckning med stöd av en civil filmbransch. Kapitlet förankrar produktion-
en i en historisk tillbakablick och söker där svar till varför officerare kom att 
ägna sig åt filmproduktion. 

                                                     
98 Vinzenz Hediger och Patrick Vonderau, ”Introduction”, i Films that Work, red. Vinzenz 
Hediger och Patrick Vonderau (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009), 12.
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Kapitel 4 behandlar undervisningsfilmens visningspraktiker under mellan-
krigsperioden. Dessa diskuteras först med utgångspunkt i rumsutformning och 
den roll olika pedagogiska hjälpmedel spelade i rummet. Därefter belyser 
kapitlet hur läraren förväntades interagera med film och andra hjälpmedel 
under olika perioder. Kapitlet argumenterar för att drivkraften att rationalisera 
formade teknologierna med avsikt att förändra lärarens roll i relation till 
filmen. Central i denna aktivitet var betydelsen av lärarens röst i relation till 
de ljudlösa filmerna.

Kapitel 5 presenterar en analys av 80 undervisningsfilmer och tar sin ut-
gångspunkt i kronologin. Kapitlet diskuterar filmernas visuella uttryck utifrån
termerna ”topos”, ”det flyktiga” och ”topografi”. Under topos behandlar 
kapitlet egenskaper som återkommer i filmerna och som därmed förenar dem. 
Olikhet över tid uppmärksammar kapitlet under topoi, genom att presentera 
en periodisering. Filmerna utspelar sig till stora delar i svenska obebyggda 
landskap, och kapitlet diskuterar avslutningsvis, under ”topografi”, hur de för-
håller sig till representationer av denna miljö. De olika avsnitten delar an-
greppssätt, så till vida att analysen utgår ifrån ett sönderdelande av filmerna i 
sina beståndsdelar. Härigenom lyfts deras textsidor, fotografiska bilder och 
animationer till jämbördiga studieobjekt.
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2. Varför undervisningsfilm?

När Sverige införde värnplikt 1901 hade filmmediet nyligen introducerats i 
Sverige. Året 1938/39, där avhandlingen sätter punkt, hade enbart Stockholms 
biografer 12,4 miljoner besök.99 Mediets generella och tilltagande dominans i 
det civila utgör en bakgrund till ämnet för avhandlingen, men dess genomslag 
i samhället svarar inte på frågan varför film hamnade på schemat för den mili-
tära utbildningen. Avsikten med kapitlet är att problematisera undervisnings-
filmens intåg på Sveriges regementen och militära skolor. Kapitlet uppmärk-
sammar ett antal argument och initiativ som bidrog till att successivt övertyga 
allt fler av dem inom krigsmakten som inledningsvis var negativa eller tvek-
samma till filmmediet. Tillsammans bidrog dessa argument och initiativ till 
undervisningsfilmens etablering. Inför det andra världskriget tog många lärare 
inom krigsmakten undervisningsfilmen för given. Hundratals filmer var i om-
lopp och ännu fler hade hunnit kasseras.

Tidiga initiativ
För perioden före 1920 tecknar följande avsnitt en bakgrund med betoning på 
1910-talet. Det var då både anställda militärer och värnpliktiga började efter-
fråga film och det var också då Sveriges regementen började erbjuda film-
underhållning i större skala. Samtidigt argumenterade enskilda aktörer för 
nyttan med film och några föreslog åtgärder som skulle bana väg för militär 
undervisningsfilm.

Film som underhållning – etablering av militärbiografer
Etableringen av militärbiografer i Sverige har i stort undgått dokumentation. 
Filmtidskriften Filmbladet konstaterade 1915 att militärbiografer fanns på 
svenska regementen, lägerplatser och till och med på de större krigsfartygen.100

Eftersom tidskriften ansåg att biograferna var relativt okända för gemene man, 
uppmanades de militära biografföreståndarna att beskriva verksamheterna. 

                                                     
99 Leif Furhammar, Filmen i Sverige: En historia i tio kapitel och en fortsättning (Stockholm: 
Dialogos i samarbete med Svenska filminstitutet, 2003), 133.
100 ”Militärbiografer i Sverige”, Filmbladet 1, nr 3 (15 februari 1915): 33.
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Tack vare att några föreståndare skickade in rapporter, vilka tidskriften pub-
licerade i de följande numren 1915–1917, finns en källa som beskriver denna 
idag bortglömda biografetablering.101

Det visar sig att biograferna var interna verksamheter, så till vida att de 
drevs av militärer som var anställda på de olika militära enheterna och i lokaler 
som annars hade andra funktioner för den militära personalen och de värn-
pliktiga som säsongsvis var inhysta där. Biograferna ingick inte i något nät-
verk och inget centralt initiativ hade drivit på deras etablering. Istället hade de 
startats av enskilda filmintresserade militärer, vars incitament varit att till-
fredsställa de värnpliktigas och de fast anställdas önskan att få ta del av film-
underhållning inom den militära enheten. Filmunderhållning fick under 1910-
talet en så pass stor plats i människors liv att det uppenbarligen uppfattades 
som en brist om den inte kunde erbjudas även i den avskilda militära miljön.

Biograferna bekostades av den lokala lägerkassan samt genom biljettin-
täkter. Enligt en rapport till Filmbladet genererade verksamheten en viss vinst 
som gick tillbaka till lägerkassan och därmed stärkte budgeten för fritidsnöjen. 
Biografföreståndarna hade inledningsvis slutit lokala distributionsavtal med 
företaget Pathé Frère och programmen erbjöd såväl spelfilm som icke-fiktiv 
film. Även om biljett krävdes för närvaro var tillställningarna inte alltid fritt 
tillgängliga.102 Filmbladet uppmärksammade att det hänt att dessa biografer 
användes för att främja motivationen, som ”höjande av soldatens flit och 
intresse för sitt kall”, genom att förbud mot deltagande tillgreps som ”extra 
bestraffning för liknöjdhet och intresselöshet hos soldaten”.103 Tillvägagångs-
sättet rekommenderades i tidskriften och kan därmed ha inspirerat fler till att 
ge militärbiograferna en disciplinerande funktion. Av redogörelserna framgår
dock att disciplinering och flit i de flesta fall inte stod i centrum. Rapporterna 
i tidskriften noterade att det var de komiska stjärnorna som uppskattades mest 
av publiken. En rapport meddelade att de värnpliktiga erbjudits föreställningar 
gratis och att de tagit emot erbjudandet med glädje. Vid föreställningens slut 
hördes applåder och bravorop.104 I det fallet var det inte bara stjärnor som John 
Bunny, Max Linder, Charles Prince och Gwendoline Brogden som livat upp 
publiken utan också lokala filminspelningar, där personer i publiken kunde 
identifiera sig själva, familjemedlemmar och vänner.

Att Filmbladet uppmärksammade den militära filmverksamheten under 
kriget kan bero på att man var informerad om intresset för militära biografer 
bland de stridande parterna i Europa. Vid krigets frontlinjer etablerades en 
intensiv biografverksamhet, både arrangerad av de militära organisationerna 
                                                     
101 ”Militärbiografer i Sverige”; R. Engström, ”Biografen vid Vaxholms Kustartillerirege-
mente”, Filmbladet 1, nr 6 (april 1915): 74; Axel Nennert, ”Vaxholms grenadjärregementes
biograf”, Filmbladet 1, nr 6 (april 1915): 74–75; B. Bends, Filmbladet 1, nr 3 (15 februari 
1915): 34; I. Aminoff, ”Militär biograf i Karlskrona”, Filmbladet 3, nr 5 (mars 1917): 63.
102 ”Militärbiografer i Sverige”.
103 Ibid.
104 Nennert, ”Vaxholms grenadjärregementes biograf”.
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själva och av frivilla organisationer som YMCA (Young Men’s Christian 
Association). En som uppmärksammat detta är Laugesen, som särskilt intress-
erat sig för vittnesmål från australiska soldater som såg film när de stred för 
de allierade i Europa.105 Hon noterar att enbart YMCA drev mellan 30 och 40 
militärbiografer i Frankrike 1917. Hon konstaterar att biografnöjet för den 
stridande soldatens del handlade om att få glömma sina bekymmer för en 
stund men också om att undvika leda under långa perioder av väntan.106 De 
militärbiografer som etablerades i USA har av Ross Melnick beskrivits som 
lika de civila biograferna men samtidigt som militärt präglade.107 Beskrivning-
en stämmer även för de svenska militärbiograferna. Militärbiograferna hade 
teknologier och ett urval av filmer av samma slag som de civila biografernas. 
De liknade också, genom sin avgränsade uppgift att erbjuda en samlingspunkt 
med fritidsunderhållning, civila tillställningar där film visades även vid sidan 
om de kommersiella biograferna. De präglades dessutom av den militära 
kultur där de ingick, som bland annat inkluderade den militära hierarkin och 
uniformsklädda åskådare.

Etableringen av militärbiografer i Sverige är av betydelse i det här samman-
hanget både därför att den föregick etableringen av undervisningsfilm i de 
militära lektionssalarna och därför att militärbiograferna kvarstod som film-
visningspraktik under mellankrigsperioden, då parallell med praktiken i 
lektionssalarna. Etableringen visar att det fanns en viss frihet för den lokalt 
stationerade militära personalen och att den utan att be krigsmaktens centrala 
ledning om lov kunde initiera dessa aktiviteter. Den kunde etablera avtal med 
kommersiella aktörer och på så sätt öppna upp den relativt slutna militära 
enheten mot såväl den nationella som den internationella filmmarknaden.

Besvärliga värnpliktiga och fostran
Övergången till värnpliktssystemet 1901 innebar att krigsmaktens arbete blev 
en nationell angelägenhet som i högre grad än tidigare påverkade och enga-
gerade befolkningen. I och med att värnplikten infördes kom krigsmakten 
också att kallas ”nationens skola”.108 Denna benämning var inte något unikt 
för Sverige utan var ett redan vedertaget begrepp i exempelvis Preussen och 
Frankrike, vilka var de två länder som inspirerat till det svenska värnplikts-
systemet.109 I den offentliga debatten framhölls värnplikten som ett potentiellt 
verktyg med den dubbla funktionen att ge landets unga män både militär 
träning och allmän fostran. I Sverige var idén förankrad i samtliga politiska 

                                                     
105 Laugesen, ”Forgetting their troubles for a while”, 597.
106 Ibid., 602.
107 Ross Melnick, ”An Army of Theaters: Military, Technological, and Industrial Change in US 
Army Motion-Picture Exhibition”, i Cinema’s Military Industrial Complex, red. Haidee 
Wasson och Lee Grieveson (Oakland, CA: University of California Press, 2018), 80–81.
108 Rudberg, 38.
109 Ibid.
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läger och utgick från föreställningen om medborgaren som ett problem.110

Denna föreställning var inte ny. Även under 1800-talet hade svensken i landets 
offentliga debatt beskrivits negativt, som en ointelligent och avundsam person 
med vacklande moral.111 Uppfattningen påverkade också planeringen av värn-
plikten på 1870-talet. Kung Oskar II och den grupp som tillsammans med 
honom förberedde organisationen av den allmänna värnplikten önskade värva 
de värnpliktiga vid en så ung ålder som möjligt, eftersom man ansåg att på-
verkbarhet minskade med stigande ålder.112 Att man till slut beslöt att behålla 
rekryteringsåldern tjugoett år, som gällt i det föregående indelningssystemet, 
var en eftergift till de svenska familjerna.113 Man befarade att dessa skulle re-
voltera mot en rekrytering av yngre pojkar.

För Krigsmakten blev det angeläget att motverka dålig hygien, fylla, synd 
och det spelande om pengar som förekom bland värnpliktiga.114 Istället för att 
den unga generationen fördärvades inom det militära skulle det framstå som 
om krigsmakten tog sitt ansvar för att fostra den. En generalorder hade 1902 
slagit fast att både föreläsningsverksamhet och bibliotek skulle erbjudas, med 
syftet att understödja de värnpliktigas allmänbildning.115 Krigsmakten väl-
komnade också externa aktörer som åtog sig att bidra till fostran. En av dem 
som hade en mer permanent närvaro var väckelserörelsen. Rörelsen etablerade 
under tidigt 1900-tal soldathem intill förläggningarna, vilka fungerade likt 
kristna ungdomsgårdar.116 Även där gav bibliotek och föreläsningsverksamhet 
möjlighet till fostran.

I den enda bok från 1910-talet som beskriver värnplikten utifrån en värn-
pliktigs perspektiv, Ur ett beväringslif: anteckningar och reflexioner af en 
man i ledet (1910), skildrar författaren K. H. Olsson de värnpliktigas besök på 
                                                     
110 Rudberg, ”Armen måste blifva en skola för hela folket”.
111 Billy Ehn, Jonas Frykman, och Orvar Löfgren, Försvenskningen av Sverige: Det nationellas 
förvandlingar (Stockholm: Natur och kultur, 1993), 147.
112 Tånneryd har redogjort för hur det gick till när värnplikten planerades på 1870-talet. Se: Jan 
Tånneryd, Inskrivning och uttagning under 100 år: Inskrivningsväsende och uttagnings-
principer 1901–2001: Generaldirektör Jan Tånneryds anförande vid Krigsarkivets konferens 
”Värnpliktsförsvaret under 100 år” i Östersund maj 2001 (Karlstad: Totalförsvarets pliktverk, 
2001); 1870-talet har av Therborn beskrivits som den tidpunkt då den svenska staten blev 
”borgerligt-byråkratisk”. Detta var en process som då pågått i århundraden. Se: Göran 
Therborn, Borgarklass och byråkrati i Sverige: Anteckningar om en solskenshistoria (Lund: 
Arkiv, 1989), 62–63.
113 År 1922–1945 var åldersgränsen för rösträtt (23 år) några år efter den för värnplikt (21 år). 
Det innebar att många män med rösträtt tidigare gjort värnplikt. Detta förhållande bidrog till att 
värnplikten tilldelades en central roll i diskussioner om medborgarfostran.
114 Rudberg, ”Armen måste blifva en skola för hela folket”.
115 Sundevall, ”Military education for non-military purposes”, 64; Klas Borell, Disciplinära 
strategier: En historiesociologisk studie av det professionella militärdisciplinära tänkesättet
(Stockholm: Militärhögskolan, 2004), 38.
116 Elin Malmer, Hemmet vid nationens skola: Väckelsekristendom, värnplikt och soldat-
mission, ca 1900–1920 (Doktorsavhandling, Stockholms universitet) (Stockholm: Acta 
Universitatis Stockholmiensis, 2013).
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regementets bibliotek med orden: ”Där ligger alla på golv, stolar osv och läser 
tidningar och illustrerade böcker…” Olsson förklarar att ”hungriga själar” 
mättades, vilket speglar värnplikten som en situation där hunger efter förströ-
else och bildning uppstår och där bild och text erbjuds.117

Under det 1910-tal som följde skulle aktörer i flera länder uppmärksamma 
filmmediets roll i fostran, särskilt när denna fostran kopplades till att forma 
medborgare. I USA drevs frågan av en progressiv rörelse som alltsedan det 
sena 1800-talet arbetat för att förbättra villkoren för socialt utsatta grupper. 
Rörelsen framhöll att film kunde användas för att skapa och omforma med-
borgare.118 När den stora immigrationen till USA utmanade genom att öka 
klyftorna mellan samhällsklasserna framställdes filmmediet som en effektiv 
socialiseringspraktik.119 Nyttan med icke-fiktiv film uppmärksammades i 
USA som mest under 1910–1913, och icke-fiktiva filmer hade då en kort 
glansperiod, när de visades på biografer mer frekvent än vad som varit fallet 
både dessförinnan och därefter.120 Det var ofta i sammanhang där ett borger-
skap önskade fostra arbetarklassen som icke-fiktiva filmer tidigt uppmärk-
sammades. När borgerskapet betonade nyttan med film ställde man argument-
en för icke-fiktiv film mot den onytta som man ansåg att spelfilm utgjorde.

Samma år som Olsson beskrev det militära biblioteket, 1910, började 
Borgarskolan i Stockholm regelbundet inkludera ”kinematografiskt illustre-
rade föreläsningar”.121 Att det första svenska initiativet att regelbundet inklud-
era film i en utbildningskontext inträffade just då och där är inte förvånande. 
Borgarskolans verksamhet bestod i att erbjuda bildning till arbetarklassen 
under kvällar och helger. I teorin var steget inte långt till att introducera en 
liknande praktik inom värnpliktsorganisationen.

Svenska filmcensorer riktar blicken mot krigsmakten
I Filmbladets rapporter framgår att militärbiografernas program inkluderade 
icke-fiktiv film på 1910-talet. Inga källor antyder dock att filmerna var valda 
med syftet att fostra de värnpliktiga. Biograferna riktade sig också till en 
bredare publik och ibland särskilt till den fast anställda militära personalen. 

                                                     
117 K. H. Olsson, Ur ett beväringslif: Anteckningar och reflexioner af en man i ledet (Malmö: 
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119 Grieveson, ”Visualizing Industrial Citizenship”, 108–11.
120 Peterson, Education in the School of Dreams, 101–36.
121 ”Stockholms Borgarskola”, 1916, Civildepartementet, Konseljärenden 1840–1920, 1916-
09-02, ärende nr 9, Serie EI.V.4727, Riksarkivet, Marieberg, Stockholm.
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Genom att militärbiograferna drevs som fritidsnöje var deras program inte 
heller koordinerade med den militära undervisningen. 

Ett förslag att ändra på detta presenterade Frans Hallgren 1914. Han var 
lärare och hade varit först i Sverige med att på eget bevåg instifta filmcensur 
i Malmö 1909.122 I boken Kinematografien, ett bildningsmedel (1914) plädera-
de han för nyttan med film i vitt skilda kontexter, däribland den militära. 
Kapitlet ”Militärkinematogrammet” var helt ägnat att övertyga svenska mili-
tärer om att film borde användas med systematik i svensk militär utbildning 
efter tysk modell.123

Ett schema som tagits fram för ett medelstort tyskt regemente var i boken 
översatt av Hallgren och även inkluderat som ett förslag på lämpligt arrange-
mang. Filmvisningar ingick där från klockan 8 på morgonen till 12, och åter 
från klockan 20 till 21:30. På dagtid skulle olika enheter turas om att ta del av 
visningar som understödde undervisningen. På kvällstid hade visningarna 
istället en bredare utbildande och medborgarfostrande prägel. Spelfilm ingick 
överhuvudtaget inte på schemat, som därmed beskrev en filmpraktik inriktad 
på nytta (Fig. 6).

I kapitlet argumenterade han gentemot dem inom krigsmakten som inte 
uppskattade filmmediet. Argumenten visar att han fann motståndarna bland 
de traditionsbundna, tysklandsvänliga rojalisterna. Hallgren framhöll det före-
slagna schemats tyska ursprung och påtalade att den tyske kronprinsen förstått 
filmens värde. Han påpekade också att den svenske kronprinsens husarrege-
mente i Malmö var ett av de regementen som hade en egen militärbiograf. Det 
retoriska greppet avslöjar att Hallgren betraktade det som väsentligt att fram-
ställa filmmediet som angeläget för kungahuset och därmed som något roja-
lister också borde ställa sig bakom. 

Under 1910-talet var kungen fortfarande krigsmaktens högsta operativa 
ledare och hans positiva inställning till film var därmed väsentlig för möjlig-
heten att säkerställa filmens plats inom krigsmakten. Internationellt hade 
banden mellan filmentusiaster och kungahus knutits långt tidigare med avsikt 
att marknadsföra filmmediet. Ett exempel är den ryske tsaren som tidigt över-
tygades om filmens fostrande och utbildande funktioner av Bolesław 
Matuszewski.124 De svenska kungligheternas deltagande vid filmvisningar och 

                                                     
122 Jan Olsson, ”Svart på vitt: Film, makt och censur”, Aura: Filmvetenskaplig tidskrift 1, nr 1 
(1995): 21.
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medverkan i filmer uppmärksammades i det civila Sverige som ett bevis för 
att kungligheterna välkomnade och uppskattade moderniteten film.125

Fig. 6. I Kinematografien, ett bildningsmedel (1914) uppmanade Frans 
Hallgren krigsmakten att använda film i den militära undervisningen. 
Schemat hämtade Hallgren från en tysk förlaga.126

                                                     
125 Se Jönssons och Lundells antologi om relationen mellan medier och kungahus i Sverige: 
Mats Jönsson och Patrik Lundell, red., Media and Monarchy in Sweden (Göteborg: Nordicom, 
2009).
126 Hallgren, 109.
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Det fanns fler anledningar till att Hallgren hänvisade till ett tyskt schema 
1914. Det var i Tyskland som den militära undervisningsfilmen uppstått 1912, 
enligt den tyske filmhistorikern och filmproducenten Oskar Kalbus. Kalbus 
förklarade på 1920-talet att filmproduktionen inletts som ett svar på argument 
som förts fram i tidskriften Film und Lichtbild 1912.127 Åren 1912–1913 inföll
inte bara startskottet för tysk militär undervisningsfilm. Då etablerades också 
undervisningsfilm i Belgien och utreddes på statlig nivå i Frankrike samt på 
lokalpolitisk nivå i Holland.128 Hallgrens bok, från 1914, kan därmed ses som 
uttryck för en önskan att aktualisera frågan även i Sverige.

Näste filmcensor att engagera sig i krigsmaktens filmpraktiker var Gustaf 
Berg, föreståndare för Statens biografbyrå 1914–1918. Som engagerad i 
grundandet av tidskriften Filmbladet 1915 stod Berg bakom uppropet att 
samla in information om landets militärbiografer. Tidigt 1916 gick Berg också 
ut med en uppmaning i tidskriften, riktad till verksamhetsledarna för militär-
biograferna, där han bad dem att endast visa de filmer censuren märkt med 
rött, det vill säga filmer lämpliga för alla åldrar och publiker.129 Detta inklud-
erade den film som ansågs ha en fostrande potential.

En bakgrund till uppmaningen var att civila biografägare upplevt det som 
ett problem att värnpliktiga redan sett de senaste filmerna på den militära för-
läggningen och att de därmed uteblev som biobesökare i det civila. Klagomål-
et förekom även i andra länder där militären arrangerade egna biografer.130 En 
ytterligare anledning till att Berg klev in just då var en konflikt kring censur-
ärenden som blossat upp mellan biografbyrån och Pathé Frère.131 Skälet till 
Bergs engagemang var sannolikt inte enbart ett kommersiellt ställnings-
tagande. Han motiverades troligen att agera utifrån sitt engagemang för folk-
bildning.

Även Bergs företrädare, Walter Fevrell, som var föreståndare för biograf-
byrån 1911–1914, influerade krigsmakten indirekt genom att påpeka filmens 
potential i medborgarfostran.132 I det civila propagerade Fevrell för nyttan med 
att visa icke-fiktiva filmer om Sveriges näringar, sociala liv och geografi, 
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129 Gustaf Berg, ”Militärbiograferna”, Filmbladet 2, nr 4 (februari 1916): 49.
130 Att den tyska militära organisationen varit angelägen att undvika konkurrens med civila 
biografer uppmärksammade den svenska krigsmakten 1921. Osign., ”Filmverksamheten i tyska 
marinen”, Föreningen Armé- och Marinfilms Medlemsblad, nr 1 (september 1921): 8–9.
131 Olsson har tagit upp konflikten mellan Berg och Pathé Frère. Se: Olsson, ”Svart på vitt: 
Film, makt och censur”, 14–46.
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bland annat när han höll föredrag på KFUM 1915.133 Walter och hans två 
bröder Emil och Theodor (Thore), som båda var yrkesmilitärer, utgjorde en 
trio som präglad av tyska influenser bidrog till synen på film som ett lämpligt 
verktyg både i formandet av medborgare och i spridandet av en positiv bild av 
den svenska militära organisationen i såväl Sverige som internationellt. De tre 
bröderna Fevrell skulle fortsatt engagera sig i frågan under mellankrigs-
perioden, då Walter också var verksam inom krigsmakten som ledare för dess 
föreläsningsförening.

Ett första förslag om en centralt organiserad filmverksamhet
En av dem som tidigt engagerat sig i frågan om de värnpliktigas fostran var 
folkhögskoleföreståndaren, ideologen och samhällsdebattören Teodor 
Holmberg.134 Vid instiftandet av värnplikten hade han återuppväckt en tidigare 
idé om en militär folkhögskola där det inte bara skulle erbjudas militär träning 
utan också allmänbildning i nationalistisk anda.135 Han fick inte gehör för idén 
men engagerade sig istället i försvarsföreningen Gustaf-Adolfsförbundet för 
Sveriges unga krigsmän. Föreningen arrangerade under tidigt 1900-tal illu-
strerade föreläsningar inom krigsmakten med avsikt att sprida kristna och 
rojalistiska värderingar. I föredrag varnade Holmberg de unga männen för att 
bli en i ”den stora hopen af feta, lata, sömniga, viljeslöa drönare”.136 Genom 
att Gustaf-Adolfsförbundet för Sveriges unga krigsmän bildats på initiativ av 
generalen Adolf Adlerstråhle hade föreningen en förankring i de officers-
grupper som engagerade sig i frågan om de värnpliktigas fostran.137

Under tidigt 1900-tal tryckte förbundet även vykort med militära motiv 
som särskilt riktade sig till de värnpliktiga och deras familjer (Fig. 7–8).138

Föreningen var därmed en av flera aktörer som tagit det till sin uppgift att 
skapa opinion för krigsmakten, och som genom detta arbete agerade som 
medieproducenter.139

                                                     
133 Fevrell, ”Åskådningsundervisningen och de kinematografiska bilderna”.
134 Holmberg var gift med Cecilia Bååth-Holmberg och båda engagerade sig i frågan om 
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(Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv, 2008), 90.
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Fig. 7–8. Ett av Gustaf Adolfsförbundets vykort. Motivet är pansarskeppet Oscar II, 
sjösatt 1905.

År 1915 kommenterade Filmbladet uppmuntrande ett förslag från 
Holmberg vilket innebar att Gustaf-Adolfsförbundet för Sveriges unga krigs-
män skulle ta ett helhetsgrepp om filmfrågan inom krigsmakten.140 Holmberg 
var egentligen inte någon anhängare av filmmediet, men 1910-talets inter-
nationellt spridda lobby för icke-fiktiv film och därtill filmmediets höjda 
status under decenniet verkar ha övertygat honom om att film ändock hade en 
plats att fylla inom krigsmakten. Han ansökte om medel hos Statens biograf-
byrå för att Gustaf-Adolfsförbundet för Sveriges unga krigsmän skulle kunna 
driva en militär filmcentral.141 I stort innebar hans förslag att filmcentralen 
skulle hyra ut både filmer och projektorer för att samtliga svenska förband 
regelbundet skulle kunna visa film. Förslaget innebar att militärbiografernas 
förvaltning skulle kunna flyttas från det lokala till denna centralt admini-
strerade verksamhet. Den skulle innebära en reglering av militärbiograferna. 
En jämförbar verksamhet förekom bland annat i USA, där filmvisningar för 
militärer organiserades inom ”Training Camp Activities” på de statliga 
”Liberty Theatres”.142 Verksamheten i USA kontrollerades av amerikanska 
myndigheter, som betonade filmvisningarnas fostrande och utbildande 
funktion samtidigt som de försökte hålla Hollywood och underhållningen 
stången. 

Sedan 1904 hade Gustaf-Adolfsförbundet för Sveriges unga krigsmän varit 
finansierat av donationer från allmänheten.143 När krigsmakten 1910 hade 
beslutat att föreläsningar inom krigsmakten skulle drivas i regementens regi 
och inte längre av frivilliga organisationer, hade förbundet förlorat inflytande 
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och ägnade sig istället åt en tynande tillvaro med trädgårdsodling, s.k. rege-
mentsträdgårdar.144 Konseljakter i filmcentralärendet avslöjar att Holmberg 
såg filmcentralen som en sista utväg för att rädda förbundet.145 Genom film-
centralen hoppades han finna både nya intäktsmöjligheter och en ny plattform 
för att påverka i nationalistisk anda. Han misstolkade en uppmuntran han fått 
från Berg och ansökte våren 1916 om finansiering från Statens biografbyrå, 
eftersom regeringen beslutat att biografbyrån skulle distribuera överskotts-
medel till organisationer som önskade arrangera bildande filmvisningar. 
Holmberg tilldelades dock inga medel. Censurorganisationen hade ansett att 
regeringens beslut var grundlöst. Censurorganisationen hade inget överskott 
att distribuera och den förväntade sig inte heller ha det förrän tidigast 1919.146

Holmberg vände sig istället med en ny ansökan till Kungl. Civildepartementet 
som i sin tur skickade den vidare till Sjöförsvarsdepartementet. Våren 1917 
fick Holmberg beskedet att hans ansökan avslagits.147 Gustaf-Adolfsförbundet 
för Sveriges unga krigsmän upplöstes 1919.148

En riksomfattande aktivitet
Filmmediet attraherade en geografiskt spridd och mångfacetterad aktivitet 
inom krigsmakten under 1910-talet. Eftersom ingen central militär avdelning 
hanterade militärbiograferna eller andra lokala filmvisningar undgick dessa
aktiviteter under decenniet den form av administrativ hantering som senare 
skulle lämna spår. Som kapitlet uppmärksammat erbjuder tidskriften Film-
bladet flera ingångar till krigsmaktens filmrelaterade aktiviteter. Förutom de 
redan nämnda beskrev tidskriften enstaka händelser som speglar en med-
vetenhet om att film kunde komma till nytta i militär utbildning.

År 1915 rapporterade tidskriften att Pathé Frères kontor i Stockholm bjudit 
in officerare till visningar, där distributören visade filmer som skildrade den 
svenska krigsmaktens manöver i Uppland, Svartahavsflottans arbete, granat-
tillverkning i Frankrike och den senaste animerade krigskartan.149 Tillfället när 
Pathé bjöd in militärer på visning ingick i en större kontext, där det pågående 
kriget påverkade tillgång och efterfrågan och där politiska ställningstaganden 
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influerade. I det breda spann av militära bilder som erbjöds biografer och 
andra platser där film visades är det uppenbart att Pathé Frère för detta tillfälle 
valde filmer som officerare kunde uppfatta som värdefulla i en utbildnings-
kontext. 

Utanför Sverige producerades även militära instruktionsfilmer under 
kriget. En del av dessa har bevarats och är idag möjliga att ta del av, exempel-
vis genom webbportalen European Film Gateway och genom de enstaka 
filmer US National Archives tillgängliggjort.150 Här finns exempelvis den 
brittiska filmen Clerget 9Z Engine Construction från 1917 och den franska 
vapeninstruktionsfilmen Film-Conférence n° 3, också den från 1917.151

Samma år bildades på Columbia University US School of Military Cine-
matography, där soldater erbjöds en intensivkurs i produktion av militära 
träningsfilmer.152 Från Sverige verkar ingen film från 1910-talet som enkom 
producerats för militär utbildning ha bevarats och ingen nämns heller i det 
material som ligger till grund för avhandlingen. Det närmaste är civila film-
bolags upptagningar av militära övningar, lika den film om Upplandsman-
övern som Pathé Frère visade 1915. Denna typ av film hade dock ett bredare 
allmänintresse och visades även på civila biografer. Det finns inte heller något 
tecken på att Hallgrens uppmaning till dagliga schemalagda visningar fick 
någon direkt effekt. Under 1910-talet saknade krigsmaktens lärare i regel 
tillgång till projektorer i anslutning till undervisningslokalerna. 

Vid ett tillfälle som uppmärksammades i Filmbladet valde militära ledare i 
Stockholm att ta med sig värnpliktiga och militärer till huvudstadens bio-
grafer. Tillsammans såg de filmen Slaget om Somme (The Battle of the Somme,
Geoffrey Malins och John McDowell, 1916), och tidskriften skildrade den 
ovanliga synen på Stockholms gator under några vintermånader 1916–1917 
när tusentals uniformerade män marscherade från stadens garnisoner till dess 
biografer.153

Samma år som Hallgrens bok Kinematografien ett bildningsmedel trycktes, 
1914, höll den tjugosexårige underlöjtnanten Gunnar Dyhlén en kurs om 
maskingevär på Jämtlands fältjägarregemente. I undervisningen använde han 
illustrerade skärmar och vid ett tillfälle när han lyfte och sänkte de olika 
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skärmarna frågade han sig själv: ”Och varför inte göra en instruktionsfilm?”154

Citatet kan ses som signifikativt för mycket av det som skulle karakterisera 
föreningen Armé- och marinfilm (AMF), som Dyhlén tog initiativ till 1920. 
Hit hör dess fokus på instruktionsfilmen, närheten till undervisningspraktiken, 
attityden hos den orädde och ambitiöse amatören och, inte minst, betoningen 
av Dyhléns initiativförmåga. Avståndet mellan idén 1914 och verkställandet 
1920 sammanfaller med tiden för första världskriget. Kriget är en förklaring 
till varför Hallgrens ambitiösa schema inte tillämpades och varför ingen var 
villig att finansiera Holmbergs föreslagna filmcentral. En annan förklaring är 
Sveriges steg mot demokrati som ledde till lagen om allmän och lika rösträtt 
1919.

Fig. 9. Gunnar Dyhlén 1920.

Armé- och Marinfilms parallella praktiker
Frågan ”Varför undervisningsfilm?” pekar obönhörligt mot föreningen Armé-
och Marinfilms aktiviteter under mellankrigsperioden. Från bildandet 1920
dominerade AMF som enskild aktör när det gällde produktion och distribution 
av militär undervisningsfilm. Föreningen var den enda centralt organiserade 
filmverksamhet som erbjöd film till landets alla förband och militära skolor. 
Verksamheten hade en något svårfångad position. Som förening var den 
fristående från krigsmaktens beslutshierarki. Den tilldelades inte en budget av 
krigsmaktens centrala myndighet och den var lokaliserad i civila kontors-
lokaler. Dess filmproduktioner bekostades av statsanslag och distributionen
                                                     
154 Osign., ”Sveriges filmkapten 50 år”, Stockholmstidningen, 26 juni 1938.
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understöddes av intäkter från uthyrningen av filmer, primärt inom krigs-
makten. Ett visst övrigt stöd kom via medlemsavgifter. Samtidigt som den 
som förening var fristående bestod dess styrelse av militär personal, framför-
allt officerare. Den grupp som producerade filmerna, vars kärna var mycket 
liten, var också med något enstaka undantag anställda militärer. På kontoret 
verkar det bara ha förekommit några enstaka personer utan anställning inom 
krigsmakten, och dessa arbetade med AMF:s administration och distribution. 
Inledningsvis sökte föreningen även allmänhetens stöd och välkomnade civila 
som passiva medlemmar, vilka kunde stötta föreningen ekonomiskt. Huvud-
syftet var emellertid att locka samtliga förband och militära skolor som med-
lemmar, så att de som kunde dra nytta av föreningen var med och finansierade 
den och även aktivt engagerade sig i dess arbete. 

Föreningens publikation redovisade och kommenterade regelbundet antalet 
medlemmar och betonade därmed föreningens expansiva ambition. År 1921, 
efter föreningens första år, uppgav den att 24 av 65 militära enheter var med-
lemmar, 21 stycken noterade den som ”avvaktande” och resten följdes av ett 
tomrum.155 En dryg tredjedel såg därmed fram emot att aktivt få delta i film-
producerandet och ta del av föreningens uthyrningsverksamhet. En knapp 
tredjedel ville inte avvisa initiativet helt men ville heller inte engagera sig. 
Den sista tredjedelen hade svarat nekande eller inte alls svarat på erbjudandet 
om medlemskap. De tre gruppernas inställning verkar ha motsvarat inställ-
ningen till undervisningsfilm inom krigsmakten vid tidpunkten, och, skulle 
man kunna hävda, inställningen till film generellt bland officerare. År 1935 
hade antalet medlemmar ökat till 64 enheter.156 Eftersom krigsmakten genom-
gått stora organisationsförändringar mellan 1920 och 1935 innebar det inte att 
samtliga enheter var medlemmar 1935. Fortfarande arbetade föreningen med 
att värva nya. 

Initiativtagaren till föreningen, Dyhlén, som blivit kapten samma år som 
föreningen bildades, var vid starten och fortsatt föreningens dominerande röst.
Det innebär att han stod bakom majoriteten av de uttalanden som gjordes i 
föreningens namn och att han ledde de aktiviteter som den bedrev. Hans 
officiella titel inom föreningen var ”sekreterare”. Styrelsen var Dyhléns stöd 
inom den militära organisationen, genom att personer som deltog i den ofta 
innehade höga militära grader, var spridda över landet och dessutom var över-
tygade filmentusiaster.157

                                                     
155 Osign., ”Föreningsangelägenheter”, Föreningen Armé- och Marinfilms Medlemsblad, nr 1 
(1921): 10–11.
156 Namnen på styrelsemedlemmarna hittas i föreningens medlemspublikation. Efter 1935 gav 
föreningen inte längre ut denna och personerna är därför inte lika lätta att identifiera. Osign., 
”Styrelsens berättelse över verksamheten 1933–1934”, Föreningen Armé- och Marinfilms 
Medlemsblad, nr 1 (1935): 6–7.
157 Den övriga styrelsen noteras med efternamn samt initial för förnamn i styrelsens års-
berättelser. År 1935 uppgavs exempelvis Dyhlén som sekreterare, Gustaf Lindström som verk-
ställande ordförande och Ivar Gewert som kassaförvaltare. Interimstyrelsen år 1920–1921 hade 
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När två tredjedelar av krigsmaktens förband och militära skolor tackade nej 
till erbjudandet att vara med i föreningen AMF 1920 hänvisade de inte sällan 
till bristande resurser.158 Av Dyhlén tolkades de avvaktande och negativa 
svaren som ett generellt motstånd mot film och som en bristande förståelse för 
undervisningsfilmens möjligheter. Motståndet var inte heller oväntat. Istället 
för att enbart övertyga om undervisningsfilmens berättigande hade Dyhlén 
redan när förslaget till föreningen formulerades gett uttryck för vitt skilda upp-
fattningar om filmmediets olika funktioner och uppgav att föreningen skulle 
driva en bredd av parallella praktiker. Föreningen kunde därmed attrahera och 
successivt omvända motståndare till undervisningsfilm. Detta tillvägagångsätt 
formulerades inte vid tidpunkten som en uttalad strategi. Däremot framstår det
som en sådan, om man tar i beaktande att AMF gick in för att driva flera 
praktiker parallellt, samtidigt som Dyhléns initiativ utgått från idén att produ-
cera undervisningsfilm. Majoriteten av artiklarna i medlemspublikationen 
handlade om undervisningsfilm och katalogerna blev successivt alltmer in-
riktade på att erbjuda listor på militära undervisningsfilmer. 

Att flera praktiker bedrevs parallellt förklarar varför arkivet hos AMF idag 
innehåller fler filmer som dokumenterade händelser inom krigsmakten än 
undervisningsfilmer. Samtidigt som arkivet fylldes med dokumenterande 
filmupptagningar lyckades föreningen ge undervisningsfilmen en alltmer 
dominerande plats inom krigsmakten. Vid 1930-talets mitt hade dess närvaro 
ökat betydligt och antalet projektorer lämpade för undervisningsfilm hade 
ökat från sex stycken år 1920 till 80 stycken 1930. Antalet visade filmmeter 
hade samtidigt ökat från 3 000 meter till 550 000 meter (Fig. 10–11).

De stadgar som AMF antog vid styrelsemötet 1921 visar det breda 
åtagandet:

Föreningen Armé- och Marinfilm har till ändamål:
att upptaga filmer över verksamheten inom armén och marinen;
att åstadkomma filmer lämpade att användas såsom åskådningsmateriel vid den 

militära utbildningen;
att såsom nöjes-, bildnings- och trevnadsanordningar för militärpersonalen, 

särskilt manskapet, tillhandahålla lämpliga militära och andra filmer;
att genom filmen verka för en allmännare kännedom om arbetet inom försvaret;
att för framtiden bevara upptagna filmer; samt 
att tillhandagå medlemmarna med råd och upplysningar rörande filmföre-

visningar m. m.159

                                                     
inkluderat Dyhlén, Eric von Gegerfelt, Eric Virgin, August Giron, Gösta Lilliehöök och S.
Klingspor. Den sistnämnda avsåg möjligen Staffan Klingspor.
158 ”AMF årsredogörelse 1920–1921”, 1921, AMF.
159 Osign., ”Stadgar”, Föreningen Armé- och Marinfilms Medlemsblad, nr 4 (1921): 4.
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Fig. 10–11. När tio år gått, 1930, manifesterade AMF framgången i sin 
publikation.160

Mot bakgrund av hur AMF senare skulle agera framgår det att ändamålen 
fångade in de ambitioner som olika aktörer uttryckt under 1910-talet och de 
praktiker som redan var etablerade. Av de sex ändamål som listades rörde 
endast det andra produktion och distribution av undervisningsfilm inom krigs-
makten. Det första utlovade istället en dokumentation av krigsmaktens verk-
samhet. Det tredje kunde tolkas som en ambition att ta över filmdistributionen 
till militärbiograferna, där ”andra filmer” bland annat innebar spelfilm. Det
fjärde utlovade, med sin formulering om ”allmännare kännedom”, att genom 
film bidra till att bilda opinion för krigsmakten i det civila Sverige. Det femte 
förklarade ambitionen att bilda ett filmarkiv. Det sjätte pekade slutligen på 
AMF:s ambition att bli krigsmaktens filmexpert och att som sådan erbjuda 
filmrelaterade utbildningar inom krigsmakten. Föreningen tillgodosåg därmed 
aktörer med olikartade önskemål: De som främst ville nyttja film som under-
hållning eller medel för fostran, de som främst såg film som ett opinions-
bildande medel som kunde befästa krigsmaktens status och, slutligen, de som 
ville ägna sig åt undervisningsfilm. Man kan därmed hävda att AMF svarade 
på de önskemål som uttryckts av bland andra Hallgren, Holmberg, Berg och 
Fevrell, och därtill av alla dem som på eget initiativ ordnat biografer på sina 
regementen eller på annat sätt initierat filmrelaterade praktiker. Följande 
                                                     
160 Osign., ”Tio år militär filmverksamhet”, 5, 7.
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avsnitt samlar AMF:s åtaganden i tre områden: Föreningens ambition att ta 
över distributionen av såväl spelfilm som så kallad ”skolfilm” till militärbio-
graferna, dess ambition att skapa opinion för krigsmakten i det civila Sverige 
och, slutligen, dess argument för undervisningsfilm. Slutpunkten blir därmed 
det ämne som följande kapitel vidareutvecklar genom att undersöka hur frågan 
om undervisningsfilmens berättigande togs från ord till handling.

Distribution av spelfilm
AMF distribuerade från starten film till militärbiograferna samtidigt som man 
distribuerade undervisningsfilm till krigsmaktens lärare. Eftersom biograferna 
redan hade tillgång till film via andra distributörer framstår AMF:s erbjudande 
som en strävan att konkurrera med den distribution som redan förekom. I
AMF:s arkiv finns kopior på de handlingar från 1910-talet som rörde 
Holmbergs föreslagna filmcentral, vilket antyder att AMF låtit sig inspireras 
av Holmbergs förslag. En väsentlig skillnad var att AMF var positiv till spel-
film. Det kan framförallt förklaras med att Dyhlén, till skillnad mot Holmberg, 
närde ett generellt intresse för film och inte primärt utgick från ambitionen att 
fostra. 

Att AMF erbjöd spelfilm till militärbiograferna kan också betraktas som ett 
övergångsfenomen. När AMF inledningsvis inte hade särskilt många under-
visningsfilmer att distribuera till lektionssalarna bidrog distributionen till 
militärbiograferna att samarbetet mellan AMF och de olika enheterna initier-
ades och till att distributionsnätet etablerades.161 Det framstår som att AMF 
successivt under de följande åren drog ned på distributionen av underhållande 
film till militärbiograferna, när distributionen av undervisningsfilm till 
lektionssalarna tog fart.162 Att man även uppmuntrade enheterna att hyra film
via andra kanaler framgår genom att filmbolag annonserade i AMF:s med-
lemspublikation. År 1924 uppmanade exempelvis A.-B. Biörnstads film-
kompani i en annons de ansvariga för militärbiograferna att hyra företagets 
”[o]mtyckta regementsprogram” som i annonsen kallas ”lärorika, uppfostran-
de och underhållande”.163 Spannet med allmänbildande, fostrande och under-
hållande film motsvarade den bredd som tidigare etablerats på biografer i 
såväl det civila som inom krigsmakten. I AMF:s katalog 1923 definierades 
olika typer av film med rubrikerna ”AMF:s egna filmer”, ”Skolfilmer” och 
                                                     
161 En källa från 40-talet uppger att det då fanns ett tjugotal militärbiografer i Sverige. Det skulle 
innebära att antalet var relativt konstant under mellankrigsperioden, men det är också troligt att 
det förekom betydligt fler projektorer som användes för tillfälligt arrangerade visningar. Se: 
”Filmnytt” (Armé-, Marin- och Flygfilm, Stockholm, 1944), AMF.
162 Av AMF:s kataloger över nöjesfilmer har bara enstaka bevarats. Till skillnad från
undervisningsfilmerna, som alltid listades i medlemspublikationen, inkluderades nöjesfilmerna 
där bara det första året, under rubriken ”lustspel”. Osign., ”Filmförteckningar”, Föreningen 
Armé- och Marinfilms Medlemsblad, nr 1 (1921): 14.
163 Armé- och Marinfilm, ”Herrar officerare" [Annons från A.-B. Biörnstads filmkompani], 
Filmkatalog, nr 7 (1924): 25.
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”Nöjesfilmer”.164 AMF:s egna filmer avsåg då de undervisningsfilmer som 
föreningen förordade skulle visas i eller i anslutning till lektionssalarna. Ter-
men ”skolfilm” avsåg de filmer som framförallt distribuerades till visningar 
för Sveriges skolelever och som både kunde anses bidra till allmänbildning 
och fostran även inom krigsmakten. Trots att Berg på 1910-talet uppmanat 
föreståndarna för militärbiograferna att bara visa barntillåtna filmer inklude-
rade AMF:s katalog över nöjesfilmer både barntillåtna och barnförbjudna 
filmer. Katalogen över nöjesfilmer från 1925 inkluderar exempelvis komedier 
som Fox:s ”apkomedier”, vilka hade schimpanser i alla ledande roller (Fig. 
12).165

Fig. 12. En amerikansk 
poster till en av de ”för-
ströelsefilmer” som AMF 
distribuerade till militär-
biograferna 1925 och som 
i AMF:s filmförteckning
gick under namnet ”ap-
komedier”.

Det kan förvåna att AMF distribuerade spelfilm, eftersom spelfilmen föran-
lett en misstro mot mediet alltsedan det tidiga 1900-talet. Den tveksamma 
grupp som AMF hade att övertyga sammanföll med den som Hallgren vänt 
sig till på 1910-talet. En del av dem hade omvärderat spelfilmen under det 
första världskriget, då det bland annat visat sig att underhållande filmvisningar 
kunde bidra till soldaters motivation. En av dem som övertygats var löjtnanten 
Stig H:son Ericson som fyrtio år senare skulle bli Sveriges riksmarskalk. 
Under mitten av 1920-talet var han redaktör för AMF:s medlemspublikation. 
Han skrev att de värnpliktiga var särskilt mottagliga för skadlig propaganda 
på kvällstid och att film därmed fyllde en avledande funktion.166 Med histor-
iska exempel påpekade han att uttråkade soldater orsakat både ryska revolu-
tionen och nederlag under första världskriget, och han hänvisade till att den 
brittiska flottan insett detta under världskriget och därför satsat på såväl film 

                                                     
164 Osign., ”Filmkatalog”, Föreningen Armé- och Marinfilms Medlemsblad, nr 5 (1923).
165 Osign., ”Förteckning över nöjesfilmer vilka kunna erhållas genom Armé- och Marinfilm” 
(Armé- och Marinfilm, 1925), Okat. Affärstryck film. Föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm 
Stockholm 1945, 1920–, Kungliga biblioteket.
166 Stig H:son Ericson, ”Filmen i sjöförsvarets tjänst under krig”, Tidskrift för Armé- och 
Marinfilm, nr 1 (1925): 5–8.
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som sport och teater. Han menade också att mediet var speciellt värdefullt i 
Sverige, där kvällarna ofta var alltför kalla och mörka för sport. Han kunde 
också uttala sig mer drastiskt, som när han skrev att filmvisningarna avsåg 
”döda allt skadligt yttre och inre inflytande”.167 Genom uttalanden som dessa 
kunde de som uppfattade spelfilm som förkastlig men nyttig som avledning 
förenas med dem som uppfattade filmen som ett oförargligt nöje. Att accep-
tansen för spelfilm ökade är uppenbart, exempelvis genom att filmvisningar 
även i regementsinstruktioner kunde beskrivas som ”nyttig och lämplig för-
ströelse”.168

”Filmens betydelse som medel för soldatens själsliga utveckling” var en 
rubrik på en artikel i AMF:s medlemspublikation.169 Där förmedlades idén om 
att det moderna livets genomslagskraft påverkat befolkningen starkare i stor-
staden än på landsbygden och att filmen var ett lämpligt verktyg för att lyfta 
lantbon till ”stadsbons nivå”. Behovet att ”lyfta” lantbon och därigenom ena 
befolkningen uttrycks också i en annan artikel som föreningen publicerade 
samma år, 1925. I den utpekas åtgärden som särskilt angeläget för norrlänn-
ingen: ”Med filmens hjälp skulle sålunda de värnpliktige få ett mera levande 
intryck av sitt land och därmed bibringas ökad förståelse för värdet av 
medlemskapet i den stora organisationen.”170 Båda artiklarna speglar AMF:s 
Stockholmsperspektiv och krigsmaktens uppgift att ena den geografiskt ut-
spridda manliga befolkningen i försvarsarbetet.

Det är känt att spelfilm uppskattades av amerikanska soldater under andra 
världskriget därför att filmerna påminde om det civila livets normalitet.171 Det 
var sannolikt också en funktion som uppskattades även under första världs-
kriget och av soldater av olika nationaliteter. Även för de svenska värnpliktiga 
under mellankrigsperioden utgjorde spelfilmen en länk till det civila liv som 
för tillfället inte var tillgängligt. För de ledare inom krigsmakten som önskade 
förnya verksamheten, i linje med civilsamhällets modernisering, kunde spel-
filmen också uppfattas som ett erbjudande om kontakt med det urbana och 
moderna. Militärbiograferna kunde framstå som en välkomnande portal till 
det eftersträvansvärda nya samhället, genom att, med Miriam Hansens uttryck, 
erbjuda den samtida spelfilmens ”universella språk”.172 Ett liknande resone-
mang har Jernudd fört när hon beskrivit filmvisningar i Sverige före 1940.173 I
den civila situation som hon belyst menar hon att oron inför det moderna och 

                                                     
167 Ibid., 6.
168 Regementsinstruktion för Kungl. Norrbottens regemente. (Boden, 1931), 91.
169 K. W-th., ”Filmens betydelse som medel för soldatens själsliga utveckling”, Tidskrift för 
Armé- och Marinfilm, nr 11–12 (1925): 134–37.
170 Osign., ”Gränsmark”, Tidskrift för Armé- och Marinfilm, nr 2–3 (1925): 13–14.
171 R. B. Murray, ”Administration of U.S. Army Motion Picture Service”, Journal of the SMPE
40, nr 1 (1943): 52–53.
172 Miriam Hansen, Babel and Babylon: Spectatorship in American Silent Film (Cambridge, 
MA: Harvard Univ. Press, 1991), 77.
173 Jernudd, ”Spaces of Early Film Exhibition in Sweden, 1897–1911”, 19–21, 29–30.
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urbana som förekom och som filmen associerades med kunde hävas genom 
att filmen introducerades i sammanhang som hade de svenska folkrörelserna 
som huvudmän. Det nätverk av lokaler över Sveriges yta som dessa upplät för 
filmvisningar utgjorde därmed platser där det provinsiella kunde härbärgera 
det urbana och därigenom bli en del av det moderna. Hennes beskrivning av 
dessa platser som ”spaces of a provincial modernity” där transformation 
uppstod i mötet mellan gammalt och nytt, överensstämmer väl med militärbio-
graferna som etablerats på Sveriges regementen, där spelfilmen introducerade 
en internationell och urban modernitet.174

Skolfilm vid sidan om schemat
Redan när AMF inledde sin verksamhet utlovade föreningen i ett publikt upp-
rop att privatpersoners ekonomiska bidrag till föreningen skulle gå till visning 
av allmänbildande ”kulturfilm” i folkupplysningssyfte inom krigsmakten.175

Stadgarna benämnde detta ”bildningsanordningar”. Löftet uppfylldes genom 
att föreningen distribuerade icke-fiktiv film till militärbiograferna från såväl 
den egna produktionen som från andra producenter. Filmerna tog upp ämnen 
som sport, kungligheter och landets näringar och geografi. Efter 1929, då 
Dyhlén, utöver engagemanget i AMF, bland annat var chef över Norstedt &
Söners avdelning för skolfilm, distribuerade han även dess skolfilmer till 
landets regementen.176 Han konkurrerade då med Gustaf Berg som hade en 
motsvarande position på SF:s skolfilmsavdelning. Inledningsvis ingick dessa 
filmer i militärbiografernas program, som en del av dess icke-fiktiva inslag, 
men under tidigt 1930-tal var skolfilm så pass etablerat som begrepp och 
praktik i det civila att regementen ordnade ”skolfilmsförevisningar”. Vid 
Kungl. Norrbottens regemente anordnades särskilda skolfilmsförevisningar 
varannan vecka på militärbiografen. Ivar Holmquist, som var verksam vid 
regementet och engagerad i filmverksamheten, kommenterade 1932 visning-
arna i tidskriften Ny Militär Tidskrift genom att slå fast: ”Det är alltså en 
lektion i geografi.”177 Han förklarade vidare att just dessa visningar var avgifts-
fria och frivilliga och att detta var av betydelse eftersom ”truppen sätter värde 
på att icke kommenderas till förströelse, särskilt när denna anordnas på 
fritid”.178

                                                     
174 Ibid., 29–30.
175 Eric von Gegerfelt och Gunnar Dyhlén, ”Upprop. Till svenska män och kvinnor”, 
Föreningen Armé- och Marinfilms Medlemsblad, nr 1 (september 1921): 4.
176 ”421–438, Anvisningar för användning av militär undervisningsfilm (skioptikonbilder)”, 15
maj 1935, KrA, Generalstaben (ö), Utbildningsavd., Koncept, 1935, BIa, vol. 3.
177 Ivar Holmquist, ”Filmundervisningen. Erfarenheter från Kungl. Norrbottens regemente”, Ny 
Militär Tidskrift, nr 5 (1932): 336–37.
178 Ibid.
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Skolfilmsvisningarna syftade till en generell allmänbildning som betonade 
kunskap om Sverige. Det var inte oväsentligt i sammanhanget att de värnplikt-
iga upplevde sig som svenskar, eftersom det var en förutsättning för att de 
skulle vara motiverade att försvara nationen. Arbetet med att motverka lokal-
patriotism ingick också i krigsmaktens strategi, bland annat genom att både 
värnpliktiga och anställda militärer ofta placerades på orter långt från hemmet. 
Till exempel var hälften av alla anställda vid Norrbottens regemente under 
åren 1930–1937 personer som kom från områden söder om Dalälven.179 Den 
fysiska förflyttningen innebar att band skulle knytas till nya orter, och film-
visningarna avsåg bidra till att uppfattningen om hemorten vidgades till en 
känsla av nationstillhörighet.

När det gäller film och fostran framträder två spår i de argument som fördes 
fram. Till det ena hör argumentet att film kunde stärka känslan av att höra till 
nationen och vilja försvara den. Till det andra hör argument om att film kunde 
uppmuntra till den fysiska fostran man ansåg väsentlig för en modern soldat. 
Det första spåret utgick från nationalism och argumenten hänvisade bakåt i 
historien. Det andra betonade istället framåtsträvande. Båda spåren hade en 
förankring i de rasbiologiska förklaringsmodeller som inom krigsmakten 
framförallt verkar ha uttryckts vid tiden runt decennieskiftet 1930. Det upp-
manades till både nationalism och fysisk fostran genom urvalet av film på 
militärbiograferna, framförallt genom de icke-fiktiva filmer som producerades 
utanför krigsmakten och som benämndes ”skolfilm”. 

Artikeln ”Filmens betydelse som medel för soldatens själsliga utveckling”, 
som publicerades i AMF:s publikation 1925, argumenterade för att denna 
fostran var mer angelägen än någonsin tidigare därför att de värnpliktiga stod 
”på en helt annan andlig nivå” än cirka tjugo år tidigare.180 Artikelförfattaren 
förklarade skillnaden: ”De [värnpliktiga] äro mera mottagliga för psykisk på-
verkan av både gott och ont. Det finns krafter, som i ymnigt mått verka för det 
onda. De medel som verka för det goda få ej lämnas obeaktade.” Film present-
erades i artikeln som verktyget som kunde forma ”en god svensk soldat”. 

De eftertraktansvärda soldategenskaperna hade varit konstanta under de 
första årtiondena, men 1929 fick de värnpliktigas lärobok, Soldatinstruktion-
en, ett tillägg som presenterade egenskaperna plikttrogenhet, tapperhet, 
viljestyrka, disciplin, kamratskap och hedrande vandel som ”krigsmannaegen-
skaper”.181

Idén om specifikt svenska egenskaper hade en särskild förankring inom 
krigsmakten. Den första större registreringen av svenskars olika utseenden 
och mått inhämtades till stor del genom undersökningar av värnpliktiga. Som-
rarna 1897 och 1898 hade de första undersökningarna genomförts av 45 688 

                                                     
179 Birger Hultstrand, Kungl. Norrbottens regementes historia 1841–1966 (Boden: Kungl. 
Norrbottens regementes kamratfören., 1972), 127.
180 W-th., ”Filmens betydelse som medel för soldatens själsliga utveckling”, 137.
181 Rudberg, ”Armen måste blifva en skola för hela folket”.
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personer, vilka utgjorde underlag till det omfattande verket Anthropologia 
Suecica (1902).182 Undersökningen upprepades under åren 1922 och 1923, 
med ett ännu större antal värnpliktiga.183 Användningen av de värnpliktiga i 
nationella undersökningar upprepades också av Carl Cederblad 1933, då han 
undersökte de värnpliktigas bildning (Fig. 13). Denna undersökning publicer-
ades i boken Beväringssvenska, 1940.184 De värnpliktiga utgjorde därmed både 
underlag för att förstå vem svensken var och en grupp som man försökte forma
efter ett uttalat ideal.

Fig. 13. Carl Cederblad under-
sökte den svenska folkbildning-
en genom ”bildningsprov” med 
värnpliktiga. Han var även enga-
gerad i frågan om film som på-
verkansfaktor och deltog i den 
omtalade Konserthusdebatten i
februari 1937 där svensk film 
kritiserades.185

Av ett brev som generalstabschefen Boustedt skrev 1931 framgår det att 
det fanns skäl till att AMF inte producerade någon film som hade det uttalade
syftet att forma och motivera värnpliktiga. Han tog ställning emot en manus-
tävling som föreslagits för att få fram ett manus till en sådan film.186 Han
medgav att liknande filmer hade producerats och visats med framgång i 
Belgien och Frankrike, men han var övertygad om att det inte skulle fungera i 
Sverige. Han avslog förslaget med hänvisning till inspelningskostnaderna. 
Samtidigt hänvisade han till en idé om det svenska kynnet: “De romanska 
folken äro dessutom säkerligen lättare att kollektivt påverka än det svenska 

                                                     
182 Gustaf Retzius, Anthropologia Suecica: Beiträge zur Anthropologie der Schweden
(Stockholm: Förf., 1902).
183 Lennart Lundmark, Allt som kan mätas är inte vetenskap: En populärhistorisk skrift om 
Rasbiologiska institutet (Stockholm: Forum för levande historia, 2007), 15–16.
184 Carl Cederblad och Eva Wennerström-Hartmann, Beväringssvenska: Uppsatser och brev
(Stockholm: Natur och kultur, 1940).
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med dess starkt betonade individualistiska läggning och benägenhet att 
känsligt reagera mot alltför tydligt framträdande officiella fingervisningar.”187

Hans fortsatta resonemang gick ut på att svensken endast kunde påverkas med 
hjälp av film om det inte på något sätt kunde genomskådas att själva syftet 
med filmen eller filmvisningen var ideologisk påverkan. Skulle det bli känt 
bland svenska värnpliktiga att en film var en propagandafilm skulle den enligt 
Boustedt bli verkningslös. Samma år, 1931, publicerade Ny Militär Tidskrift
en artikel som speglade en liknande, uppgiven ton och som med hänvisning 
till rasbiologisk forskning förklarade: ”Svensken har alltid varit styvsint och 
haft svårt att lyda.”188

Boustedts slutsats var att den typ av icke-fiktiv film som redan visades på 
militärbiograferna fyllde sitt syfte gott nog genom att frammana en känsla för 
nationen utan att uppfattas som propaganda. Dessutom föreslog han att John 
W. Brunius filmer Carl XII (1925), Fänrik Ståls Sägner (1926) och Gustav 
Vasa, del I och II (1928) skulle visas för de värnpliktiga (Fig. 14). Han bedöm-
de att dessa filmer i sin helhet, eller avsnitt av dem, var ”ganska väl lämpade 
för det avsedda ändamålet”, vilket var att främja ”högtstående moraliska egen-
skaper hos soldaten”.189 AB Historisk Film, som producerade Brunius filmer,
hade flera militärer i styrelsen och en del scener hade också spelats in med 
krigsmaktens personal och hästar.190 Filmerna skildrade historiska personer
som nationalistiska idealbilder, vilka de värnpliktiga skulle inspireras av. 
Dessa idealbilder skulle inte bara påminna om det man ansåg var eftertraktans-
värda egenskaper utan skulle också övertyga om att den svenske soldaten var 
överlägsen andra folk och att det i den nationella identiteten fanns en ärvd 
styrka som kunde återuppväckas.191 Carl XII och Gustav Vasa hade valts ut 
som inspirerande symboler för svenska militärer.

                                                     
187 Ibid.
188 G. A. S:th, ”Några typiska drag för svensken som soldat”, Ny Militär Tidskrift, nr Special-
nummer B, I Vapen och flygdräkt, N:r 1 (1931): 1–3.
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191 Ehn, Frykman, och Löfgren, Försvenskningen av Sverige, 152.
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Fig. 14. Filmaffisch från John W. 
Brunius film Carl XII (1925).

Opinionsbildning för krigsmakten
Tre av de sex ändamål som stadgarna listade anspelade på militärers önskan 
att stärka krigsmaktens ställning. Mest uppenbart är det genom ändamålet att 
”verka för en allmännare kännedom om arbetet inom försvaret”. Ändamålet 
”att upptaga filmer över verksamheten” avsåg bland annat filmer av journal-
karaktär av den typ som även tidigare visats både på militärbiograferna och i 
det civila. Dessutom avsåg formuleringen en dokumentation av verksamhet 
som man uppfattade var hotad. I det senare fallet var dokumentationen en 
angelägenhet för dem som ansåg att värden gick förlorade när krigsmakten 
förändrades på grund av modernisering, omorganisering eller reducering, och 
med film önskade dessa säkerställa att det gamla inte föll i glömska utan kunde 
värderas igen och återuppväckas av kommande generationer. För att fylla 
syftet behövde filmerna inte bara spelas in utan också bevaras, därav ända-
målet att ”för framtiden bevara upptagna filmer”. Det bevarande som resul-
terat i att dagens arkiv innehåller tusentals filmer ingick därmed i strategin 
från starten och fyllde där ett uttalat ändamål. 

Att skapa ett filmarkiv var en av föreningens första uppgifter.192 Både 
Hallgren och Berg hade på 1910-talet uppmärksammat att film kunde använd-
as för att dokumentera och därigenom bevara sådant som man befarade skulle 
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försvinna.193 Inom krigsmakten talade man också om film som ”traditions-
bevarare” i samband med att AMF bildades.194 I linje med Matuszewskis
argument i skriften Une nouvelle source de l'histoire du cinéma (1898) ansåg 
man att filmerna erbjöd ett överlägset komplement till muntligt traderade 
minnesbilder.195 Svenska Biografteatern hade inlett arkivverksamhet redan 
1912, och samtida med AMF var de arkiv som SF:s skolfilmsavdelning och 
Nordiska Muséet bildade.196 Jönsson och Snickars har pekat på en artikel från 
1919  med titeln ”Filmen som historieberättare” som ett startskott för flera 
svenska arkivinitiativ, vilka inleddes efter 1920.197 Dyhlén bör ha varit insatt i 
debatten. Sommaren 1920 reste han runt i landet med ambitionen att samla 
fotografier och filmer med militära motiv. Enligt egen utsago upplevde han 
att han nästan kom för sent.198 Han noterade att en mängd film slängts bort
eller blivit till skosmörja under krigsåren. I Karlsborg förklarade den lokale 
fotografen att flera ton negativplåtar sålts till trädgårdsmästaren som tvättat av 
silverfilmen och använt glasbitarna vid renoveringen av växthus. Den äldsta 
filmen Dyhlén fann under denna första resa var från år 1912.199

Efter 1925 års försvarsbeslut inledde AMF också arbetet med att producera 
minnesfilmer över regementen som var nedläggningshotade, och de nyttjade 
då inte bara nyinspelat material utan även tidigare inspelningar som redan 
samlats in till arkivet. Idén att producera minnesfilmer kom under en period 
när H:son Ericson var aktiv inom AMF. Han, och antagligen flera med honom, 
var uttalat emot demokratiseringen och den tillplattade hierarkin som den 
medförde. Han ansåg att den fått ”befälet att förlora sitt grepp”.200 Det framgår 
att en stor grupp militärer uppfattade den växande fredsrörelsen som ett 
problem, eftersom den ansågs bidra till omotiverade värnpliktiga. Även 
generalstabens utbildningsavdelning talade vid 1930-talets slut om en 
                                                     
193 Pelle Snickars, Svensk film och visuell masskultur 1900 (Doktorsavhandling, Stockholms 
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disciplinär kris.201 Minnesfilmerna fyllde i det här sammanhanget ändamålet 
att påminna de värnpliktiga om krigsmaktens tidigare storhet och upplysa 
allmänheten om värden som var hotade eller redan nedmonterats.

Ett organiserat och omfattande arbete med att sprida militära filmupptag-
ningar till Sveriges befolkning hade inletts 1920. Upplägget definierades i ett 
samarbetsavtal mellan SF och AMF och innebar att militära bilder regelbundet 
skulle ingå i SF:s journaler.202 Avsikten var att korta filmer som visades 
regelbundet med tiden skulle göra svenskarna mer välvilligt inställda till 
krigsmakten:

[Filmen] kan hos den mottagliga ungdomen väcka dennas håg för det friska och 
hurtiga militärlivet. Den kan till sist gynnsamt inverka på volontär-
rekryteringen, icke minst därigenom att föräldrar och målsmän få förtroende till 
den militära utbildningens förmåga att bibringa eleverna ej blott kunskaper och 
färdigheter utan även förmåga att noggrant och punktligt utföra sitt arbete.203

Avtalet betonade att ”upplysningsverksamheten” inte fick forceras, utan att 
befolkningen skulle möta den ”steg för steg” och successivt bli redo för bilder 
med ökad ”styrka”. Inför bildandet av AMF 1920 hade en regementschef 
betonat betydelsen av att använda ordet ”upplysningsfilm” istället för ”agita-
tionsfilm”, för att inte ge näring åt en växande fredsrörelses motstånd mot 
krigsmakten.204 Behovet av att låta filmmediet arbeta opinionsbildande för 
krigsmakten skulle också komma att uppfattas som allt mer angeläget. Efter
bildandet av Nationernas förbund 1920 växte fredsrörelsen i Sverige och med 
den tron på fred.205 I takt med detta minskade allmänhetens vilja att finansiera 
krigsmakten. AMF:s samarbete med SF fortgick formellt fram till 1940 då 
ledningen för verksamheten togs över av krigsmaktens upplysnings- och
pressavdelning. Statens Offentliga Utredningar redogjorde 1942 kortfattat för 
den nya verksamhetens uppgift.206

Att skapa opinion för ett lands krigsmakt med hjälp av film var en inter-
nationellt utbredd praktik. När man tidigare använt tekniker som måleri, 
teckning och litografi för att uppmärksamma soldaters insatser tog filmen 
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under 1900-talet över, särskilt i samband med krig. Ett exempel är USA. 
President Woodrow Wilson etablerade en verksamhet för samhällsinforma-
tion 1917, vilken hade till uppgift att bilda opinion för den amerikanska militä-
ren och motverka spridning av den socialistiska uppfattningen att kriget drevs 
av kapitalistiska intressen.207 Den amerikanska verksamheten distribuerade 
inledningsvis militära filmer producerade inom US Army Signal Corps till 
hela USA och snart även till resten av världen.208

I Sverige verkar samarbetet mellan SF och krigsmakten ha bestått, även om 
dokumentation om verksamheten saknas. Exempelvis skickade militärer ny-
inspelat material med kurirpost till SF när den före detta minröjaren HMS 
Älvsnabben seglade jorden runt med värnpliktiga på 1950-talet.209 Krigs-
maktens leveranser till SF under mellankrigsperioden har inte undersökts 
närmare i någon studie. Ett skäl kan vara att den intensiva försvarspropaganda 
som bedrevs under andra världskriget ställt den tidigare historien i skuggan. 
Dyhlén skulle senare beskriva den svenska krigsmaktens opinionsbildande 
insatser under åren 1940–1945 som ”den största försvarspropagandan som 
någonsin utförts; i stor omfattning medelst film”.210 Den filmdetalj som då var 
verksam lät enligt Dyhlén producera ett hundratal filmer under dessa år vilka
distribuerades till Sveriges biografer i tusentals kopior. 

I en av få texter som uppmärksammat AMF, Liljedahls bok Stumfilmen i 
Sverige – i kritik och debatt (1975), beskrivs verksamheten som ”ett av de mer 
lyckosamma” när det gällde ”försök att föra ut filmen i folkbildningens tjänst” 
under mellankrigsperioden.211 Valet av orden ”föra ut” pekar på verksamhet-
ens ambition att påverka den allmänna opinionen. När Dyhlén beskrev AMF:s 
tidiga historia jämförde han verksamheten med den reklambransch som 
etablerades i Sverige efter andra världskriget. Han beskrev skolfilmen som en 
parallell till reklamfilmen och menade att båda typerna av film hade sitt ur-
sprung i första världskrigets propagandafilmer.212 Personligen bedrev Dyhlén 
en bred verksamhet, inriktad på att marknadsföra det militära, skidsporten och 
skolfilm. Vid sidan om arbetet för AMF marknadsförde han exempelvis både 
skidåkning och till skidsporten hörande artiklar, som den så kallade 
”Dyhlénmössan”. Inför inspelningen av en civil skidfilm 1931 inbjöd han 
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företag att bidra till inspelningens budget och i utbyte få reklamplats i form av 
produktplacering.213 Sammantaget uppvisar Dyhléns uttalanden medvetenhet 
om reklamens logik och de speglar uppfattningen att den svenska opinionen 
framförallt kunde påverkas med film som inte utgav sig för att vara opinions-
bildande eller marknadsförande.

Dyhléns aktiviteter, som alltmer riktade sig utåt i det civila, påminner om 
Edward Bernay’s. Han arbetade för USA:s militära filmverksamhet under det 
första världskriget och blev därefter aktiv inom den amerikanska reklam-
bransch där han skulle komma att kallas ”fadern” till amerikansk PR.214

Argument för undervisningsfilm
Frågan ”Varför undervisningsfilm?” riktar uppmärksamheten mot varför 
AMF, trots det breda åtagande som stadgarna fastställde, lät undervis-
ningsfilm vara den dominerande kategori av film som föreningen producer-
ade, behandlade i medlemspublikationen och distribuerade. Den berättelse om 
hur Dyhlén fick idén till att bilda AMF under en lektion, vilken nämnts ovan, 
ringar in tre anledningar till betoningen på undervisningsfilm. Händelsen upp-
märksammar att undervisningsfilmen var förbunden med lektionssituationen, 
att den hade en annan historisk bakgrund än den allmänt fostrande filmen, och 
att den uppfattades som ett framtidslöfte.

De argument för undervisningsfilm som följande avsnitt diskuterar är till 
största delen hämtade från AMF:s medlemspublikation. Texterna i denna
liknar dem som förekom i andra publikationer som behandlade film i utbild-
ningssammanhang under tidigt 1900-tal. Det är inte förvånande med tanke på 
att Dyhlén och övriga AMF-medlemmar som skrev för publikationen läste ett 
stort antal av dem. Flera av tidskrifterna började också att ges ut ungefär sam-
tidigt, exempelvis de amerikanska tidskrifterna Educational Film Magazine,
The Screen och Reel and Slide som alla startades under åren 1918–1920. Ett 
trettiotal facktidskrifter, såväl nedlagda som sådana som var under aktuell 
utgivning, fanns i AMF:s bibliotek. Där ingick bland annat Educational Film 
Magazine och The Screen, men även de tyska Bild und Film, Die Kinotechnik,
Film und Lichtbild, Film und Wissen och Der Lehrfilm/ Kinematografische 
Monatshefte. Från 1924 när SF:s skolfilmsavdelning, under ledning av Berg, 
gav ut Tidskrift för svensk skolfilm och bildningsfilm inkluderade man även 
denna i biblioteket. SF:s tidskrift har av Jönsson och Snickars kallats ”det 
bästa exemplet på en slik opinionsbildande verksamhet”.215 På ett likartat sätt 
har en av de amerikanska tidskrifterna, Moving Picture World, beskrivits av 
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Peterson med orden ”undisguised self-promotional rhetoric”. Båda omdöm-
ena skulle kunna användas om AMF:s publikation.216 Förutom att innehållet 
avslöjar dessa publikationers opinionsbildande funktion ger de ett samman-
hang till de enstaka argument som senare dyker upp i korrespondens och 
promemorior. Det framgår av medlemspublikationen att AMF valde att pre-
sentera undervisningsfilm som ett erbjudande som finansiären, det vill säga 
statsmakten, var i behov av.

Internationellt utbyte av militär undervisningsfilm
Att AMF under de första åren endast hade tillgång till några få utbildnings-
filmer och än färre militära undervisningsfilmer är uppenbart av de första 
årens korta förteckningar över filmer som föreningen erbjöd till uthyrning 
inom krigsmakten. Den intensiva produktionstakt som följde kan förklaras 
med den allmänt och internationellt spridda uppfattningen att behovet var 
större än tillgången. I samband med det tilltagande internationella intresset för 
utbildningsfilm under 1920-talet uppstod filmbrist, enligt de publikationer 
som ägnade sig åt att propagera för denna typ av film. Behovet hörsammades 
på hög nivå. FN-organet the Committee for Intellectual Cooperation arbetade 
under decenniet för att öka filmutbytet länder emellan, och efter 1928 arbetade
The International Educational Cinematograph Institute i Rom specifikt med 
filmfrågan. Att Mussolini ville finansiera och driva det internationella 
institutet i Rom berodde enligt Druick, som beskrivit denna verksamhet, på att 
han ansåg att institutet bidrog till att befästa bilden av Italien som en modern 
stat.217 Statsmakter hade övertygats om att utbildningsfilm associerades med 
den modernitet man så gärna ville förknippas med. Därmed blev filmerna 
handels- och bytesvaror länder emellan. Spridningen av film hade flera syften. 
Den utbildande filmen blev ett diplomatiskt smörjmedel och användes för att 
marknadsföra nationer. 

När AMF inledde sin verksamhet engagerade sig militären och attachén 
Emil Fevrell, bror till censorn Walter, i filmfrågan. Han försåg AMF med 
filmer genom sina diplomatiska kontakter i Berlin.218 Det rörde sig inte enkom 
om militära undervisningsfilmer utan om tyska filmer med militära motiv. In-
samlandet utomlands påminde om den verksamhet Dyhlén bedrev i Sverige, 
när han samlade alla äldre svenska filmer som han kunde hitta med militära 
motiv. 
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Även den militära undervisningsfilmen skulle komma att ingå i de inter-
nationella utbytena av film. Redan från starten, 1920, framstår det som att 
hanteringen av köp, lån, utbyten och gåvor av militär undervisningsfilm var
ett stående uppdrag för olika länders militärattachéer.219 Enstaka dokument 
beskriver fall där filmer lämnades över till en annan nation. Även äldre filmer, 
som inte längre uppfattades som aktuella för den svenska militära utbildningen 
kunde fortfarande anses ha ett värde för att främja internationella relationer. 
År 1931 erbjöd krigsmakten holländska myndigheter två filmer som AMF 
producerat 1926 om samverkan mellan infanteri och artilleri. Av general-
stabens yttrande framgår att filmerna bedömdes duga till att låna ut, även om 
generalstaben uppfattade dem som alltför inaktuella för att användas i den 
svenska militära utbildningen.220 AMF hade åtagit sig att bevaka den inter-
nationella produktionen av militär undervisningsfilm och köpte också in film 
från andra länder. Det finns dock inte någon komplett förteckning över vilka 
filmer som köptes in.

Jönsson har påpekat att medvetenheten om att film kunde användas för att 
marknadsföra Sverige ökade under mellankrigsperioden.221 Han betonar SF:s 
arbete, och det är inte förvånande eftersom det hörde till det mest synliga. 
Mindre känd är krigsmaktens och AMF:s medverkan. Tidskriften Filmbladet,
som rapporterade om spridningen av film mellan nationer, noterade särskilt 
när svensk skolfilm exporterades. Exempelvis nämnde tidskriften att Sovjet 
köpte sextio skolfilmer från SF 1924.222 Strävan att sprida svensk film, vilken 
uttrycktes redan före det första världskriget, har av Benjamin G. Martin be-
skrivits som ett led i önskan att övervinna ”periferipredikamentet”.223 AMF:s 
publikation uttrycker, med sina referenser till utlandet, AMF:s önskan att delta 
i arbetet med att placera Sverige i centrum. 

Ett fall som uppmärksammades i AMF:s publikation var visningar av några 
av AMF:s filmer i Chile 1924.224 De arrangerades av en chilensk militär som 
tidigare varit militärattaché i Stockholm. Ett annat fall var visningar arranger-
ade i Batavia, dagens Jakarta, 1925. Här var det Walter Fevrells bror Theodor
Fevrell, som var generalkonsul där, som lånade fem filmer från AMF för att 
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visa upp den svenska militära verksamheten.225 Han rapporterade efter den 
första visningen att den haft 1 300 åskådare och att sju ytterligare visningar 
var inplanerade innan filmerna skulle doneras till Batavias skolor för att 
användas som skolfilm.226 Utlåningen är ett exempel på hur film skiftat funk-
tion beroende på visningskontext. Upptagningar som AMF producerat för 
krigsmaktens behov blev till medel för marknadsföring av nationen för att 
därefter cirkulera som skolfilm. Det pekar på filmernas multipla livscykler och 
den egenskap Zimmermann kallat ”multi-functional”.227 Efter händelsen skrev 
Theodor till AMF och meddelade att han skulle informera utrikesministeriet 
om att AMF erbjudit filmerna utan kostnad.228 Det var en tydlig markering att 
AMF var beroende av att statsmakten fick ta del av positiva omdömen om 
dess insats för Sverige.229

Redan från början, under tidigt 1920-tal, är det uppenbart att AMF var 
medveten om vilken roll som föreningen kunde spela för att påverka omvärld-
ens bild av den svenska militära organisationen.  I medlemspublikationen rikt-
ades blicken utåt och särskilt uppmärksammade man nyheter som framhävde
att AMF låg steget före andra nationers militära filmverksamheter. Exempel-
vis nämnde man 1922 stolt att danska militärer kommit till AMF för att 
inspireras.230 År 1925 kunde man rapportera att även det danska parlamentet 
besökt AMF med anledning av deras förberedelser att skapa en liknande 
filmorganisation i Danmark.231 Man framhöll att Frankrike, Tyskland och 
Belgien låg före och att de nordiska länderna låg steget bakom, men var redo 
att springa om. Vid studiebesök utomlands var AMF snabb att rapportera om 
någon kommit längre. Med avund beskrev man i medlemspublikationen andra
länders militära organisationers större antal projektorer eller mer avancerade 
filmsalar.  Ett exempel som togs upp var skjutskolan i Amager, Danmark, som 
1924 byggt upp ett visningsrum för undervisningsfilm med alla de senaste 
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tekniska finesserna.232 I retoriken alstrades en anda av kapprustning på den 
militära undervisningsfilmens område. Självklart skulle nationen genom stats-
anslag stötta verksamheten så att krigsmaktens filmverksamhet inte hamnade 
ett eller flera steg efter andra länders. Vid bristande stöd varnade AMF för att 
den svenska verksamheten var på väg att halka efter.233 Liknande varnings-
flaggor höjdes samtidigt även inom skolfilmsområdet internationellt. I 
England skrev en T. W. Trought 1924 ett öppet brev till den brittiska premiär-
ministern där han varnade för att England skulle halka efter andra länder inom 
skolfilmsområdet om inte staten gick in och stöttade produktionen. Trought 
påpekade i sitt brev att New York, USA, fått en direktör med ansvar för visuell 
utbildning redan 1921.234 Etableringen av film inom skol- och utbildnings-
väsende, civilt och militärt, omtalades som bevis på nationens framåtanda och 
handlingskraft. Det idag okända utbytet av militär undervisningsfilm ger en 
förklaring till varför AMF fick statliga bidrag till sin filmproduktion, och 
denna förklaring har således ingenting att göra med filmens uppgift i lektions-
salen.

Demokratiseringens påverkan
I AMF:s medlemspublikation förekommer uttalanden som visar att man också 
framförde undervisningsfilmen som ett verktyg lämpat för en modern militär 
organisation i en demokratiskt styrd stat. Dessa uttalanden visar att AMF hör-
sammade nya idéer som tog fäste i det civila. En jämförelse mellan Holmbergs 
uttalanden och AMF:s sätter fingret på skillnaden. När Holmberg genom 
Gustaf-Adolfsförbundet för Sveriges unga krigsmän talade om unga män som 
hopplösa om de inte var gudfruktiga rojalister, nämnde aldrig AMF:s publika-
tion religion. Även om AMF uppmärksammade kungligheter förekommer inte 
heller uttalanden om de värnpliktigas eventuella vördnad inför dem.

År 1919, när Gustaf-Adolfsförbundet för Sveriges unga krigsmän upp-
löstes, hade det skett ett skifte mot en ny demokratisk inställning inom svensk 
utbildning. Den svenska folkskolan antog den första undervisningsplanen 
”UPL 1919”, en plan som gav stöd för en utveckling av folkskolan i demo-
kratisk riktning.235 Planen innebar bland annat att eleverna inte längre behövde 
lära sig katekesen utantill. Det var en markering av en gräns mellan religion 
och utbildning som även skulle påverka krigsmakten. Samma år, 1919, hade 
kungen lämnat ifrån sig den operativa ledningen över krigsmakten till riksdag 
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och regering.236 För AMF:s del innebar det att föreningen, som inledde sin 
verksamhet året efter, inte tvunget behövde relatera till religionen och inte 
heller agera gentemot kungen. Istället behövde föreningen förhålla sig till 
demokratin och agera gentemot riksdag och regering. 

I AMF:s publikation förekommer exempel på en mer hoppfull inställning 
till de värnpliktiga och en ny omsorg om deras välmående jämfört med den 
tidigare föreställningen om svensken som en hopplös typ. Dyhlén uttryckte 
det vid ett tillfälle så här: ”Jag har själv haft tillfälle att studera filmundervis-
ningen i främmande länder och har därvid kunnat konstatera att vi i Sverige 
ingalunda äro efterblivna, snarare skulle jag vilja tro att förhållandet är tvärt 
om.”237 Uttalandet refererar outtalat till det mer uppgivna tonläge som tidigare 
varit gängse. Att tala om folket med positiva omdömen var något som även 
den svenska medelklassen började med på 1930-talet, enligt etnologen Jonas 
Frykman, och Dyhléns ord kan ses som ett uttryck typiskt för sin tid.238

Även om officersyrket utgjort en given yrkesbana för den svenska adeln 
hade det även tidigare varit möjligt för ett fåtal att genomföra en klassresa 
inom krigsmakten. År 1901 hade officersyrket blivit ett heltidsyrke och efter 
år 1925 inleddes en demokratisering av yrket. Av de blivande officerarna till-
hörde då 72 % socialgrupp I, 25 % socialgrupp II och 3 % socialgrupp III.239

Dyhlén var enligt folkräkningen son till en Jan Magnus Johansson som tidigt 
blev änkling och som försörjde sig som timmerman, åkare och jordbrukare.240

Det är möjligt att pappan tog namnet Dyhlén, men i folkräkningen 1910 fram-
står det som om sonen, Gunnar, är ensam i familjen om efternamnet.241 Han 
uppges enligt samma källa ha yrket ”volontär” vid krigsmaktens verksamhet i 
Söderhamn. Volontär kunde man bli från 17 års ålder och tjänsten innebar att 
man hade ett tillfälligt kontrakt som stammanskap.242 Dyhlén stannade inom 
det militära och steg allteftersom i militär grad. Hans bakgrund förklarar hans 
lojalitet gentemot krigsmakten. Det är möjligt att hans personliga erfarenhet 
också påverkade hans tro på den värnpliktiges kapacitet, oavsett bakgrund. 
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Andra uttalanden från AMF visar också en omtanke om elevernas väl-
mående, och de kan ses som ett uttryck för en klassöverskridande demokratisk 
anda. Ett informationsblad som AMF gav ut på 1940-talet beskriver hur lärare 
inkluderade filmvisningar under en kurs i elektro- och radioteknik på 1930-
talet för att eleverna tyckte det var roligt med film.243 I Ny Militär Tidskrift
skrev Holmquist 1932 att filmvisningar under lektioner var ett uppskattat in-
slag inte minst därför att de erbjöd omväxling och fysisk vila i uppvärmda 
lokaler.244 Han framhöll att film var ett behagligt alternativ till militär träning 
utomhus i mörker och kyla. Särskilt i landets norra delar utgjorde kylan ett 
reellt hot mot de värnpliktigas välmående, men den vänligare tonen antyder 
inte bara detta reella hot utan också att man var mån om att visa att man brydde 
sig om de värnpliktiga.

I AMF:s medlemspublikation förekom under 1930-talet också uttalanden 
om individuella skillnader mellan elever och deras olika behov.245 Uttalandena 
går i linje med den förändrade inställningen till individen som UPL 1919 
också gav uttryck för genom att öppna för individualiseringskrav och elev-
vårdande funktioner.246 Den förändrade inställningen skulle även påverka 
officersutbildningen, där den demokratiska andan började influera utbildning-
en under 1930-talet.247

Undervisningsfilm som ett ekonomiskt erbjudande
Ett dominerande tema i argumenten för undervisningsfilm var att denna bidrog 
till att optimera såväl det militära arbetet som den militära utbildningen. Ordet 
”rationell” är återkommande. Den text som nämndes ovan, som beskrev hur 
filmvisningar i en kurs under 1930-talet motiverats med att eleverna tyckte att 
det var roligt med film, var också driven av idén om effektivitet.248 Den tog 
upp hur fotbollsträning tidigare varit en pausaktivitet under intellektuellt kräv-
ande kurser, men att det visat sig att aktiviteten kunde ersättas med visning av 
undervisningsfilm som hade fördelen att både erbjuda avkoppling och ytter-
ligare ämneskunskap. Vid kursen visade läraren film så snart eleverna visade 
tecken på trötthet men också som belöning när de presterat väl. Syftet var att 
få ut det mesta möjliga av lektionen. Filmmediet presenterades därmed som 
ett verktyg som öppnade för nya möjligheter när naturens eller människans 
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begränsningar hindrade verksamhetens effektivitet. Idén var att hinder för 
inlärning som kyla, mörker och fysisk utmattning var satta ur spel när en film-
bild lyste upp duken i en varm lektionssal. Citaten som ovanstående stycke 
tog upp och som kan framstå som uttryck för omsorg och optimism handlar i 
ljuset av detta mindre om välmening och mer om en syn på eleven som form-
bar till en mer effektiv soldat och medborgare. Denna dubbelhet har historik-
ern Göran Göransson också identifierat när han beskrivit hur officersutbild-
ningen både påverkades av den demokratiska inställningen i det civila och av 
nya tankar inom forskning om pedagogik, där effektivitet framhölls som 
mål.249

Sett till krigsmakten som helhet avslöjar intresset för rationalitet ett skifte 
mot ett industriellt förhållningssätt. Övergången från en verksamhet dominer-
ad av hästar och enklare verktyg till en där teknologi i stål stod i centrum för-
flyttade det militära arbetet närmare verkstadsindustrin och de principer som 
präglade denna i samtiden. Det militära, som en gång gett upphov till idén om 
standardisering, hämtade tillbaka den civila industrins rationella tillverknings-
metoder.

I USA hade idén om att spara med hjälp av film framförts under det tidiga 
1900-talet som ett löfte till de finansiärer och budgetansvariga som önskade 
att utvinna mer med en mindre insats. Detta ansågs särskilt angeläget för 
teknikintensiva verksamheter med stor personalomsättning.250 Hit hörde också 
krigsmakten. Verksamheten hade ett tilltagande beroende av industriellt fram-
ställda teknologier, vilka krävde specialisering och professionalisering. Dess-
utom behövde verksamheten lära upp det stora antal värnpliktiga som varje år 
passerade verksamheten. Argumenten som AMF framförde relaterade till den 
här situationen och det behov den gett upphov till. 

Scott Curtis har poängterat att den filmreformrörelse som under tidigt 
1900-tal i USA ville använda film för att lyfta arbetarklassen delade intresset 
för optimering med industrialisterna.251 Han framhåller att skillnaden var att 
industrialisterna drevs av ett ekonomiskt intresse och reformivrarna av ett 
socialt. Skillnaden pekar på hur AMF genom sina uttalanden befäste sin 
position inom det industriella och hur de därmed tog avstånd från den diskurs 
som dominerat 1910-talets uttalanden om nyttan med film i Sverige.

De som tidigare argumenterat för fostran, som Holmberg och Fevrell, hade 
framställt drivkraften för sitt engagemang som social. AMF:s drivkraft 
framstår istället som influerad av industriella och affärsmässiga ideal. När 
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Holmberg och Fevrell till stor del agerat i relation till folkrörelsernas önske-
mål agerade AMF istället gentemot statens. Att krigsmakten skulle tilldelas 
allt mindre resurser, särskilt efter försvarsbeslutet 1925, uppfattades som ett 
problem inom krigsmakten. För AMF utgjorde det dock en framgångsfaktor, 
eftersom föreningen lyckats övertyga om att undervisningsfilm var ett 
rationellt alternativ i tider av besparing.

Att filmerna var avsedda att vara en besparingsåtgärd poängterades åter-
kommande av AMF. Det var också ett stående tema i övriga tidskrifter som 
marknadsförde skolfilm och undervisningsfilm. Även om enkäter och rap-
porter användes som redskap för att få återkoppling genomförde inte AMF 
egna undersökningar som resulterade i siffror. Istället refererade föreningen 
till utländska undersökningar, som den som The Educational Screen beskrev 
1925 under rubriken “Cutting the Time of Learning”.252 Artikeln hävdade att 
en välgjord undervisningsfilm minskade tiden det tog att lära sig något med 
40–62,5 %. Artikeln översattes och publicerades i både tidskriften Svensk 
skolfilm och bildningsfilm och i AMF:s publikation. För AMF var tidpunkten 
för artikelns publicering tacksam, eftersom 1925 års försvarsbeslut klargjort
att krigsmakten skulle få minskade anslag och bli tvungen att effektivisera 
utbildningen av värnpliktiga. Den nya försvarsordningen innebar att färre 
värnpliktiga utbildades och att övningstiden sänktes. Beslutet krävde den 
organisationsförändring som av kritiker från både vänster och höger kallades 
"den stora regementsdöden".253 Högern ansåg att beslutet innebar en ned-
rustning, pacifistiska grupper bland socialdemokraterna ansåg att det var 
alltför försvarsvänligt och kommunerna krävde ersättning för förlorade arbets-
tillfällen. Den ersättning de skulle komma att få ta del av innebar att föränd-
ringen inte ledde till den besparing man hoppats att den skulle medföra.254

Krigsmakten tyckte sig uppleva en kontinuerlig brist på resurser, och även 
före försvarsbeslutet 1925 uppmärksammade AMF på vilka sätt film kunde 
bidra till besparingar. Exempelvis argumenterade föreningen 1921 för att dyra 
militära övningar kunde utföras mer sällan om de filmades.255 I en verksamhet 
som krigsmaktens, där ett felaktigt arbetssätt kunde få ödesdigra konse-
kvenser, var det också av betydelse när AMF kunde hänvisa till lärare som 
hävdat att färre fel begicks när en årsklass tagit del av en film. Ett konkret 
exempel var filmen Val av eldställning (10 537, AMF, 1928) som enligt en 
lärare visats med framgång i Örebro 1928–1929 och vars positiva omdöme 
AMF inte var sen att citera.256
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I allians med vetenskapen
När medlemspublikationen gjorde utblickar till den civila världens tillämp-
ning av filmmediet uppmärksammade den särskilt naturvetenskapliga tillämp-
ningar. Uppskattande rapporterade publikationen om tekniker som exempel-
vis ultrarapid, som innebar att man kunde ta del av det som ögat vanligen inte 
uppfattade. Man redogjorde för internationella landvinningar där filmmediet 
bidragit i undersökningar av ballistik, sport, hippologi eller fysiologi.257 AMF 
rapporterade också uppskattande om arbetet inom FN:s League of Nations 
Committee on Intellectual Cooperation (ICIC).258 Där medverkade framträ-
dande forskar- och kulturprofiler som Albert Einstein, Marie Curie och Béla 
Bartók för att främja samarbete mellan vetenskapsmän och lärare. AMF fann 
det värdefullt att sammankopplas med denna grupp och dess arbete att sprida 
vetenskapsfilmer inom utbildningsväsendet. Orienteringen mot det natur-
vetenskapliga var inte unik för AMF utan var även vanlig bland andra aktörer 
som ägnade sig åt undervisningsfilm i andra länder. Vetenskapsfilmen hade 
tidigt uppfattats som nyttig i utbildningssammanhang, särskilt som åskåd-
ningsmedel för att förmedla kunskap om fysiologiska fenomen. Med denna 
inriktning var även paret paret Frank B. och Lillian Gilbreth samt Étienne-
Jules Marey, Georges Demenÿ och Eadweard Muybridge förbundna, genom 
sina vetenskapliga ambitioner.

Betoningen av vetenskap kom i AMF:s medlemspublikation också till 
uttryck genom utförliga beskrivningar av kamera- och projektionsteknologier. 
Dessa texter, som var illustrerade med sprängskisser och instruktiva fotogra-
fier, exemplifierar publikationens sakliga och vetenskapliga framtoning. Den 
allvarliga tonen förstärktes också genom avsaknaden av referenser till spel-
film. I stort sett inga artiklar nämnde internationella filmstjärnor. När med-
lemspublikationen vid ett tillfälle tog upp Chaplin var det för att slå fast att 
även den brittiska flottan insett att filmen hade ”ett högre syfte att fylla” än att 
roa soldater med Chaplin.259 Detta högre syfte var att instruera med hjälp av 
film.260

AMF tog avstånd från film som underhållningsindustri genom att betona 
det naturvetenskapliga och tekniska. Dessa discipliner markerade inte enbart 

                                                     
257 Aug. Giron, ”Kinematografien i den militära undervisningens tjänst”, Föreningen Armé- och 
Marinfilms Medlemsblad, nr 1 (1921): 5; Osign., ”En dansk officers uttalande om Armé- och 
Marinfilms verksamhet”, 29–30; Osign., ”Smärre meddelanden”, Föreningen Armé- och 
Marinfilms Medlemsblad, nr 2 (1924): 6; Osign., ”Undervisningsfilmen i utlandet”, Föreningen 
Armé- och Marinfilms Medlemsblad, nr 2 (1921): 7.
258 Osign., ”Nationernas förbund och bildningsfilmen”, Föreningen Armé- och Marinfilms 
Medlemsblad, nr 5 (1924): 20–21.
259 Osign., ”Filmen inom den engelska flottan”, Föreningen Armé- och Marinfilms 
Medlemsblad, nr 3 (november 1921): 8.
260 Under inledningen till första världskriget hade Chaplin deltagit i patriotiska reklamfilmer, 
för så kallade ”liberty bonds”, vilka marknadsfördes av USA:s statsmakt. Se: Grieveson, ”War, 
Media, and the Security of State and Capital”, 267–68.
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den utgångspunkt och ram som AMF verkar ha velat tillskriva sin verksamhet, 
utan framställdes också i samtiden som nycklar till ett nytt sätt att se på värl-
den. AMF:s uppskattning av dessa områden kan därmed tolkas som en önskan 
att ingå i och understödja en utveckling i vetenskaplig riktning som omfam-
nade såväl de enskilda filmernas utformning som åskådarskapet. 

Ett flertal forskare har uppmärksammat den roll som filmmediet spelade 
när en modernisering av blicken, med utgångspunkt i det vetenskapliga, tog 
vid. Elizabeth Wiatr har exempelvis förklarat att det amerikanska skolsystem-
et under 1900-talets första decennier välkomnade film om naturvetenskapliga 
fenomen därför att denna förbands med nya sätt att se på världen.261 Den bar 
på ett löfte om en vetenskapligt grundad modernitet. Hennes tolkning är 
influerad av Jonathan Crarys Techniques of the Observer: On Vision and 
Modernity in the Nineteenth Century (1992) och hans beskrivning av hur 
fotografi tidigt uppfattades som ett komplement till det otillförlitliga mänsk-
liga ögat och hur sociala institutioner redan under tidigt 1800-tal gav uttryck 
för en önskan att reglera och disciplinera medborgarnas seende.262 I samma 
linje har Anja Laukötter argumenterat när hon beskriver hur en naturveten-
skaplig blick uppstod när film började skildra det naturvetenskapliga, och hur
denna förankrades inom skolväsendet, bland annat genom filmer om hälsa.263

Landecker har också påpekat att vetenskapsfilmer inte bara visade upp natur-
vetenskapliga fakta, som förstoringens uppmärksammande av cellers och 
partiklars existens, utan också uppmuntrade en ny form av iakttagande som 
hon beskriver som ett utforskande med ”analytisk struktur”.264 Detta förenades 
inom det militära med en blick tränad i krigsvetenskap.

Med fokus på kroppen
En skillnad mellan den sociala inriktningen och den industriella var också 
motivvalet i de filmer som dessa två inriktningar talade för. När film som 
syftade till att fostra företrädesvis behandlade sociala aktiviteter i olika om-
givningar behandlade de militära undervisningsfilmerna visserligen också 
social aktivitet men de syftade till att instruera åskådaren i kroppsrörelse. 
Kroppens funktionalitet stod därmed i centrum. Även de miljöer som utgjorde 
de militära undervisningsfilmernas spelplats framstår som valda på grund av 
den typ av funktionalitet de erbjöd och inte på grund av den unika platsens 

                                                     
261 Elizabeth Wiatr, ”Between Word, Image, and the Machine: Visual Education and Films of 
Industrial Process”, Historical Journal of Film, Radio & Television 22, nr 3 (augusti 2002): 
349–50; Jonathan Crary, Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the 
Nineteenth Century (Cambridge, MA: MIT Press, 1992).
262 Crary, Techniques of the Observer, 24.
263 Anja Laukötter, ”How Films Entered the Classroom: The Sciences and the Emotional 
Education of Youth through Health Education Films in the United States and Germany, 1910–
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264 Hannah Landecker, ”Microcinematography and the History of Science and Film”, Isis 97, 
nr 1 (2006): 131, https://doi.org/10.1086/501105.
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specificitet. Till skillnad från den utrustning som människan kunde tillverka 
industriellt kunde inte kroppar och landskap lika lätt inordna sig i ett tänkande 
där idealet var att varje del skulle fylla ett syfte. I det här sammanhanget blev 
kroppen betraktad som verktyg och därmed, på grund av dess ofullkomlighet, 
också som ett problem. 

Även om AMF aldrig producerade filmer med tidsstudier var dess ambition 
förbunden med intresset för den vetenskapligt uträknade effektivitet som i 
USA marknadsförts genom de välkända tidsstudiefilmer som paret Gilbreth 
producerade 1912–1924.265 Aktiviteten att filma kroppar med syftet att förfina 
rörelsemönster förenade AMF med den amerikanska taylorismen. Därigenom 
kan AMF beskrivas som en arvtagare till de tidiga tillämpningar av fotografi 
där bland andra Marey, Demenÿ och Muybridge utnyttjade kronofotografiska 
experiment för att förstå kroppars rörelsemönster. Kopplingen mellan det 
militära och fotografiska studier av människokroppen hade också etablerats 
av dessa personer. Marey och Demenÿ anlitades av den franska armén för att 
bidra till utvecklingen av mer effektiva sätt att marschera under sent 1800-
tal.266 Paret Gilbreth anlitades av militären i USA och producerade militära 
träningsfilmer under 1910-talet.267

Kroppsintresset delades i Sverige av Dyhlén som var personligt engagerad 
i frågan om fysisk fostran. Nutida texter som omnämner honom uppmärk-
sammar honom oftare som en centralgestalt inom skidsporten än som produ-
cent av militär undervisningsfilm. För en bredare allmänhet var han under 
mellankrigsperioden känd som regissör av filmer som Hur Svensson blev 
skidlöpare (1934) och Den moderna skidskolan (1936).268 Han var aktiv inom 
Föreningen för skidlöpningens främjande, vilken senare skulle bli Frilufts-
främjandet. Han höll även den första kursen i slalom i Sverige, påsken 1924, 
och skrev om skidåkning i publikationer som På skidor samtidigt som han 
skrev om militär undervisningsfilm inom krigsmakten.269 I AMF:s publikation 
förekom också uttalanden om sport och film. Antagligen var det Dyhlén som 
stod bakom dessa rader som publicerades där 1923:

                                                     
265 Se Curtis antologibidrag om paret Gilbreths verksamhet: Scott Curtis, ”Images of Efficiency, 
The Films of Frank B. Gilbreth”.
266 Hoof har uppmärksammat Gilbreths uppdrag hos den amerikanska militära organisationen. 
Se: Hoof, ”Between the Front Lines: Military Training Films, Machine Guns, and the Great 
War”, 179; Virilio omnämner Marey som ”i tjänst hos den militära forskningen om rörelse”. 
Virilio, Krig och film, 56, 168.
267 Hoof, ”Between the Front Lines: Military Training Films, Machine Guns, and the Great 
War”, 177.
268 Osign., ”Propagandafilm för skididrotten”.
269 Ivar Holmquist, "Sveriges första S. M. i slalom", På skidor (1938): 231, tillgänglig på 
Internet via Projekt Runeberg: 
http://runeberg.org/skidor/1938/0241.html
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Just på sådana områden av den fysiska fostran, där tävlan ej förekommer, 
behövs en hjälp, en stimulans, en eggelse till den fysiska träning vår kropp är i 
behov utav. En god hjälp i detta avseende kan en väl redigerad film bliva.270

Hans skidintresse kan också förklara varför ordet ”skidor” ger ett femtiotal 
träffar i AMF:s filmdatabas när andra sporter som fotboll, segling, rodd och 
tennis vardera endast förekommer i en handfull filmer. Skidåkning ingick i 
och för sig i högre grad än övriga sportgrenar i det militära arbetet, men det är 
uppenbart att Dyhléns intresse för skidåkning påverkade produktionen. För 
krigsmakten producerade han den militära undervisningsfilmen Utbildning i 
skidlöpning (10 588, AMF, 1929). Han skrev även enstaka texter i Gymniska 
förbundets tidskrift Gymn: Tidskrift för nordisk ras- och kulturförnyelse. 
Habel har i sin avhandling om massmedier och social ingenjörskonst under 
1930-talet nämnt hans engagemang där och noterar att tidskriften vid tiden för 
Dyhléns medverkan befann sig mellan det konservativa och fascistiska på den 
ideologiska skalan.271

Utifrån de bevarade texterna kan Dyhléns uttalanden inte beskrivas som 
uttalat politiska. Medlemspublikationen uttryckte i regel inte heller politiska 
ställningstaganden, utöver önskan om ett starkt försvar. Däremot kan texterna 
sägas ingå i den samtida skala där polerna utgjordes av å ena sidan det 
allmänna intresset för frisksport och å andra sidan rasbiologins brutala politik. 

Medlemspublikationens agerande kan jämföras med FN:s The Internatio-
nal Educational Cinematograph Institute’s. Enligt Druick undvek institutet att 
göra politiska uttalanden i sin första medlemstidskrift, 1929–1933.272 Hon 
påpekar att det är förvånande med tanke på att institutet var beläget i Rom 
1928–1937, att det var finansierat av Italien och att Mussolini deltog i den 
dagliga verksamheten.273 Hon beskriver institutet som präglat av den 
reaktionära modernism som pekats ut som kännetecknande för fascismen, där 
mytologiska visioner om det förflutna vävdes samman med en fascination för 
ny teknik.274 Hennes tolkning är att institutet genom sin opolitiska framtoning 

                                                     
270 Osign., ”Film och fysisk fostran”, Föreningen Armé- och Marinfilms Medlemsblad, nr 6 
(1923): 53–55.
271 Ylva Habel nämner Dyhlén i samband med att hon behandlar den svenska idrottsrörelsen.
Se: Habel, Modern Media, Modern Audiences, 184–86.
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i tidskriften lyckades få till stånd en internationell samling av liberala aktörer 
som arbetade med utbildande film.275 Genom den kunde de samlas i teknik-
fascination, uppleva att de arbetade för undervisning i framkant, och sam-
tidigt, i olika utsträckning, utgå från nationalromantiska idéer om det för-
flutna. AMF:s agerande påminner om institutets. Utan att ta ställning kunde 
föreningen verka inkluderande och attrahera både dem som strävade framåt 
och dem som hellre pekade bakåt. 

Militär undervisningsfilm som avskild från annan film
Värt att notera är att alla AMF:s argument för den militära undervisnings-
filmen förutsatte att denna kunde avskiljas från all annan film. AMF arbetade
genomgående för att undvika sammanblandningar. Rent fysiskt innebar det att 
stora ansträngningar lades på att visa undervisningsfilmerna i andra lokaler än 
övriga filmtyper. Dessutom framställdes åskådarskapet som något alldeles 
särskilt. Filmmediets olika funktioner knöts därmed till olika lokaler, men 
också till olika tidpunkter under dygnet och till olika former av åskådarskap. 

Åskådarskapet i lektionssalen beskrevs som ”fullständig uppmärksamhet”,
till skillnad från åskådarskapet i militärbiografen som beskrevs som ”full-
ständig avkoppling”.276 Uppdelningen följde tidens upptagenhet vid upp-
delning i arbete och fritid. I lektionssalen krävdes den fullständiga uppmärk-
samheten för att filmen skulle bli så rationell och besparande som AMF 
hävdade. Film framställdes därmed inte som effektiv per automatik utan 
filmerna behövde utformas och visas på vissa sätt för att bli effektiva. 
Argumentet upprepades av Dyhlén när han såg tillbaka på AMF:s tidiga 
historia och betonade att en ”rätt använd” undervisningsfilm innebar en ”tids-
vinst”.277

Liksom andra aktiviteter som nämnts delades intresset för film i under-
visningen med aktörer i andra länder. Garner har exempelvis identifierat 
samma intresse i Frankrike.278 Han beskriver hur de franska lobbyisterna ansåg 
det angeläget att knyta undervisningsfilm till lektionssalen. Han följer uppdel-
ningen i det som i Sverige kom att kallas undervisningsfilm respektive skol-
film tillbaka till upplysningstiden där det smalare ”instruktion” (”enseigne-
ment”) avskildes från ett bredare ”utbildning” (”éducation”). Genom att 
endast visa undervisningsfilmer i de lektionssalar de producerats för menade 
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svenska liksom franska lobbyister att filmerna slapp associeras med spel-
filmens ”spektakel”. Garner beskriver hur det utbildande syftet med utbild-
ningsfilm uppluckrades under mellankrigsperioden när den franska regeringen 
engagerade sig i denna filmkategori och lät den bli ett propagandaverktyg. En 
liknande utveckling kan skönjas i den svenska distributionen av så kallad 
”skolfilm”. AMF arbetade under hela mellankrigsperioden för att hålla den 
militära undervisningsfilmen avskild.

Föreningens uttalanden speglade uppfattningen att både produktion och 
förevisning av undervisningsfilm krävde specialiserad militär expertis, vilket 
var något som också låg i linje med taylorismens syn på arbete. Expertis 
utgjorde en garanti för att film skulle uppfylla de löften som utlovats. Under 
AMF:s första år förekom flera kommentarer som pekade på filmers bristfällig-
het, och därmed på det faktum att de militära medarbetarna ännu inte var att 
betrakta som experter på filmens område. En person som 1921 deltog i en 
manustävling med anonyma bidrag kritiserade exempelvis en äldre film med 
orden: ”Hur många gånger en officer än såge denna film, torde han ej på egen 
hand kunna utföra en brosprängning. Filmen verkade och är kanske även av-
sedd att vara förströelsefilm.”279

Det största hotet mot undervisningsfilmens effektivitet var sömn. Det var 
också en vanlig uppfattning bland motståndare till undervisningsfilm att 
eleverna somnade under filmvisningarna. AMF la därför ned stora ansträng-
ningar på att motverka denna uppfattning. Det fanns dock skäl till den. Det 
mörker och den passivitet som den franske författaren Jules Romains på 1910-
talet ansett skulle framkalla kollektiva drömtillstånd på nöjesbiograferna 
kunde i det militära sammanhanget lätt ge upphov till djup sömn.280 För många 
innebar värnplikten konstant fysisk utmattning. AMF uttalade sig aldrig om 
de disciplinåtgärder som lärarna kunde tillämpa för att motverka sömn i 
lektionssalarna. Istället upprepade föreningen dels att filmmediet var upp-
skattat, dels att visningspraktiken gick att utforma så att sömn motarbetades. 
AMF publicerade en lärares målande beskrivning av hur den egna oron 
kommit på skam när läraren iakttog de värnpliktiga under en filmvisning:

Jag roade mig därför att observera rekryterna under visningens gång och 
konstaterade, i motsats till vad min kamrat påstått, att icke en enda av eleverna 
föreföll ointresserad, långt mindre var det någon som sov. Allas ögon voro med 
intresse riktade mot duken, där de olika scenerna utspelades.281

Den fullständiga uppmärksamheten vid filmförevisningen framställdes som 
en krävande aktivitet. Elever ”bliva icke endast passiva åskådare”, skrev 
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280 Se Christies uttalande om Romain: Ian Christie, ”Introduction: In Search of Audiences”, i 
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281 Osign., ”Mina första erfarenheter av den militära undervisningsfilmen”, Tidskrift för Armé-
och Marinfilm, nr 6 (1925): 60.



74

generalstaben vid 1930-talets mitt.282 Filmbetraktandet beskrevs här som en 
aktivitet som engagerade åskådaren på grund av filmmediets egenskaper. 
Krigsmakten slog fast att det är ”rörelsen i bilden” som ”håller uppmärksam-
heten vid makt” och att filmen lyckas attrahera på grund av att ”ljusbilden 
tilltalar sinnet”. Dessutom framhöll man ”synminnet” som ”betydligt starkare 
utvecklat än hörselminnet”. Uttalandet befäste uppfattningar om den rörliga 
bildens attraktionsförmåga som upprepats alltsedan 1910-talet. Uppfattningen 
förklarar också varför man i utbildningsmiljöer inte var angelägen att intro-
ducera ljudfilm. 

Det ansågs dock inte räcka med rörlig bild för att åstadkomma den full-
ständiga uppmärksamheten. AMF arbetade genom hela mellankrigsperioden 
tillsammans med generalstabens utbildningsavdelning för att åstadkomma 
filmer, lokaler och praktiker som understödde uppmärksamt åskådarskap. Det 
handlade om omväxlande filmer med korta texter som kunde gå ”in i med-
vetandet som begrepp”.283 De skulle helst visas inom lektionssalens väggar, 
och kompletteras med introduktioner, avbrott och förhör.

Fig. 15. Den ”fullständiga uppmärksamheten” i Filmlektion (10 636, 
AMF, 1930). I filmen förklaras att filmlektionsmetoden ger ”skärpt 
iakttagelseförmåga”.
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Den svenska militära undervisningsfilmens uppkomst 
som anordning
Kapitlet har uppmärksammat ett antal aktiviteter som bidrog till under-
visningsfilmens etablering. Genom den teoretiska modell som inledningen 
presenterat, som utgår från Deleuzes och Guattaris begrepp ”anordning”, kan
dessa aktiviteter härledas till kapitalistiska, statliga och territoriella anordning-
ars processer. Den nyhet som den svenska militära undervisningsfilmen en 
gång var, uppstod när förändringsprocesser som pågick inom olika typologier 
av anordningar förenades.

Som kapitlet uppmärksammat hade svenska regementen påverkats av 
medialiseringen i samhället i övrigt, och filmmediet hade en närvaro på rege-
menten långt innan film hamnade på schemat inom den svenska krigsmakten. 
Den nyproducerade rörliga ljusbilden var eftertraktad av såväl värnpliktiga 
som anställda militärer. När ett flertal länder började producera eller utreda 
behovet av militär undervisningsfilm omkring 1912 utgick de från en kapital-
istisk anordnings aktiviteter, det vill säga den medieindustri som redan distri-
buerade råvaror och teknologier. 

På grund av den statliga finansieringen låg den militära undervisningsfilm-
ens vara eller icke vara i statens händer. I en situation där den kapitalistiska 
anordningen hade kunnat samverka med nomadiska anordningar i en vittför-
grenad och oorganiserad verksamhet, höjdes röster om behov av centraliser-
ing. Centralisering är den statliga anordningens aktivitet. Det är därmed inte 
förvånande att det var censorn Berg vid Statens biografbyrå som uppmärk-
sammade behovet av att centralisera krigsmaktens filmverksamhet.

En jämförelse mellan den centraliserade filmverksamhet Holmberg före-
slog på 1910-talet och den Dyhlén organiserade 1920 genom AMF, synliggör 
att erbjudandet att centralisera i sig inte räckte för att övertyga statsmakten. 
För att finna gehör behövde verksamheten uppfattas som funktionell för den 
statliga anordning som dominerade vid tidpunkten. Att Holmberg inte tilldel-
ades några statliga medel kan förklaras med hans orientering mot kungen som 
ledare. Han hade stått närmare kung Oskars än kung Gustaf V:s intressen och 
värderingar. Tronskiftet 1907 bidrog till den försvagning av föreningen 
Gustaf-Adolfsförbundet för Sveriges unga krigsmän som fick Holmberg att 
vilja ta till film för att ge den förnyad kraft. Det är inte förvånande att staten 
avslog hans ansökan om att få bilda filmcentralen i och med att den behand-
lades samma år som parlamentarism infördes, 1917. Dyhlén, som istället 
föreslog bildandet av föreningen AMF 1920, lyckades däremot få till stånd en 
centralorganisation. Han kombinerade Holmbergs förslag med en uppsättning 
argument som mer tidsenligt svarade på riksdagens behov. När Holmberg 
ägnat sitt engagemang åt att förfasa sig över och önska fostra Sveriges unga 
män, vände Dyhlén det sociala engagemanget ryggen. Han undvek att uttala 
sig om politiska ideologier, och genom AMF befäste han bilden av undervis-
ningsfilmen som fri från ideologi, såsom den även framställdes som av det 
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internationella institutet The International Educational Cinematograph Insti-
tute. Istället framställde han den som det moderna industrisamhällets verktyg. 
För en regering som 1919 tagit över den operativa ledningen över krigsmakten 
från kungen var det angeläget att hitta nya modeller för styrning av den mili-
tära verksamheten. Här föll undervisningsfilmen i god jord, som ett verktyg 
som associerades med modernitet. Presenterad som ett vetenskapligt instru-
ment kunde undervisningsfilmen fortleva förbi regeringsskiften. Att dessutom 
framhålla den som ett effektivt rationaliseringsverktyg passade väl när riks-
dagen beslutade om nedskärningar av krigsmakten. När krigsmakten fick 
minskade resurser till underhåll av byggnader, inköp av militär materiel och 
till att hantera värnpliktsorganisationen tog AMF del av statliga medel för pro-
duktionen av undervisningsfilm.

AMF:s verksamhet fick kraft av att i sig själv bestå av en kapitalistisk och 
en statlig anordning. Medlemmar blev regementen och militära skolor genom 
att betala årsavgift och för filmerna betalade de hyra per meter film. Distribu-
tionen följde en mall hämtad från filmmarknaden med kataloger som listade 
filmerna och dessa filmer betraktades som varor som kunde distribueras även 
över landsgränsen. Produktion, arkivering och distribution gavs ekonomiska 
värden. Som statlig anordning ställde sig AMF över lokala initiativ och 
placerade sig i centrum. Ackumulerandet av filmer i ett arkiv hör även det till
den statliga anordningens aktivitet, liksom att föreningen framställde sig som 
den enda distributören och inte bara inkrävde avgifter utan också rapporter 
från medlemmarna. 

När Norén undersökt statens informationsfilm 1945–1960 har han vänt sig 
till teorier om medialisering.284 Här har ”logiker” använts som begrepp för att 
förklara dynamiken mellan samverkande system.285 Norén behandlar statens 
medieengagemang som ett möte mellan en statlig logik och filmmarknadens 
logik. Uppdelningen stämmer väl överens med anordningars typologi, där 
bland annat en kapitalistisk och statlig anordning samverkar i förändrings-
processer. Norén förklarar att statlig sparsamhet och statens önskan om saklig 
framställning influerade den svenska statens upplysningsfilmer efter 1945. 
AMF:s betoning av det sakliga och kostnadseffektiva belyser en besläktad 
aktivitet under föregående decennier. När endast stat och filmmarknad ställs 
mot varandra faller dock krafter bort som var avgörande i den dagliga praktik 
där undervisningsfilmen blev alltmer etablerad inom krigsmakten. Med 
anordningar ges ett ramverk där även den territoriella anordningen inkluderas 
i analysen. Den inkluderar det oavbrutna förhandlandet om villkor, i en 

                                                     
284 Norén, ”Statens informationslogik och den audiovisuella upplysningen 1945–1960”.
285 I sin diskussion om medielogik utgår Norén framförallt från dessa två texter: Frank Esser,
”Mediatization as a Challenge: Media Logic Versus Political Logic”, i Democracy in the Age 
of Globalization and Mediatization (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013), 155–76; Garth 
S. Jowett och Victoria J. O′Donnell, Propaganda & Persuasion (Thousand Oaks, CA: SAGE 
Publications, Inc, 2011).
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sortering av vad som hör till och vad som inte gör det. Den territoriella 
anordningen är därmed inriktad på att definiera men är också expansiv så till 
vida att den genom sina beslut anger riktning. När den kapitalistiska räknar 
kvantiteter och den statliga centraliserar är det den territoriella som anger vad 
som härnäst ska räknas och centraliseras. Genom att positionera sig som 
expert inom filmområdet och publicera normativa uttalanden om film ut-
tryckte AMF en territoriell anordning.

Grieveson har också hänvisat till en logik när han undersökt varför militära 
organisationer i USA och Storbritannien välkomnade filmmediet.286 Han 
finner förklaringen i en imperialistisk logik, där transnationella företag och en 
globaliserande liberal kapitalism samverkade med militären. Militären lydde 
i detta sammanhang inte enbart staten utan allierade sig istället med mark-
naden.287 Han nämner som exempel att USA:s och Storbritanniens imperial-
istiska aktivitet under sent 1800-tal befäste idén om att en nations militära 
organisation kunde ha till uppgift att agera expansivt i samverkan med kom-
mersiella intressen. I den svenska mellankrigsperioden förklarar den imperial-
istiska logiken varför AMF åtog sig uppgiften att marknadsföra nationen 
utomlands, vilket i sin tur avsåg främja svensk industri i en internationell 
handel.

Samtidigt som en militär organisation kan förstås som en statlig anordnings 
ansamling av personer, kan den också förstås som präglad av en nomadisk 
anordning. Stridsträning innebär ett expansivt agerande. Genom Deleuzes och 
Guattaris ”Nomadologi” framstår det militära som en krigsmaskin, inriktad på 
att passera gränser, förgöra det som kommer i dess väg och skapa det nya.288

På grund av dessa aktiviteter är den nomadiska anordningen stark inom en 
militär organisation. För att verksamheten inte ska hota staten begränsar staten 
det nomadiska. Det är dock det nomadiska inom militära organisationer som 
kapitalistiska anordningar utnyttjat.

Genom kapitlets beskrivningar av Hallgrens, Bergs, Fevrells, Holmbergs 
och Dyhléns aktiviteter kan dessa framstå som pionjärer. En mer korrekt 
förståelse är att de första stegen mot svensk militär undervisningsfilm togs av 
många personer som verkade utan att lämna uppmärksammade spår. Dessa 
verkade genom nya och ännu diffusa processer. Att just de fem personerna 
kunde lämna spår beror på att de inte bara agerade i en nyskapande nomadisk 
aktivitet utan att de också var engagerade i statliga och kapitalistiska anord-
ningar där de kunde förankra sina initiativ. Och de förankrade dem genom en 
territoriell verksamhet, där de fastställde nyttan med icke-fiktiv film. En tolk-
ning av deras aktivitet är att de genom denna även bidrog till en positivare 

                                                     
286 Grieveson, ”War, Media, and the Security of State and Capital”, 261–63.
287 Ibid.
288 Gilles Deleuze och Felix Guattari, Nomadologin, övers. Sven-Olov Wallenstein, Skriftserien 
Kairos (Stockholm: Konsthögsk., 1998).
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inställning till spelfilm i Sverige.289 Det innebär att de agerade gentemot staten 
men tjänade mediets kapitalistiska anordning. Genom att vara censorer, före-
dragshållare, journalister, utredare, experter, byråkrater och filmproducenter 
– inte sällan förkroppsligat i en och samma person – bidrog de i den territori-
ella anordning som fastställde behovet av militär undervisningsfilm. Genom 
att den blev definierad tog den form.

Sammanfattning
Kapitlet ”Varför undervisningsfilm?” har gett en bakgrundsbild till de aktiv-
iteter som under mellankrigsperioden rörde produktion och visning av militär 
undervisningsfilm. Genom att inkludera en tillbakablick till det tidiga 1900-
talet har kapitlet inledningsvis beskrivit den situation som var utgångspunkten 
för mellankrigsperiodens aktiviteter. Här konstaterar kapitlet att filmmediets 
tilltagande närvaro i Sverige inte bara var ett fenomen i det civila utan även i 
det militära. När biografer etablerades i svenska städer beslöt militärer att även 
ordna biografer på de militära förbanden. Under 1910-talet ökade intresset för 
att använda film med fler syften än att underhålla. Personer engagerade i 
filmcensur framhöll icke-fiktiv film som ett verktyg lämpat för fostran och 
utbildning. Influensen kom från utlandet där en lobbyverksamhet för icke-
fiktiv film varit särskilt stark under 1910-talets första år. I Sverige uppmärk-
sammades denna aktivitet, särskilt av personer engagerade i filmcensur. Frans 
Hallgren, Walter Fevrell och Gustaf Berg hörde till dem som talade för den 
icke-fiktiva filmens roll i fostran och utbildning, såväl inom som utom krigs-
makten. De värnpliktiga som periodvis befann sig på förbanden utgjorde en 
grupp som ägnades särskilt intresse. Det föranleddes av att värnpliktssystemet, 
som införts 1901, hade ställt nya krav på krigsmakten att agera uppfostrare. 
Det första förslaget att organisera en centraliserad filmverksamhet inom krigs-
makten kom från Teodor Holmberg, och det motiverades med ambitionen att 
fostra.

När kapitlet fortsättningsvis behandlar perioden efter 1920 betonar det 
kontinuitet. Kapitlet argumenterar för att de aktiviteter som Armé- och Marin-
film (AMF) inledde 1920 i praktik eller teori hade aktualiserats under 1910-
talet. Samtidigt argumenterar kapitlet för att decennieskiftet också innebar ett 
skifte: AMF agerade gentemot staten som då ersatte kungen som krigsmaktens 
operativa ledare. Från 1920 kom AMF successivt att orientera krigsmaktens 
intresse mot den militära undervisningsfilm som staten bekostade genom 
bidrag. 

Med utgångspunkt i AMF:s stadgar belyser kapitlet frågan om hur denna 
organisation kunde bli både långlivad och åstadkomma en avsevärd påverkan 
                                                     
289 Jönsson, ”Non-Fiction Film Culture in Sweden circa 1920–1960”, 128.
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i form av ökad filmanvändning inom den militära utbildningen. Ett svar hittas 
i organisationens förmåga att tillgodose olika aktörers önskemål. Genom att 
sprida sina filmer utanför krigsmakten försåg AMF den svenska filmindustrin, 
SF, med film och även statsmakten med opinionsbildande film att visa upp i 
andra länder. Krigsmakten marknadsfördes därigenom både gentemot civil-
befolkningen i Sverige och i utlandet. Genom att bidra till etableringen av en 
diversifierad förevisningspraktik inom krigsmakten svarade AMF på de värn-
pliktigas önskan att få se film och på de önskemål om reglering som uttalats 
under föregående decennier. Genom de olika praktikerna tillgodosågs också 
den bredd av ideologiska övertygelser som var representerade inom krigs-
makten. Vid sidan om undervisningsfilmernas löfte om tidseffektiv faktaför-
medling, spelfilmens löfte om underhållning och skolfilmens löfte om allmän-
bildning, bar urvalet av filmer även på outtalade löften. De skulle även bidra 
till formandet av värnpliktiga som med en känsla för det förflutna var redo att 
tillsammans försvara och bygga ett modernt Sverige.

Svaren till frågan ”Varför undervisningsfilm?” är därmed flera: Den mili-
tära undervisningsfilmen var alltsedan 1910-talet förväntad i Sverige och 
redan etablerad i andra länder. Film uppfattades som ett verktyg som kunde 
bära Sverige och krigsmakten mot en eftertraktad framtid. Samtidigt krävdes 
organiserad aktivitet för undervisningsfilmens etablering inom krigsmakten, 
och det var den som föreningen AMF genomdrev.
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3. Produktion av undervisningsfilm som 
militär arbetsuppgift

I ett gulnat nummer av tidskriften Se från 1942 behandlar ett uppslag krigs-
maktens produktion av undervisningsfilm.290 Andra världskriget rasar och Se
har valt Dyhlén som ”Dagens ansikte”. På ett fotografi som täcker nästa halva 
uppslaget ler Dyhlén, presenterad som ”uniformerad filmproducent”. En
handfull mindre bilder visar personer som samarbetar vid pärmar, klippbord, 
kameror, hörlurar och manushögar. Vilka är de åtta personerna på bilderna?

Persongalleriet visar filmverksamhetens sammansättning av personer med 
både olikartade bakgrunder och gemensamma nämnare. En av de sju är 
kvinna, och kvinnan i fråga, von Gegerfelt, har till uppgift att sköta administ-
rationen av filmdistributionen. Av efternamnet framgår att hon tillhör den 
svenska adeln och är släkt med AMF:s ordförande 1920–1932, Eric von 
Gegerfelt. Gruppen av män avspeglar de manliga medarbetarnas rörlighet 
mellan militär yrkesutövning och filmproduktion, mellan det civila och det 
militära. Här sitter ingenjören från flygvapnet, Stig Bjarnholt, som fått sin 
(enda?) chans att skriva ett filmmanus. Vid hans sida sitter den adliga rytt-
mästaren, Sten Nordenskiöld, som redan regisserat ett antal kortfilmer i det 
civila och skulle regissera många fler. Mittemot honom skymtar ryggen av 
militärpiloten Per Flood som inom AMF tränats till filmfotograf. Gösta 
Roosling, som synar en filmremsa tillsammans med Dyhlén, har inkallats till 
beredskapstjänstgöring på den militära filmavdelningen men arbetar annars på 
SF. Den sista personen, C. E. Rosenberg, har okänd bakgrund. Möjligen knöts 
han till verksamheten under sin värnplikt. Under några få år efter 1940 före-
kommer hans namn som fotograf hos det från AMF avknoppade filmbolaget 
Aktiebolaget Kinematografiska Anstalten (AKA). Endast en av männen på 
fotografierna har valt en personligare icke-militär klädstil. Övriga bär antingen 
uniform eller vita laboratorierockar.

Även om Dyhlén uppgav att han hade regisserat och producerat hundratals
filmer och även om flera andra militärer också regisserat film inom krigs-
makten finns få spår kvar av den omfattande verksamhet som inleddes 1920.291

Enstaka fotografier, manus, korrespondens, promemorior och administrativa 

                                                     
290 Osign., ”Uniformerad filmproducent har gjort 600,000 meter film”, Se, Den svenska 
bildtidningen, nr 46 (13 november 1942): 6–7.
291 Osign., ”Sveriges filmkapten 50 år”.
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handlingar ger en möjlighet att teckna konturerna av en praktik. Det följande 
kapitlet avser att med utgångspunkt i detta material besvara frågorna: Varför 
började svenska officerare göra undervisningsfilmer? Vad utmärkte den 
svenska militära filmproduktionen? Hur förändrades praktiken under mellan-
krigsperioden?

Den bildproducerande officeraren
En av de äldsta kameror som Tekniska museet i Stockholm har köptes in av 
den militära skolan Kungliga Artilleri- och Ingenjörsskolan 1852. Det pekar 
på att officerare har varit bildproducenter länge. Det är också en historisk till-
bakablick som kan ge en förklaring till varför svenska officerare valde att 
producera undervisningsfilmer på egen hand. Bilder har för officerare uppfyllt 
olika syften: institutionella, nationella, kommersiella eller individuella. En 
historisk, internationell utblick tjänar till att exemplifiera detta. 

Under Storbritanniens krigförande aktivitet i Indien under 1700-talets 
andra hälft var de brittiska officerarnas bildproduktion omfattande. Den 
brittiska Royal Military Academy ansåg att topografisk teckning var ett så 
betydelsefullt verktyg i det militära arbetet att akademin instruerade unga 
kadetter i ämnet 16–20 timmar i veckan.292 Drygt hundrafemtio år senare, 
under 1900-talets första hälft, ingick ämnena teckning och kartritning fort-
farande också i svenska officerares utbildning.293 Även i Sverige var tecknande 
och teckningar verktyg i det militära arbetet.

De bilder med motiv från miljöer där strider skett tecknades av brittiska 
officerare också av andra skäl än att utgöra ett institutionellt verktyg. Deras 
teckningar återgavs och visades upp i det civila för att sprida bilden av 
Storbritanniens framgångsrika kolonisering. Bilderna tjänade då nationen 
genom att kommunicera dess herravälde. Det kan jämföras med hur film under 
1900-talet exporterats och marknadsförts med syftet att uppmärksamma en 
nation internationellt, vilket var en verksamhet föregående kapitel noterat att 
AMF också bidrog till.

Vid sidan om bildproduktionens institutionella och nationella syften står 
individuella syften. Genom tecknandet kunde personliga upplevelser bear-
betas.294 För den enskilde militär som lärt sig teckna kunde tecknandet också 
fortsatt utgöra en fritidssysselsättning i såväl krig som i fredstid.

                                                     
292 Rosie Dias, ”Memory and the Aesthetics of Military Experience: Viewing the Landscape of 
the Anglo-Mysore Wars”, Tate Papers, nr 19 (vår 2013), åtkomstdatum 15 januari 2018, 
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293 Göransson, ”Krigsskolan i ett föränderligt samhälle 1920–1982”, 258.
294 Dias, ”Memory and the Aesthetics of Military Experience”.
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Några av de svenskar som först kom att ägna sig åt fotografi och kamera-
utveckling hade en bakgrund som militärer. Lars Jesper Benzelstierna, 
verksam som yrkesfotograf på 1840-talet och därefter som ”fotografisk 
föreläsare”, hade en bakgrund som militär innan han bytte bana.295 På Paris-
utställningen år 1867 visade militären Wilhelm Theodor Unge upp en 
egentillverkad kamera.296 Senare utvecklade han raketer tillsammans med 
Alfred Nobel, och Nobel patenterade raketer ämnade för flygfotografering,
där fotografierna som togs från raketen var avsedda att tjäna som underlag vid
kartframställning.297 Unges gravsten presenterar honom som ”rymdraket-
pionjär”.298 Både Benzelstierna och Unge exemplifierar hur enskilda militärer 
som tidigt intresserade sig för fotografi gjorde det efter eller vid sidan av det 
militära arbetet. De tog sig från amatörens position till den professionellas och 
kunde senare kallas föregångare eller pionjärer. När en officer låtit intresset 
för bildproduktion ta allt större plats har det kunnat anta sådana proportioner 
att den militära yrkesverksamheten upphört. Det inträffade för Benzelstierna 
och andra som lämnat det militära för en fortsatt verksamhet utanför 
krigsmakten.299 De gav därmed sina bilder ett kommersiellt syfte.

Intresse för bilder har uppstått som en följd av militär träning men också 
format den militära träningen. Konstvetaren Gunnar Berefelt har belyst den 
roll militärer spelade när topografiskt landskapsmåleri introducerades i 
Sverige på 1600-talet.300 Han slår fast att ”amatörerna spelat den avgörande 
rollen” och att dessa amatörer antingen var militärer eller lantmätare. Han 
skriver att det var ”talangfulla” tecknare inom den militära organisationen som 
tog initiativ till att etablera ämnena ”terrängstudier, landskapssilhuetter och 
arkitekturbilder” i fortifikationsofficerarnas utbildning.

                                                     
295 Magnus Bremmer, Konsten att tämja en bild: Fotografiet och läsarens uppmärksamhet i 
1800-talets Sverige (Doktorsavhandling, Stockholms universitet) (Lund, Mediehistoria, Lunds 
universitet, 2015), 33–34, 279. Benzelstierna behandlas genomgående i Bremmers avhandling. 
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avser noteringen att han efter 1840-talet blev känd som ”fotografisk föreläsare”.
296 Per-Anders Westman, Svensk Kamerahistoria, åtkomstdatum 28 juli 2016, 
http://www.fotopaw.se/texter/.
297 Ingemar A. Skoog, ”The Alfred Nobel rocket camera. An early aerial photography attempt”, 
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”Officerare – en elit med svärdets makt”, i Med börd, svärd och pengar: Eliters manifestation, 
maktutövning och reproduktion 1650–1900, red. Gudrun Andersson, Esbjörn Larsson och 
Patrik Winton (Uppsala: Historiska institutionen, 2003), 107.
300 Gunnar Berefelt, Svensk landskapskonst: Från renässans till romantik (Stockholm: Sveriges 
allmänna konstförening, 1965), 77.
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Bildintresset har alltså lett officerare bort från det militära eller inneburit 
att de kunnat bidra till utvecklingen av den militära verksamheten. Dyhlén 
exemplifierar båda dessa möjligheter. Han deltog i tilltagande grad i den civila 
filmbranschen och han förnyade den militära utbildningen genom att förse den 
med undervisningsfilm. 

AMF:s samarbete med SF exemplifierar en tredje möjlighet. Den militära 
organisationen har alltid samarbetat med civila affärsrörelser. När det gäller 
bilder har externa aktörer exempelvis erbjudits att producera bilder som den 
militära organisationen kunnat nyttja som institutionella verktyg. Detta har 
särskilt gällt bildproduktion som inneburit mångfaldigande av kopior. Kartor
ritades exempelvis av Topografiska kåren inom krigsmakten, men från 1833
hade den kommersiella verksamheten Generalstabens litografiska inrättning 
fungerat som krigsmaktens tryckeri. Från 1872 bedrevs verksamheten av
Generalstabens litografiska anstalt (GLA), som namnet till trots var ett 
fristående företag. Från 1913 skulle GLA ingå i Esselte-koncernen.301

Acceptansen för externa företags inblandning innebar att enskilda 
officerare också kunde bilda företag som producerade bilder till krigsmakten. 
Ett exempel som anknyter till AMF:s undervisningsfilmer är militären Jon 
Kjelleströms instruktionsnäsdukar, vilka han lät trycka och sålde med egen 
förtjänst 1900–1930 (Fig. 16). Dessa dukar kunde bäras hopvikta i en ficka 
och fungerade som ett bärbart komplement till de värnpliktigas kurslitteratur. 
Näsdukarnas illustrerade scener med soldater verkar i viss utsträckning ha 
tecknats efter fotografiska förlagor.302 Kjelleström producerade ett fåtal 
varianter och tryckte dem därefter under en längre period, med nya värn-
pliktiga som potentiella köpare varje år.303 Idén att tjäna pengar på reproduk-
tion var inte främmande för Kjelleström, vars morbror var grundare av dags-
tidningen Barometern.304 Förbindelsen illustrerar att Sveriges officerare ingick 
i det nätverk som formade det samtida medielandskapet.

Bildproduktionens närvaro i den militära utbildningen och den militära 
yrkesverksamheten är en anledning till att enskilda militärer valde att engagera 
sig i produktionen av undervisningsfilm.

                                                     
301 Anders S. Brandt, ”Svensk kartografiutbildning i ett historiskt perspektiv”, i Kartan i våra 
hjärtan: Kartografiska Sällskapet 100 år 2008, red. Mats Halling (Stockholm: Kartografiska 
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302 Irma Wallenborg, ”Jon Kjelleströms instruktionsdukar”, i Meddelande från Kungl. Armé-
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303 Ibid.
304 Peter Danielsson, ”Instruktionsduken och putsdonet – lokala uppfinningar”, Kalmar läns 
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Fig. 16. En militär instruktions-
näsduk från cirka 1900. Här
hittas likartade uttrycksformer
som i undervisningsfilmerna –
iscensättningar med soldater i 
landskap, kartor och spräng-
skisser. Kompositionen är också
likartad, med en uppdelning i ett 
antal minnesbilder med korta, 
förklarande texter. AMF skulle 
uppskattande prata om filmer 
som provkartor, vilket påminner 
om instruktionsnäsdukens frag-
mentariska utformning.

Den mediereglerande militära myndigheten
Frågan om vad som utmärkte den svenska militära filmproduktionen har ett 
uppenbart svar. I flera andra länder vars militära filmverksamhet AMF upp-
märksammade, som Frankrike och USA, var filmverksamheten driven av den 
militära organisationen som en avdelning bland andra. De krigförande 
länderna under första världskriget hade alla inkluderat filmmediet i sin verk-
samhet. Att som den svenska krigsmakten låta filmverksamheten drivas i 
föreningsform var möjligen unikt. Att den svenska generalstaben undvek att 
bilda en filmavdelning i samband med första världskriget och inte heller 
gjorde det under 1920-talet verkar hänga samman med den militära myndig-
hetens intresse för att begränsa snarare än att stimulera produktion av foto-
grafiska bilder. Det var en orientering som den svenska censurorganisationen
bidragit till att befästa genom att definiera den svenska myndighetens roll som 
mediereglerande och inte medieproducerande.

Det patent Alfred Nobel ansökte om på 1890-talet, som gällde raketer 
ämnade för flygfotografering, speglar ett tilltagande intresse för fotografi.305

Under det sena 1800-talet hade det resulterat i att allt fler tagit med kameror 
ombord på luftballonger och luftskepp. Under det tidiga 1900-talet blev det
uppenbart för krigsmakten att det perspektiv man själv alltid eftersträvat –
med fullständig översikt – nu behärskades av andra, det vill säga såväl främ-
mande makt som kommersiella aktörer. 

                                                     
305 Ingemar Skoog, ”The Alfred Nobel rocket camera. An early aerial photography attempt”.
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År 1914 utsåg krigsmakten en militär granskningsman till biografcensuren 
på Statens biografbyrå. Funktionen skulle finnas kvar till 1933.306 Den militäre 
granskningsmannen hade till uppgift att kontrollera att inga filmbilder som 
gav otillbörliga upplysningar om den svenska krigsmakten godkändes för vis-
ning i Sverige. Det handlade framförallt om flygbilder över områden som upp-
fattades som strategiskt känsliga. Kockums varv i Malmö utgjorde exempelvis 
ett område som inte fick förekomma på film om det fotograferats från ovan. 
Ubåtar byggdes under denna period på varvet, och den första hade sjösatts just 
1914. De flygfoton som uppskattades på civila biografer kunde därmed bara 
visa vissa delar av Sverige. Genom att reglera vad som fick visas på film kan
den militära myndigheten betecknas som delaktig i den svenska filmprodukt-
ionen.

Krigsmakten införde ytterligare en kontrollfunktion som begränsade rätten 
att ta med kameror på flygplan, luftballonger eller luftskepp. När filmbolag 
önskade inkludera flygfotografier i filmer ansökte fotografen om ett tidsbe-
gränsat tillstånd som krävde godkännande av både generalstaben och Kungl. 
Maj:t. Tillståndsärendena hanterades av den tekniska avdelningen på general-
staben i Stockholm tillsammans med ärenden om radioantenner, bilar och 
brevduvor. Hanteringen visar hur man under 1910-talet uppfattade filmmediet 
som en teknik som sorterades in med övriga, vars gemensamma nämnare var 
förflyttning och kommunikation. 

Ett exempel på när tillstånd för flygfotografering gavs var när Skandinavisk 
Filmcentral 1919 ville filma Stockholm från luften.307 Samma år avslogs en 
ansökan om att ta flygfilm över Kockums varv.308 Film tagen från land be-
tecknades i jämförelse som oproblematisk, eftersom den inte lika lätt av-
slöjade skyddsvärda detaljer. Det gick exempelvis utmärkt att från land filma 
sjösättningen av pansarbåten Gustaf V på Kockums 1918.309 En ytterligare 
åtgärd var att endast tillåta svenska piloter att flyga över svenskt territorium. 
Det tillstånd att flyga över Sverige som Herman Göring fick 1919 hörde 
därmed till ovanligheterna.310 Regeln medförde att det var svenska fotografer 
som tilläts fotografera landet från ovan.

                                                     
306 Följande personer var granskningsmän, i kronologisk ordning: Axel Lagerholm, Seth von 
Konow, Gustaf Falk, Arvid Prytz och Åke Arvidson Falk. Se: Gunnel Arrbäck, 90 år av 
filmcensur (Stockholm: Statens biografbyrå, 2001), 146.
307 ”Avgivet utlåtande med anledning av en den 9 dec. 1919 remitterad framställning om 
tillstånd för ’Skandinavisk Filmcentral’ att upptaga kinematografisk film över Stockholm från 
luften”, 9 december 1919, KrA, Generalstaben (ö), Tekn. avd., Koncept, 1917–1920, BI, vol. 
2.
308 ”Ansökan om flygfoto över Kockums”, KrA, Generalstaben (ö), Tekn. avd., Koncept, 1917–
1920, BI, vol. 2.
309 Film nummer 11 462 är tillgänglig på filmarkivet AMF (Armé- Marin- och Flygfilm).
310 En handfull tillstånd delades dock ut till personer av olika nationaliteter år 1919. ”310, 
Angående flygtillstånd för Oberleutnant Goering”, 30 juli 1919, KrA, Generalstaben (ö), Tekn. 
avd., Koncept, 1917–1920, BI, vol. 2.
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Liksom de militära organisationerna i andra länder hade den svenska krigs-
makten också själv sökt sig uppåt, för att fånga motiv av landet från ovan. 
Krigsmakten hade enstaka luftballonger på 1890-talet och ökade användning-
en av luftballonger inom Fälttelegrafkåren från 1909.311 Under 1914–1916 
införskaffades genom generalstabens försorg enstaka kameror anpassade för 
flygspaning.312 De krigförande ländernas intensiva användning av kameror för 
flygspaning och kartproduktion under första världskriget kände krigsmakten 
till. Den var även välkänd i det civila Sverige. Filmtidskriften Filmbladet
kallade kameran ”lika oumbärlig för en armés generalstab som flygmaskin-
erna”.313 Krigsmaktens inköp av kameror behöver inte betraktas som ett initia-
tiv drivet av önskan att skapa de bilder som kamerorna erbjöd. Inköpet var 
motiverat av en ny hotbild och uppfattades som en del i en militär rustning. 

I februari 1916 reglerades tillstånden för fotografering från luften så att de 
även gällde krigsmaktens personal. Förändringen innebar bland annat att fäst-
ningsförsvaret fick fotograferas från ovan, men på minst 1 200 meters höjd 
och endast av officerare.314 Det kan betraktas som en markering av att man 
uppfattade att endast en officer var kapabel att hantera den gränsdragning 
mellan bilders olika funktioner som etablerats under tidigare århundraden, när 
det gällde måleri, tecknande och kartritning. De fotografier det var frågan om 
här skulle varken fylla offentliga civila eller privata behov. Dessa bilder skulle 
förbli institutionella verktyg.

Under 1920-talet irriterade censurförfarandet Sveriges biografägare, bland 
annat då det innebar att de fick vänta på att visa dagsaktuella lokala film-
inspelningar. Det tog tid att transportera film fram och tillbaka till gransk-
ningsverksamheten i Stockholm. Vid jubileumsutställningen i Göteborg 1923 
blev pressen på censurorganisationen alltför stor. En tillfällig militär gransk-
ningsman tillsattes på plats i Göteborg och censurens stadgar fick ett tillägg 
som innebar att lokala polismyndigheter kunde agera censorer och även dela 
ut tidsbegränsade visningstillstånd.315 Exemplet visar hur påtryckning från 
civila kommersiella aktörer framtvingade nya rutiner som innebar att den 
militära myndigheten tillfälligtvis fick ge upp sin roll som reglerande instans. 

I januari 1923 uppdaterade chefen för generalstaben, Carl Gustaf Hammar-
skjöld, och chefen för marinstaben, Henning von Krusenstierna, instruktion-
erna till den militära granskningsmannen. Främst fastställdes det när och hur 

                                                     
311 Arvid Cronenberg, ”Arméflygets förhistoria – ett verktyg för spaning och eldledning”, i 
Arméflygets historia, red. Per-Anders Lundström (Åsbro: Svenskt militärhistoriskt bibliotek, 
1997), 126.
312 ”Stillbildskameror för flygfoto”, 1916, KrA, Generalstaben (ö), Tekn. avd., Koncept, 1908–
1916, BI, vol. 1.
313 ”Film och aeronautik”, Filmbladet 2, nr 11 (juni 1916): 157.
314 Lars Ericson (Wolke), ”Arméflygets beredskap under första världskriget”, i Arméflygets 
historia, red. Per-Anders Lundström (Åsbro: Svenskt militärhistoriskt bibliotek, 1997), 99–100.
315 ”250, Ang. ändringar i föreskrifterna betr. biografföreställningar och granskning av biograf-
bilder”, 1 maj 1923, KrA, Generalstaben (ö), Tekn. avd., Koncept, 1921–1923, BI, vol. 3.
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granskningsmannen skulle informera dessa chefer. Dokumentet klargjorde 
exempelvis att varje enskilt foto taget från ”flygplan, flygbåt, luftskepp, 
ballong” skulle rapporteras. Uppdateringen fyllde en dubbel funktion. Dels 
reglerade den spridandet av flygfotografi, dels säkerställde den att staberna 
informerades om någon fotograferat utan att först ha sökt tillstånd hos den 
militära myndigheten. Granskningsmannen fick härmed den direkta uppgiften 
att ange fotografer.316 Enstaka noteringar i arkiven om beslagtagna filmrullar 
vittnar om granskningsmannens arbete.317

Femton år senare, i samband med krigsutbrottet, skulle reglerna skärpas. 
Redan i februari 1938 fastställde Kungl. Maj:t att fotografier och biografbilder 
tagna från luften skulle förvaras såsom hemliga handlingar och i författnings-
samlingens kungörelse 1940:802 förtydligades det med formuleringen: ”Ej 
må någon försälja, hålla till salu eller utdela, ej heller från riket utföra foto-
grafi, som tagits under luftfärd över svenskt område…”318 1940-talets allt 
striktare lagar kring flygfotografi skulle därefter behållas fram till en upp-
datering 1975.319

Funktionen med en militär granskningsman på Statens biografbyrå togs 
bort 1933, därför att den ansågs utgöra ett "oproportionerligt kostnadskrävan-
de" sätt att bevaka de militära säkerhetsintressena.320 Det var också under det 
tidiga 1930-talet som generalstaben uppfattade sig redo att bilda en filmavdel-
ning – försvarets filmdetalj.

Relationen mellan generalstabens ledning och AMF
Under 1920-talet agerade AMF likt de enskilda officerare som tidigare agerat 
bildproducenter, det vill säga utan generalstabens inblandning. Enskilda offi-
cerare kunde också välja att fortsatt agera vid sidan av AMF och utan 
generalstabens insyn. Officeren hade, genom sin outtalade yrkesbeskrivning, 
åtagit sig uppgiften att följa angivna regelverk och agera i statsmaktens 
intresse. Generalstaben, som var krigsmaktens högsta operativa avdelning 
fram till en organisationsförändring 1937, skulle visa ett ökat intresse för film 
under 1930-talet. Det skulle innebära att AMF:s filmproducerande verksamhet 

                                                     
316 ”1, Instruktioner angående granskning av biografbild”, 2 januari 1923, KrA, Generalstaben 
(ö), Tekn. avd., Koncept, 1921–1923, BI, vol. 3.
317 ”338, Te 21, Kvitto å beslagtagen filmrulle”, 1 juni 1923, KrA, Generalstaben (ö), Tekn. 
avd., Koncept, 1921–1923, BI, vol. 3.
318 ”Kungl. Maj:ts kungörelse angående förbud mot försäljning och utförsel av flygfotografier 
m. m.”, 802 Svensk författningssamling (1940), 1637.
319 ”Lag (1975:371) om förbud mot spridning och utförsel av flygbilder och vissa fotografiska 
bilder” Svensk författningssamling 1975, tillgänglig på Internet via Riksdagen: 
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-
1975371-om-forbud-mot-spridning-och_sfs-1975-371.
320 Erik Skoglund, Filmcensuren (Stockholm: PAN/Norstedt, 1971), 203–13.
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kom att förena den militära myndighetens reglerande funktioner med de 
officerare som genom AMF ville producera film. När den filmproduktion som 
var fristående från AMF inte lämnade spår hos generalstaben gjorde AMF:s 
aktiviteter det i tilltagande utsträckning. 

Generalstabens allt större intresse för film följer civilsamhällets mediali-
sering. Filmmediet fick ett så pass stort inflytande i samhället att generalstaben 
inte kunde undvika det. Utbildningsavdelningen inom generalstaben hän-
visade till ”åskådningsmaterielens alltmer ökade betydelse”.321 Förändringen 
över tid kommer exempelvis till uttryck genom att generalstabscheferna Lars 
Tingstens och Carl Gustaf Hammarskjölds åsikter om film inte uttrycks i 
generalstabens bevarade handlingar. Tingsten var chef 1919–1922 och 
Hammarskjöld 1922–1930. Deras efterföljare, Boustedt, 1930–1933, och 
Nygren, 1933–1937, engagerade sig däremot i enskilda filmärenden. Före-
gående kapitel har exempelvis berört Boustedts argument, när han motsatte 
sig en manustävling. Exemplet illustrerar att generalstaben fortsatt klev in med
inställningen att neka eller begränsa filmproduktion. När Nygren blev chef 
1933 etablerade han ytterligare rutiner för att öka generalstabens reglerande 
funktioner.

Dyhlén hade alltsedan han tagit initiativ till AMF 1920 hoppats att general-
staben skulle bilda en filmavdelning, likt den franska Le Service cinéma des 
armées (SCA), som den franska armén grundat 1915.322 AMF refererade också 
till den franska arméns avdelning för undervisningsfilm, Section de 
l’Enseignement par l’image, bildad samma år som AMF, 1920.323 Man var 
även bekant med att USA:s armé bildade The U.S. Army Motion Picture 
Service ett halvår efter AMF, i januari 1921.324 Dyhlén var genomgående
tydlig med att AMF var att betrakta som en provisorisk organisation. Han
meddelade redan från starten att målsättningen var att organisationen så snart 
som möjligt skulle tas över av generalstaben och upphöra. Filmförteckningen 
1922 hade rubriken ”Provisorisk filmförteckning”.

Ändock hade inte mycket hänt före 1933. Ett tecken på generalstabens upp-
skattning och förtroende var att Dyhlén 1924 fick tillstånd att utreda filmverk-
samheten inom krigsmakten. Aktiviteten sammanföll med ett internationellt 
intresse för att utreda filmens roll inom utbildningskontexter. Exempelvis 

                                                     
321 ”2, Ang medel för anskaffning av åskådningsmaterial” [författad av G. Hult, 3 januari 1936], 
KrA, Generalstaben (ö), Utbildningsavd., Koncept, 1936, BIa, vol. 4, 1:halvåret.
322 Violaine Challéat, ”Le Service cinéma des armées”, 1895. Mille huit cent quatre-vingt-
quinze. Revue de l’association française de recherche sur l’histoire du cinéma, nr 55 (1 juni 
2008): 174.
323 Osign., ”Filmundervisningen i franska armén”, Tidskrift för Armé- och Marinfilm, nr 11 
(1926): 150–51.
324 Collins har behandlat ”the U.S. Commission on Training Camp Activities”. Se: ”Collins, 
”Film, Cultural Policy, and World War I Training Camps”; AMF rapporterade om den 
amerikanska verksamheten. Se: ”The U.S. Army Theatres”, Tidskrift för Armé- och Marinfilm,
nr 6 (1926): 82–84.
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genomfördes i USA ett flertal utredningar om ”visual instruction” under 
1923–1924.325 I Sverige rapporterade filmtidskriften Filmbladet att Dyhlén i 
rapporten slagit fast att en centralorganisation var nödvändig för en ”fullt 
genomförd” filmundervisning och att den borde etableras på försöksbasis 
under två till tre år.326 Inga organisatoriska förändringar gjordes dock de närm-
aste åren.

Inom generalstaben hade insatser som syftade till att samordna aktiviteter 
som rörde medier inledningsvis främst handlat om fotografi. År 1928 etabler-
ades på försök ett för de tre försvarsgrenarna gemensamt fotografiskt labora-
torium, under ledning av Arvid Odencrants, då docent i fotografi vid 
Stockholms högskola. Det fotografiska centrallaboratoriet var placerat på 
generalstaben och bekostades med tillfälliga medel anvisade av Kungl. 
Maj:t.327 Generalstaben lyckades inte övertyga Statsrådet och chefen för 
försvarsdepartementet om att verksamheten borde betraktas som permanent 
och tilldelas resurser därefter.328 Inför den stadsplanetävling Stockholms stad 
utlyste 1932, där bland andra Le Corbusier och Alvar Aalto skulle komma 
med förslag, hade Stockholms stad beställt en större mängd flygfotografier av 
generalstabens fotografiska laboratorium. Boustedt förklarade att beställning-
en räddat laboratoriets verksamhet då extrainkomsten täckte införskaffandet 
av en för arbetet nödvändig förstoringsapparat. En smula uppgivet påpekade 
han att en beställning av den här omfattningen var att betrakta som en engångs-
händelse.329 Han ansåg också, liksom Dyhlén, att både fotografi- och filmverk-
samheten skulle drivas av generalstaben. Idén hade fått allt starkare stöd inom 
krigsmakten, där tiden efter 1925 präglades av en strävan att genom central-
isering och konsolidering ge ledningen ökad kontroll över verksamheten.330

Det kan jämföras med den samtida civila filmbranschen i Sverige som Jönsson 
beskrivit som alltmer toppstyrd, institutionaliserad och reglerad.331

År 1928, när generalstaben först begärde medel för att driva en avdelning 
för film lik det fotografiska centrallaboratoriet, avslog Kungl. Maj:t general-
stabens ansökan om medel. När Boustedt tillträdde 1930 lyckades inte han 
heller övertyga Arméförvaltningen att anslå arvode till en föreståndare för en 
filmavdelning.332 När det väl beslutats att avdelningen ändock skulle bildas 
                                                     
325 Saettler, History of Instructional Technology, 132–35.
326 ”Organiserade filmförsök för militären”, Filmbladet, nr 10 (augusti 1924): 73.
327 ”203, Angående disponerande av överskottsmedel vid generalstabens fotografiska central-
laboratorium”, 7 juni 1932, KrA, Generalstaben (ö), Utbildningsavd., Koncept, 1930–1932, 
BIa, vol. 1.
328 ”160, Fotografiskt centrallaboratorium vid generalstaben” [författad av Bo Boustedt, 1934], 
KrA, Generalstaben (ö), Utbildningsavd., Koncept, 1933–1934, BIa, vol. 2.
329 ”203, Angående disponerande av överskottsmedel vid generalstabens fotografiska central-
laboratorium”.
330 Borell, Disciplinära strategier, 74.
331 Jönsson, ”Non-Fiction Film Culture in Sweden circa 1920–1960”, 131.
332 Ett odaterat dokument redogör för stegen mot filmdetaljen. Se: ”V.P.M. Rörande film-
detaljfrågan [Stämplad ’Generalstabens pressdetalj’]”, Rapporter från truppförbanden, AMF.
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skulle det visa sig svårt att hitta en officer med lämpliga kvalifikationer, som 
var villig att driva verksamheten.333 Från landets olika regementen skickades 
brev till Boustedt som förklarade att ingen officer accepterat erbjudandet och 
att man heller inte hade någon lämplig person att tvångsvis tilldela 
uppgiften.334 När Nygren tillträdde 1933 skrev han ett långt brev till Kungl. 
Maj:t där han ondgjorde sig över att arméns filmer spelades in av en förening 
och inte av en central myndighet.335 I brevet slog han fast att det behövdes 
”reglerande bestämmelser” och en filmorganisation med ”större enhetlighet 
och fasthet”. Han påpekade också att det var omöjligt för AMF att utnyttja 
statsunderstödet ”rationellt” i den situation som uppstått. Nygren hade 
äntligen funnit en lämplig ledare för filmavdelningen i kapten Bertil 
Carlsson.336 Carlsson hade både varit produktionschef på ett civilt, icke namn-
givet filmbolag och var villig att frivilligt åta sig uppgiften. Dessutom visade 
en ekonomisk uträkning att det skulle bli ekonomiskt fördelaktigt att välja 
Carlsson framför att tvångskommendera en person med högre löneanspråk.337

I och med att Carlsson anställdes som chef över en avdelning kallad ”film-
detaljen” hösten 1934 fick krigsmakten den centrala filmavdelning som AMF 
och generalstaben så länge önskat sig. Filmdetaljen kom därmed till stånd 
strax efter att skolfilm fått sitt första nationella institut i Tyskland 1933,
Reichsanstalt für den Unterrichtsfilm (RfdU), med ansvar för beställning och 
distribution av skolfilm.338 Dessutom skedde det ett halvår efter den inter-
nationellt uppmärksammade kongressen The International Congress of Edu-
cational and Instructional Cinematography, som arrangerades av International 
Educational Cinematograph Institute (IECI) i Rom våren 1934.339

Bildandet av filmdetaljen innebar emellertid inte att Nygren kunde lägga 
filmfrågan åt sidan. Inte heller innebar det att AMF avvecklades. Istället följde 
en period då Nygren, generalstabens utbildningsavdelning och Dyhlén ägnade 
sig åt att styra upp den nya verksamheten. Utbildningsavdelningen gav Dyhlén 
i uppdrag att sätta in Carlsson i hans arbetsuppgifter. Dessutom skulle Dyhlén 
bland annat sköta överlämningen genom att se över alla äldre filmer, lägga 
                                                     
333 ”62, Tilldelning av filmapparater” [författad av Bo Boustedt, 12 januari 1931], KrA, 
Generalstaben (ö), Utbildningsavd., Koncept, 1930–1932, BIa, vol. 1.
334 Korrespondens i ärendet återfinns inte bland generalstabens handlingar, däremot är de 
bevarade hos AMF i pärmen ”Rapporter från truppförbanden”.
335 ”590” [författad av Oscar Nygren, 20 december 1934], KrA, Generalstaben (ö), 
Utbildningsavd., Koncept, 1934, BIa, vol. 2; ”52–53, Filmverksamheten vid armén” [författad 
av Oscar Nygren, 2 februari 1935], KrA, Generalstaben (ö), Utbildningsavdelningen, Koncept,
1935, BIa, vol. 3, 1:halvåret.
336 I arkiverade dokument och i AMF:s databas förekommer efternamnet med både ett och två 
”s” i Carlsson. ”81” [författad av Oscar Nygren, 9 januari 1934], KrA, Generalstaben (ö), 
Utbildningsavd., Koncept, 1933–1934, BIa, vol. 2.
337 ”Rapporter från truppförbanden”, AMF.
338 Masson, Watch and Learn. Rhetorical Devices in Classroom Teaching Films after 1940, 54.
339 Druick, ”The International Educational Cinematograph Institute, Reactionary Modernism, 
and the Formation of Film Studies”, 89–90.
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upp filmkatalogen på ett nytt sätt, skriva en mall till ett filmmanus som skulle 
vägleda framtida manusförfattare, skriva omfattande anvisningar om film-
produktionsprocessen och anvisningar om hur lärarna skulle använda film-
erna.340

Carlsson uttalade sig inte i de bevarade handlingarna från tiden efter hans 
tillsättning. Däremot skrev Nygren ett brev till filmföretagen SF, Paramount, 
Sandrew och Riteatrarna och ansökte om frikort till Carlsson, med syftet att 
han skulle få möjlighet att hålla sig à jour med aktuell civil film.341 Svaren 
visar att filmbranschen inte uppfattade sig vara tvungen att följa krigsmaktens 
önskan.342 Paramount och Riteatrarna var de mest generösa och erbjöd 
Carlsson tillgång till enstaka recensionsbiljetter. Andersson & Sandrew mena-
de först att det bara kunde vara aktuellt med fribiljett till krigsfilmer. Efter 
personligt möte blev de dock mer generösa. SF sa däremot tvärt nej.

Carlsson kom att regissera en del film, men både journalister som uppmärk-
sammade den militära filmverksamheten och den interna administrativa verk-
samheten uppehöll sig fortsatt vid Dyhléns förehavanden. Ett organisations-
schema som AMF presenterade även under andra halvan av 1930-talet visar 
AMF:s fortsatt drivande roll vid såväl filminspelningar som vid distribution 
(Fig. 17). Reportaget i tidskriften Se 1942 presenterade exempelvis också 
Dyhlén som filmverksamhetens ledare. Det innebär att filmdetaljen inte 
ersatte AMF under 1930-talet. Först 1948 skulle de årliga medel AMF fått för 
att producera film istället komma att hanteras av filmenheter (så kallade ”film-
detaljer”) inom var och en av de tre försvarsgrenarna armén, marinen och flyg-
vapnet.343

                                                     
340 Enstaka dokument som härrör från Dyhléns aktivitet vid överlämnandet till filmdetaljen 
finns i utbildningsavdelningens handlingar. Det brev med krav på uppgifter som avdelningen 
ställde på Dyhlén och hans svarsbrev förvaras däremot hos AMF i ”Truppförbandens 
rapporter”.
341 ”934” [författad av Oscar Nygren, 11 november 1935], KrA, Generalstaben (ö), 
Utbildningsavd., Koncept, 1935, BIa, vol. 3, 2:halvåret.
342 Breven från filmföretagen förvaras hos AMF i ”Rapporter från truppförbanden”.
343 Armé-, marin- och flygfilm, AMF 1920–1970 (Stockholm: AMF, 1970), 12–14.
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Fig. 17. Ett organisationsschema över filmverksamheten 1937.344

Filmproduktion – från beställning till färdig film
Medan föregående avsnitt betonat ledningsfrågan vänder följande avsnitt upp-
märksamheten mot den faktiska inspelningspraktiken och hur denna förän-
drades över tid. AMF:s produktionspraktik påminner om att film produceras 
på olika sätt även idag. En icke-fiktiv film har ofta ett mindre produktionsteam 
än de betydligt större grupper av medarbetare som är involverade när en 
spelfilm produceras. AMF:s produktionsgrupper verkar sällan bestått av mer 
än tre–fyra personer. En person skrev ett manus, en regisserade och en foto-
graferade. Redigering verkar fotograf och regissör ha stått för tillsammans. 
Ibland tillkom en animatör. Utöver denna kärna var en betydligt större grupp 
personer involverade, med militära ledare som övervakade inspelningen,
assistenter och medverkande aktörer.

Det fåtal som var engagerade som manusförfattare, regissörer och foto-
grafer verkar inte ha gjort några anspråk på att bli uppmärksammade för sina 
insatser. Undervisningsfilmerna presenterades som anonyma hjälpmedel i 
lektionssalarna.345 I de dokument där medarbetare namnges står enbart person-
ernas efternamn i enlighet med militärt språkbruk och tidpunktens konvention.

                                                     
344 ”Filmkatalog”, 1937.
345 Enstaka filmer har med uppgifter om fotograf och regissör (presenterad med orden ”redi-
gerad av”) i samband med att filmens titel visas. Eftersom dessa filmer är få kan det antas att 
de försetts med dessa uppgifter när filmerna skulle visas upp utanför krigsmakten. Namn hittas 
oftare i senare filmer än i tidiga.
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Att medarbetarna inte uppmärksammades kan förklaras med undervisnings-
filmens fokus på funktion. Filmproducerandet uppfattades mer som ett 
ingenjörsmässigt sammanfogande än som konstnärligt komponerande.

Att det personliga uttrycket inte gavs någon större vikt av AMF förde med 
sig att namn inte heller med säkerhet kan knytas till de enskilda filmer fören-
ingen producerade. Exempelvis kan en person som i nutida förteckningar upp-
ges vara en films regissör i de bevarade administrativa handlingarna beskrivas 
som dess manusförfattare. AMF:s nonchalans inför regissörsrollens konstnär-
liga potential skulle uppmärksammas 1939 då en journalist efter en visning av 
franska militära filmer konstaterade att ”den franska regikonsten även fått tag 
om militärfilmen” och att den hade ”åtskilligt att lära våra herrar i Armé och 
marinfilm”.346

Beslut om inspelning
AMF behövde söka statligt stöd varje år och fick därmed en svårplanerad 
verksamhet, där tillgängliga medel varierade och aldrig kunde tas för givna.
Årets produktioner planerades därför utan särskilt lång framförhållning. Varje 
år presenterade AMF en lista över ”årets upptagningar” i föreningens årsbe-
rättelse. Det är oklart vad som lett till att just dessa filmer spelades in. Det 
förekom att medlemmarna kom med önskemål om filmer i samband med att 
de skickade in sina årliga rapporter till AMF. Möjligen togs besluten av 
Dyhlén efter diskussioner med medlemmar och styrelse. 

De reglerande aktiviteter som Dyhlén tog initiativ till i samband med att 
filmdetaljen bildades 1934 visar vad han bedömde som lämpliga kriterier vid
urvalet av inspelningar. Nygren, som utgick från Dyhléns expertis, påpekade 
i korrespondens med förbanden hur de skulle begränsa behovet av nya inspel-
ningar. I ett fall skrev han: ”Av ekonomiska skäl bör i varje fall noggrant över-
vägas, vad som bör ’filmas’ – d v s där rörelsen är det väsentliga – och vad 
som lämpligen kan demonstreras med skioptikonbilder.”347 De anvisningar 
som Dyhlén tog fram och som generalstaben distribuerade påminde också om 
den avsevärt högre kostnaden för att framställa film än stillbilder: 348

                                                     
346 Osign., ”Grand: Fröken måste skiljas.”, Blekinge Läns tidning, 14 april 1939.
347 ”57–63, Plan för inspelning av undervisningsfilm vid I 19 under februari – mars 1935” 
[författad av Helmer Bratt, 4 februari 1935], KrA, Generalstaben (ö), Utbildningsavd., Koncept, 
1935, BIa, vol. 3, 1:halvåret.
348 Anvisningarna nämns som en post i den lista över Nygrens egna föreslagna ansvarsområden 
vilken han skickade till Kungl. Maj:t i februari 1935. Dessa anvisningar är dock arkiverade 
tillsammans med handlingar från år 1934 och verkar vara formulerade av Dyhlén 1934. ”41, 
Anvisningar för framställning av militär undervisningsfilm, avsedda att tjäna som ledning vid 
utarbetandet av scenario, m.m., tillhör chefens för generalstabens skrivelse den 5/2 1934, nr 
95”.
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Kostnaden för framställning av en skioptikonbild uppgår endast till omkring 60 
öre. Skall man åskådliggöra ett stillastående föremål medelst film, blir kost-
naden däremot avsevärd, även om den för förklaring av bilden nödvändiga 
visningstiden beräknas till allenast en minut. I detta fall skola 1440 bildrutor 
(24 per sekund) passera projektorn och framställningen av dessa drager en 
kostnad av omkring 72 kronor.349

Nygrens direktiv innebar att ingen film fick spelas in om det motiv som 
filmades redan hade ingått i en tidigare film. Film skulle återbrukas. Att spela 
in något som redan fanns på film kallades ”dubbelinspelning” och betraktades 
som slöseri med resurser.350 För att undvika detta kom Nygren att kräva att alla
planerade filmproduktioner skulle godkännas av generalstaben.351 Denna form 
av direktiv var också föranledd av att filmdetaljen kunde rikta sig till samtliga 
förband och också ge direktiv på ett mer tvingande sätt än vad som var möjligt 
för medlemsföreningen AMF.

I samband med inrättandet av AMF hade Dyhlén också i generalstabens 
namn fått skicka ut en omfattande enkät till landets förband och militära skolor 
för att med hjälp av svaren kunna utreda vilka filmproduktioner filmdetaljen 
skulle prioritera.352 Enkätens frågor nämnde endast de tre filmtyperna ”allmänt 
orienterande filmer”, ”instruerande filmer” och ”filmer avsedda att inöva viss 
verksamhet”. Därmed kommunicerade enkäten att det var just dessa kategorier 
som filmverksamheten fortsatt skulle fokusera på. Utredningen och kompen-
dier med anvisningar som distribuerades inom krigsmakten uppmärksam-
mades i dagspress, som noterade händelsen under rubriken ”Filmen viktig för 
arméns utbildning”.353

Manusförfattande
Arbetet med manus till undervisningsfilm krävde sakkunskap. En av de fram-
trädande aktörerna i den svenska debatten om skolfilm, Dagmar Waldner, 
hade under 1910-talet argumenterat för att svenska skollärare borde upp-
muntras att själva framställa de filmer skolan behövde.354 Waldner var enga-
gerad i frågan efter att ha bedrivit studiebesök i Tyskland, där hon fann en 
                                                     
349 Ibid.
350 ”590”.
351 Ibid.; ”52–53, Filmverksamheten vid armén”.
352 ”116, Frågor rörande filmverksamheten vid arméns truppförband och undervisnings-
anstalter. Tillhör chefens för generalstaben skrivelse den 5/2 1934, nr 95.” [författad av Oscar 
Nygren, 5 februari 1934], KrA, Generalstaben (ö), Utbildningsavd., Koncept, 1934, BIa, vol. 
2.
353 Osign., ”Filmen viktig för arméns utbildning”, Svenska Dagbladet, 12 mars 1935.
354 Waldner var vid tidpunkten en central person inom den grupp som engagerade sig i frågan 
om film i utbildningskontexter. Hon hade exempelvis samarbetat med hustrun till Teodor 
Holmberg, Cecilia Bååth-Holmberg, år 1915, strax innan Holmberg utformade sitt förslag till 
en militär filmverksamhet. Hon umgicks med filmcensorn Gustaf Berg när han under 1910-
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inspiratör i filmteoretikern och reformisten Herman Häfker.355 Genom att 
jämföra med krigsmaktens rutin att kommendera officerare att gå kurser i 
topografi hade hon 1915 slagit fast att svenska lärare själva borde producera 
de filmer de skulle använda.356

Dyhlén diskuterade AMF:s upplägg med Waldner 1920 och bör ha blivit 
stärkt i sin uppfattning att personer som han själv, som hade fackkunskap om 
de militära ämnena och en vana att undervisa, själv kunde ta fram manus till 
filmerna. AMF skulle under åren också citera texter där andra länders militära 
filmverksamheter slog fast att lärare skulle skriva manus. Den belgiske mili-
tären Poignard hade påpekat det i den omfattande artikel i Bulletin Belge des 
Sciences Militaires som AMF översatte och publicerade 1923.357 Några år 
senare, 1926, återgav man en artikel från den franska tidskriften Revue 
Militaire Française, där den franska arméns filmavdelning också slog fast 
lärarens betydelse.358 Både Waldner och Poignard hade påpekat att läraren 
behövde ta hjälp av personer med filmteknisk kompetens. Den franska artikeln 
framhöll istället behovet av konstnärlig kompetens och poängterade att den 
militäre läraren behövde samarbeta med en filmregissör för bästa resultat. Den 
franska enheten menade att det bästa var att läraren skrev ett manus som 
regissören vidareutvecklade till ett scenario.

Första hösten utlyste AMF en manustävling för att hitta förmågor inom 
krigsmakten. Liknande manustävlingar var vanliga i skandinavisk press om-
kring 1920 och därmed inte något långsökt tilltag.359 AMF:s tävling hade både 
funktionen att attrahera lokala förmågor och att i medlemspublikationen 
kunna visa upp ett manus som man ansåg var förebildligt. 

                                                     
talets andra hälft sökte påverka militärbiografernas utbud. I hennes nätverk ingick även Arvid 
Odenkrantz, krigsmaktens fotografiexpert och specialist på vetenskaplig tillämpning av foto-
grafi. Waldner var insatt i krigsmaktens arbete, engagerad i frågan om kvinnlig värnplikt och 
angelägen att AMF skulle föra filmen till den militära utbildningen. Se: ”Waldnerska familje-
arkivet”. Riksarkivet, Marieberg, Stockholm. Dagmar Waldner, ”Innebär amatörkinematogra-
fien en lösning av skolkinematografifrågan?”, Verdandi, Tidskrift för ungdomens målsmän och 
vänner 33, nr 4, 5 (1915): 195.
355 Waldner, ”Innebär amatörkinematografien en lösning av skolkinematografifrågan?”
356 Ibid., 195.
357 Cap. Commandant Poignard, ”2. Kap. Filmmanuskriptet”, Föreningen Armé- och Marin-
films Medlemsblad, nr 4 (1924): 6–8.
358 Osign., ”Filmundervisningen i franska armén”, 151.
359 Bachmann har behandlat manustävlingar inom civil svensk film under perioden. Se: Anne 
Bachmann, Locating Inter-Scandinavian Silent Film Culture: Connections, Contentions, 
Configurations (Doktorsavhandling, Stockholms universitet) (Stockholm: Acta Universitatis 
Stockholmiensis, 2013), 230–36; Att manustävlingar som riktade sig till amatörer var vanliga i 
USA under 1910- och 1920-talen har bland andra Morey tagit upp. Se: Anne Morey, Hollywood 
Outsiders: The Adaptation of the Film Industry, 1913–1934 (Minneapolis, MN: University of 
Minnesota Press, 2003), 1.
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Det vinnande manuset ”En stridssprängning” presenterades utan att namn-
ge författaren.360 Vinnaren, läraren kapten K. H. Schulze, erbjöds dock en plats 
i AMF:s styrelse.361 När han som anonym tävlingsdeltagare skickat in sitt 
manus hade han bifogat ett brev där han kritiserade en tidigare instruktions-
film med omdömet ”förströelsefilm” och hävdade att hans eget manus skulle 
resultera i en film som verkligen instruerade.362

Tävlingskriteriet hade varit att manuset skulle beskriva en fältmässig öv-
ning på högst tio minuter.363 Omkring tio minuter skulle också förbli en vanlig 
längd på undervisningsfilmerna. Och även fortsättningsvis skulle manusen 
vara kortfattade i sina scenbeskrivningar, liksom det vinnande bidraget.

Manuset ”En stridssprängning” beskrev arton scener som alla bestod av ett 
textkort följt av en filmad scen eller en animation. Filmens tilltänkta textkort
bestod av en mening och ofta beskrevs den följande bilden med ett kort ”när-
bild” eller ”enligt texten”. En blygsam förhoppning om ett mer avancerat bild-
arbete rymdes i ett fåtal kommentarer som ”Skisser uppgöras, om behöv-
ligt…” och ”(Om möjligt upptagen som långsam bild.)”. Trots att manuset var
faktainriktat och knapphändigt formulerat följde det en klassisk dramaturgi: 
Anslaget etablerade platsen med texten ”Vid fiendekusten”, de medverkande 
personernas uppgifter och utrustning presenterades och förberedelserna visa-
des fördjupat, steg för steg. Exakt halvvägs in i berättelsen, i scen nio, stegra-
des dramat. Elddonet som skulle tända laddningarna hämtades och i scenerna 
som följde avslutades de flesta meningarna med utropstecken. Scen sexton 
visade själva sprängningen och därefter infann sig lugnet i scen sjutton. Scen 
arton avslutades med uppmaningen ”Återställ överallt!”.

AMF upprepade inte manustävlingen. Istället verkar det som att enskilda 
utsedda filmofficerare och andra sakkunniga som engagerades på de enskilda 
regementena och militära skolorna fick framställa manus med listor på de 
moment som behövde vara med i en film. Sedan var det framförallt Dyhlén
och senare Carlsson eller enstaka andra medarbetare inom AMF som beslöt 
hur det skulle filmas och sammanställde scenerna. Även om dessa filmer till 
viss del följde en dramatisk kurva var denna inte betonad. Istället framstår 
manusen som sakliga och listlika, helt utan ambition att skapa en känsla för 
händelser eller deltagande personer.

Med det militära, tekniska fokuset följde en uppskattning av det som var 
”redigt”, ”väl genomtänkt” och ”väl avvägt”, vilket är exempel på värdeord 
som förekom i AMF:s uttalanden om filmmanus.364 Manusen till undervis-
ningsfilmerna innehöll inte fiktiva berättelser eller karaktärer, vilket annan 

                                                     
360 Osign., ”’En stridssprängning.’ (Ett filmmanuskript.)”, Föreningen Armé- och Marinfilms 
Medlemsblad, nr 1 (1922): 9–11.
361 Ibid.
362 ”AMF årsredogörelse 1920–1921”.
363 Osign., ”Pristävlan”, Föreningen Armé- och Marinfilms Medlemsblad, nr 2 (1921): 5.
364 ”AMF årsredogörelse 1921–1922”, 1922, AMF.
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film för skolan kunde göra, särskilt i USA. Exempelvis innehöll de hälsofilmer 
som Laukötter skrivit om en blandning av vetenskapliga bilder och fiktiva 
berättelser.365 Under 1920-talet diskuterades också skillnaden mellan den film 
som producerades för skolmiljöer i USA och i Europa. AMF publicerade en 
tysk artikel som beskrev den:

Tyskarna själva, även pedagoger av rang, anmärka på, att många tyska skol-
filmer innehålla ’mera text, tabeller och trick-framställningar’ på grund av den 
tyska grundligheten och vederbörande specialisters vanliga tendens att vara 
’uttömmande’. Men amerikanerna gå till den andra ytterligheten och vilja 
sockra in stoffet i en ’story’, gärna så banal som helst, för att det skall desto 
lättare glida ned i andliga barnmagar.”366

Av AMF:s publicering och kommentar framgår att föreningen allierade sig 
med den tyska stilen, så till vida att man ingalunda ville framställa något banalt 
eller sockrat. Den militära kontexten och den statliga finansieringen upp-
manade till saklighet.

En anledning till att filmmanuskripten kunde vara knapphändiga var att 
samtliga i produktionsgruppen var militärer och därmed insatta i filmernas 
ämnen. Inledningsvis spelade AMF ofta in filmerna i samband med större 
militära övningar, vilket var manövrer som regelbundet genomfördes på ett 
likartat sätt. Dessa definierade filmernas innehåll, genom att erbjuda ett antal 
aktiviteter i en miljö med viss materiel samt agerande militärer och värnplikt-
iga. Även när man spelade in film utanför övningstillfället gestaltade man 
aktiviteter som liknade dem som genomfördes under en manöver. Släktskapet 
mellan hur en militär övning ställdes upp i landskap och hur en spelplats till 
en film planeras framstår genom en bevarad skiss (Fig. 18).

Efter att Nygren tillträtt som generalstabschef och filmdetaljen bildades in-
förde Nygren rutiner som påverkade filmproducerandet. Syftet var att general-
staben utifrån manuskripten skulle kunna ta ställning till om det var nöd-
vändigt att spela in alla de beskrivna scenerna.367 Ansåg staben att en stillbild 
tjänade syftet lika väl, stoppades planen för inspelning. Om staben upptäckte 
att manusen innehöll enstaka scener som påminde om sådana som redan 
spelats in krävde den att de äldre upptagningarna klipptes in i den nya filmen. 
När Dyhlén genom generalstabens enkät 1934 frågade förbanden och de mili-
tära skolorna om de fann behov av ”modernisering” av befintliga filmer var 
avsikten att uppdatera filmerna med enstaka nyupptagna scener.

                                                     
365 Laukötter, ”How Films Entered the Classroom”.
366 Osign., ”Europas erövring”, Tidskrift för Armé- och Marinfilm, nr 9 (1926): 124.
367 ”173, Filmverksamhet” [författad av Oscar Nygren, 11 mars 1935], KrA, Generalstaben (ö), 
Utbildningsavd., Koncept, 1935, BIa, vol. 3, 1:halvåret.
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Fig. 18. Ett av få exempel på bildmanus som har bevarats.368

Inspelning i fält
Inspelningarna gjordes till största delen utomhus, i fält. Det innebar att de var 
väderberoende och att de därför ofta genomfördes sommartid, om ämnet inte 
råkade kräva vinterförhållanden. De filmer som producerades framstår som
påkostade, även om de i jämförelse med civil kommersiell filmproduktion inte 
var det. Genom nätverket av medlemmar fick AMF tillgång till resurser som 
skulle vara utmanande att få till för en civil filmproducent. Vid inspelningar 
kunde man utnyttja krigsmaktens vana att röra sig i terräng med ett stort antal 
personer, hästar och militär materiel. Masscener som vid civila inspelningar 
krävde omfattande resurser och planering utspelade sig redan vid de militära 
övningarna och krävde bara en välplacerad fotograf med filmkamera (Fig. 19).
De aktörer och den rörelse som behövde illustreras i filmerna fanns redan till 
hands. De värnpliktiga och de anställda militärerna var också en grupp som 
var vana att lyda order. Att enbart spela in film i samband med stora övningar 
var emellertid inte fritt från utmaningar. Övningarna utfördes under tidspress 
och med begränsade resurser och hade därmed inte utrymme för filminspel-
andets krav på omtagningar och särskilt utformade iscensättningar. Återkom-
mande förekom påtryckningar att filminspelningarna skulle särskiljas från 
övningssituationerna. Vid mitten av 1930-talet beskrev utbildningsavdelning-
en att filminspelning under pågående övning var ”ändamålslös”.369

Valet att inkludera masscener och bilder där soldater visas bakifrån eller 
med knappt synliga ansikten under hjälmklädda huvuden hängde samman 
med att man uppfattade att det var problematiskt med militärer och värnplikt-
iga som filmaktörer. I en artikel i Svenska Dagbladet 1935 meddelade film-
detaljens ledare Carlsson uppfattningen att ”svensken i allmänhet saknar för-

                                                     
368 ”AMF Årsredogörelse 1933–1934”, 1934, AMF.
369 ”57–63, Plan för inspelning av undervisningsfilm vid I 19 under februari – mars 1935”.
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måga att uppträda ledigt och medryckande framför kameran”.370 I artikeln för-
klarade han vidare att man av denna anledning gärna undvek närbilder. Han 
beskrev här att man vid ett tillfälle av en slump upptäckt att en i truppen fakt-
iskt kunde agera trovärdigt, vilket i det här fallet innebar att stupa trovärdigt.
Det hade visat sig att personen i fråga hade gått Kungliga Dramatiska teaterns 
elevskola.

Fig. 19. En av många masscener, 
här i filmen Arméns truppslag
(10 559, AMF, 1928).

Innan AMF grundades hade filmer spelats in lokalt, vilket bevarade filmer 
med militära motiv visar. Hur denna produktion gick till och vem den utfördes 
av är oklart. Det är troligt att enstaka officerare hade filmkameror och prakt-
iserade som amatörer vid sidan av det militära arbetet. Det var delvis så AMF 
inledningsvis fick agera, eftersom ett direktiv fastställt att inspelningarna 
skulle skötas på fritiden.371 Genom personliga förbindelser hade också kom-
mersiella filmbolag fått tillträde till förbanden och de militära skolorna, utan 
att det dokumenterades genom skriftliga avtal. När Dyhlén bildade AMF med-
delade Ridskolan i Strömsholm i ett brev till Dyhlén att de redan i flera år 
”låtit upptaga film”.372 Det innebar att ett icke namngivet kommersiellt bolag 
bjudits in att filma sådant som ansågs begärligt för ”dagsnyheterna”, vilket i 
detta fall var tävlingar med hästar. Militära ämnen hade sin plats i tidens aktua-
liteter, inte minst på grund av att kungen ofta var delaktig i den militära verk-
samheten. Filmbolaget ”betalade” i det här fallet för inspelningsmöjligheten 
genom att ridskolan fick ta emot kopior av filmerna för eget bruk. Parallellt 
med AMF:s aktiviteter fortsatte en mängd varierande lokala praktiker att vara 
verksamma.

                                                     
370 Svale [Sven Sandstedt], ”Arméns Hollywood”, Svenska Dagbladet, 3 november 1935.
371 Dyhlén, Krigstjänstgöringsskyldig, 11.
372 ”AMF årsredogörelse 1920–1921”.
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År 1920, när förbanden och de militära skolorna svarade på Dyhléns förslag 
om en filmförening, hade majoriteten varit kritisk.373 Svaren avslöjar oviljan 
att släppa in en aktör som kunde komma att agera egenmäktigt. Exempelvis 
menade Ridskolan i Strömsholm att de inspelningar Dyhlén ville göra skulle 
distrahera verksamheten betydligt mer än de inspelningar av särskilda evene-
mang som externa bolag redan genomförde regelbundet på ridskolan. Från 
regementet i Boden varnade man för att film som av kostnadsskäl säkerligen 
skulle spelas in i Stockholm inte skulle beröra åskådare vid regementet. Från 
Vaxholm varnade man för filmade rekonstruktioner och menade att sådana 
kunde väcka löje och därmed bli kontraproduktiva. Från Malmö kom kravet 
på nya censurfunktioner och reglementen som fastställde vad som skulle vara 
tillåtet för AMF att filma.

Det samarbetsavtal AMF slöt med SF i december 1920, och som bidrog till 
att krigsmakten kunde marknadsföras i det civila, fastställde ett samarbete som 
liknade det som Ridskolan i Strömsholm informerat AMF om.374 SF fick 
genom avtalet tillträde till militära regementen och skolor. För de filmer SF 
spelade in för att visa på civila biografer betalade AMF rese- och traktaments-
ersättning till SF:s filmteam i ersättning mot filmkopior. För de filmer SF spel-
ade in på AMF:s uppdrag, och som skulle hållas inom krigsmakten, betalade 
AMF meterpris, vilket fastställdes från fall till fall, samt ersättning för resor 
och traktamente till SF. Detta samarbete med SF pågick under de första tre 
åren, innan AMF hade ett eget filmlaboratorium.

För Dyhlén och övriga inom AMF innebar samarbetet med SF att de redan 
under produktionen av filmerna planerade för de olika funktioner bilderna 
skulle fylla inom krigsmakten och i det civila. Ett tillvägagångssätt var att 
producera parallellfilmer, vilket innebar att en inspelning genererade två 
filmer, där den ena var avsedd för bruk inom krigsmakten och den andra var 
avsedd för en civil publik. Strategin var ingen hemlighet. En notis i Svenska 
Dagbladet 1923 noterade att AMF producerade en film kallad Vad är flottan?
som en ”parallellfilm”.375 En version skulle enligt notisen förbli konfidentiell, 
avsedd för användning inom krigsmakten. Den andra skulle fungera som 
”upplysning om och popularisering av flottan ute bland folket”.376 Artikeln i 
tidskriften Se 1942 tog upp att krigsmakten även vid denna tidpunkt arbetade 
”efter två olika linjer” vid filmproduktionen. 377 Den ena ”linjen” avsåg under-
visningsfilm och den andra benämndes ”underhållningsfilm och propaganda-
film”. Till det sistnämnda hörde de filmer som allmänheten tog del av på civila 
biografer som ”förspel”. Beskrivningen av olika linjer visar hur man fortsatt
arbetade för både ett institutionellt och ett nationellt syfte, med parallella och 

                                                     
373 Ibid.
374 ”AMF årsredogörelse 1920–1921, Kontrakt”.
375 ”Undervisningsfilm för marinen”, Svenska Dagbladet, 7 november 1923.
376 Ibid.
377 Osign., ”Uniformerad filmproducent har gjort 600,000 meter film”, 6.
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ej sammanblandade uttrycksformer. Filmmediets värde kopplades också av 
Dyhlén till dess nytta som både ”förmedlare av kunskap och som reklam.”378

Den uppdelade praktiken hade definierats redan när föreningen bildades.
Allmänheten informerades 1921 om att föreningen ämnade ägna sig åt två 
separata uppdrag: film som militärt ”undervisningsmateriel” och film som 
”allmänbildande kulturfilm”.379

Att utforma filmer med olikartad karaktär, riktade till olika målgrupper, var 
inget unikt för AMF. Det kan snarare definieras som det vanliga, både vid 
denna tidpunkt och senare. Exempelvis var de personer som inom europeiska 
storföretag producerade industrifilm ofta engagerade både inom företagens 
avdelning för reklam och deras avdelning för forskning och utveckling.380

Med hänvisning till knappa resurser reste så få personer som möjligt till 
filminspelningarna från AMF i Stockholm. Ofta var det Dyhlén som reste till-
sammans med en fotograf. Senare tillkom flera andra som agerade regissör 
och fotograf. Vid 1930-talets mitt framgår det att generalstaben önskade att 
AMF:s inspelningsverksamhet skulle bedrivas i Stockholm med omgivningar 
av ”praktiska och ekonomiska skäl”.381 Längre resor ansåg generalstaben
endast nödvändiga för scener som krävde viss terräng eller materiel. Även om 
Dyhlén verkar ha ansett att det ofta var nödvändigt att resa hade han vid olika 
tillfällen betonat att inspelningar skulle ske i Stockholmsområdet. Han hade 
exempelvis redan i utkastet till en plan för AMF framhållit att inspelningar 
skulle göras i Stockholm för att undvika kostnader för resor.382 År 1935 
beskrev också en artikel i Svenska Dagbladet att inspelningarna till största 
delen förlagts utomhus, på Järvafältet eller i Rosersberg.383

En ytterligare utmaning tillkom i och med att rätten att genomföra film-
inspelningar inom krigsmakten begränsades. Inledningsvis hände det att läns-
styrelsen vägrade tillstånd för inspelning och hänvisade till att tillstånd skulle 
sökas hos polisen på varje enskild ort.384 Under 1920-talet skulle också rege-
mentschefen godkänna inspelningsplatsen. Under tidigt 30-tal kom striktare 
regler som innebar att det inte längre räckte att AMF vände sig till regements-
chefen utan att föreningen även måste få klartecken från generalstaben. Enligt 
Dyhlén berodde de striktare reglerna på att krigsmakten önskat stoppa civila 
filminspelningar som avsåg att ”göra narr” av krigsmakten, men reglerna hade 

                                                     
378 Emge, ”AMF:s filmvisning”, Svensk Underbefäls Tidning, 27 maj 1939.
379 von Gegerfelt och Dyhlén, ”Upprop. Till svenska män och kvinnor”.
380 Elsaesser, ”Archives and Archaeologies”, 23.
381 ”92, Ang. rese- och traktamentsersättning för inspelning av undervisningsfilm vid T 3” 
[författad av Oscar Nygren, 24 januari 1936], KrA, Generalstaben (ö), Utbildningsavd., 
Koncept, 1936, BIa, vol. 4, 1:halvåret.
382 ”AMF årsredogörelse 1920–1921”.
383 Sandstedt, ”Arméns Hollywood”.
384 [Brev från Länsstyrelsen, Norrbottens län], 9 juli 1921, Korrespondens med armén och 
marinen 1920–1921, AMF.
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inneburit ett hinder även för intern inspelning av undervisningsfilm.385 När 
Nygren tillträdde 1933 etablerade han en ny rutin för tillståndsförfaranden där 
han själv och generalstabens utbildningsavdelning utgjorde en länk mellan 
AMF och inspelningsplatsen. Där fastställdes vilka datum AMF:s med-
arbetare fick komma, hur länge de fick stanna, vilka lokala resurser de skulle 
få tillgång till och att de skulle få ”underhandla” med den lokala chefen.386 I
denna korrespondens uppgav generalstaben hur många dagar inspelningen 
beräknades ta och vilket antal personer som behövde delta som aktörer.387 För 
att minimera tiden för inspelning krävde generalstaben att lokal personal nog-
samt förberedde inspelningen.388

Det förekom också att lokala enheter ignorerade generalstabens önskan om 
att AMF skulle få komma och spela in film. Ett exempel är en planerad 
inspelning 1935 på regementet I 19 som hade fått klartecken från militärbefäl-
havaren för Övre Norrland. Inspelningen beräknades ta knappa två veckor.389

Flera brev skickades där det framgår att regementet inte tillåtit inspelningen. 
Det kan ha berott på den spridda föreställningen att filminspelningar hotade 
att fördyra den övning som utvalts till inspelningsplats, trots att generalstaben 
hade hävdat att inspelningar kunde leda till att truppen som deltog övade in 
momentet extra noga och att filminspelningen därmed bidrog till att göra 
övningen än mer effektiv.390 Nygren befarade att den snö som var nödvändig 
för filmerna skulle hinna smälta bort. Formuleringarna i generalstabens brev 
visar på en stegrad frustration över att I 19 förhindrade inspelningsinitiativet 
från Stockholm. Till slut beslöt Nygren att verkställa inspelningen på andra 
förband och endast inkludera enstaka bilder från I 19.391

                                                     
385 Brev daterat 20 februari 1932, ”Rapporter från truppförbanden”, AMF.
386 Exempel på förfrågningar om tillstånd: ”362” [författad av Oscar Nygren, 13 juni 1934], 
KrA, Generalstaben (ö), Utbildningsavd., Koncept, 1933–1934, BIa, vol. 2; ”363” [författad av 
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Nygren, 13 juni 1934], KrA, Generalstaben (ö), Utbildningsavd., Koncept, 1933–1934, BIa, 
vol. 2; ”427” [författad av Oscar Nygren, 13 augusti 1934], KrA, Generalstaben (ö), Utbild-
ningsavd., Koncept, 1933–1934, BIa, vol. 2.
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staben (ö), Utbildningsavd., Koncept, 1935, BIa, vol. 3, 1:halvåret.
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389 ”57–63, Plan för inspelning av undervisningsfilm vid I 19 under februari – mars 1935”.
390 ”41, Anvisningar för framställning av militär undervisningsfilm, avsedda att tjäna som led-
ning vid utarbetandet av scenario, m.m., tillhör chefens för generalstabens skrivelse den 5/2 
1934, nr 95”.
391 ”136, Filminspelning” [författad av Oscar Nygren, 5 mars 1935], KrA, Generalstaben (ö), 
Utbildningsavd., Koncept, 1935, BIa, vol. 3, 1:halvåret.
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Laboratoriearbete
Att AMF samarbetade med SF de första åren berodde på att föreningen sak-
nade både kompetens och utrustning. Först 1923 ordnade AMF ett eget film-
laboratorium, och i och med det kom AMF att fungera som en självständig 
aktör. För att kunna iordningställa det söktes extra bidrag och 1922 hade stats-
anslaget därför varit 25 000 kronor. Laboratoriet var avsett för framkallning 
och kopiering, dessutom var det där filmerna redigerades och fick sina film-
rutor med titel, texter och teckningar samt sekvenser med animeringar. En 
inventarielista visar att laboratoriet hade utrustning för allt detta, med sin text-
kamera, skärmaskin, vagga för toning, kopieringsmaskin, och så vidare.392

Det verkar ha varit en mycket liten grupp personer som drev den dagliga 
verksamheten i laboratoriet, vilket verkar ha betraktats likt ett fotografiskt lab-
oratorium. Fotografen var den som var förtrogen med utrustningen och skötte 
arbetet i samråd med Dyhlén. I laboratoriet hade de tillgång till äldre filmer,
vilka användes för att komplettera de nya inspelningarna (Fig. 20–21). Här 
arbetade också den illustratör som stod för filmernas tecknade inslag.

Laboratoriet, som kompletterades med ny utrustning allt eftersom, skulle 
vid bildandet av filmdetaljen bedömas vara så påkostat och väl fungerande att 
det inte fanns någon anledning för generalstaben att bilda något eget film-
laboratorium.393 Därav skulle staben ha ett eget fotografiskt laboratorium men 
aldrig få ett filmlaboratorium. 

Fig. 20 och 21. Scenen där en väska kallad Mese packas återanvänds för att illustrera 
närstående avresa. Den är idag bevarad i både Med Jämtlands jägare i fjällen (10 
115, AMF, 1923), ovan, och i Brevduvors militära användning (10 155, AMF, 
1924), nedan. Scenen har i dagens digitaliserade kopior olika bildkvalitet.

                                                     
392 ”AMF årsredogörelse 1923–1924”, 1924, AMF.
393 Osign., ”Chefen för generalstabens utredning angående filmundervisningen vid arméns 
truppförband”, Föreningen Armé- och Marinfilms Medlemsblad, nr 2 (1929): 3.
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Fig. 22. Andersson vid de bord där animationerna tecknades och fotograferades.

Medarbetare
Som vid annan filmproduktion förutsatte producerandet ett samarbete mellan 
olika yrkesroller. När det gällde undervisningsfilm tillkom dock den faktor att 
flera i arbetsgruppen saknade eller hade en begränsad erfarenhet av film-
produktion. Produktionsprocessen inom krigsmakten innebar en jämkning 
mellan militär byråkrati, militär yrkespraktik, undervisningspraktik, värn-
pliktsorganisation och filmproduktionspraktik.394 De sakkunniga bidrog med 
sin yrkeskunskap om militära ämnen. Genom att de också representerade den 
grupp som beställt filmerna och skulle använda dem hade de mycket att säga 
till om. Den militära myndigheten påverkade genom att i tilltagande utsträck-
ning kontrollera produktionsprocessen. Ledarna vid de förband och militära 
skolor där filmerna skulle spelas in påverkade genom att ge tillstånd för in-
spelningen, tilldela AMF assisterande lokal personal samt erbjuda de resurser 
i form av aktörer och rekvisita som behövdes för inspelningen i fråga. 

Redan 1924 hade flera förband och militära skolor utsett filmofficerare för 
att förenkla samarbetet med AMF i Stockholm. I samband med att Carlsson 

                                                     
394 Saettler snuddar vid denna utmaning när han beskriver den kooperativa process där lärare 
mötte filmskapare inom USA:s militära verksamhet på 1940-talet. Se: Saettler, History of 
Instructional Technology, 161–166.
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blev ledare över filmdetaljen utsågs också filmofficerare högst upp på stabs-
nivå. Filmofficerare bidrog genom att assistera vid framtagningen av manus 
och genom att förbereda inspelningen på plats. Till detta kom de militärer som 
agerade regissörer och fotografer, och som hade varierande grad av erfarenhet 
av filmproduktion, samt de militärer och värnpliktiga som för första gången 
stod framför en kamera.

Genom AMF:s dokumentation går det delvis att få en bild av vilka som var 
engagerade som regissörer och fotografer, men även de originaldiarier som 
listar produktionerna har ofta ett tomrum på platsen för fotografens och regis-
sörens namn. Det framstår som om Dyhlén oftast stod för regin. Ett flertal av
fotografer förekom och deras bakgrund berättar om AMF:s resa från okunnig 
producent till erfaren.

Till de allra första filmerna under de första tre åren, skickade SF några av 
sina mest erfarna och framgångsrika fotografer. Här hittas namn som Boge, 
Westfelt och Lindblom.395 Redan 1921 anlitas en E. A. Persson. Det är oklart 
varifrån Persson kom och vart han tog vägen, likaså vad han hette i förnamn. 
Fram till 1926 var han fotograf vid majoriteten av inspelningarna. Eftersom 
Persson tidigt stod för egna produktioner är det troliga att han kom till AMF 
som erfaren fotograf, möjligen hade han tidigare assisterat de i det civila upp-
märksammade fotograferna som under tidigt 1920-tal arbetade för SF. Det 
skulle förklara hur AMF tillägnade sig ett fotografiskt berättande etablerat i 
det civila.

Den fotograf som tog över efter Persson hade en annan bakgrund. Per Flood 
var pilot inom det militära och hade tillägnat sig kunskap om fotografi genom 
det militära yrket (Fig. 23). Inom flygverksamheten fanns en kunskap om 
fotografi som Flood tog med sig till AMF. Han representerade därmed den 
militära yrkeskår av piloter som tidigt tillägnat sig kunskap om fotografi och 
som behärskade en fotografisk blick som tog sin utgångspunkt i den militära 
praktiken. Han kom ensam att stå för de flesta produktionerna från 1926 till 
1935 och fortsatte därefter att fotografera tillsammans med andra fram till sent 
1950-tal. Att Persson och Flood till största delen stannade inom krigsmakten
innebär att de undgått uppmärksamhet i det civila. Per/Pelle Flood beskrivs i 
Svensk filmdatabas med fyra meningar: ”Filmfoto från 1925. Expert på flyg-
fotografering. Senare brevbärare. Född Per Olof Gustaf Flood i Karlstad, död 
i Högalids församling, Stockholm.”396 Han skulle senare, under 1930-talets 
andra hälft, komma att samarbeta med en ny typ av fotograf. AMF och 
filmdetaljen öppnade under 1930-talet upp verksamheten för värnpliktiga 
tjugoåringar som vid tidpunkten bör ha haft en ringa erfarenhet av filmproduk-
tion. Några verkar ha blivit erbjudna längre anställning. 

                                                     
395 Diarium, AMF.
396 ”Per Flood”, Svensk filmdatabas, åtkomstdatum 31 januari 2018,
http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/item/?type=person&itemid=59924.
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Till dem som stannade längre och också återkom hör Olle Nordemar, Olle 
Ekman och Gunnar Fischer. Under beredskapen kunde civila filmfotografer 
också inkallas för tjänstgöring inom filmdetaljen. Här hittas också flera av de 
namn som senare blev aktiva inom den civila filmbranschen. Exempelvis 
Gösta Roosling, som förekom på det fotografi som det här kapitlets inledning 
uppmärksammade.397 Nordemar är idag framförallt känd som producent av 
filmatiseringarna av Astrid Lindgrens böcker under åren 1955–1980. Fischer 
kom att från tidigt 1950-tal fotografera flera filmer med landets mest produk-
tiva långfilmsregissörer. Idag är han kanske framförallt känd som fotograf till
flera av Ingmar Bergmans filmer. Ekman och Roosling var under många de-
cennier engagerade som fotografer och regissörer, framförallt till icke-fiktiv 
film. 

En jämförelse mellan AMF:s och Svenska Filminstitutets databaser upp-
dagar både de mer namnkunnigas tidigare dolda erfarenhet inom det militära 
och att den militära erfarenheten i sig inte lett till erkännande utanför krigs-
makten. En jämförelse visar också att samarbeten som etablerades inom krigs-
makten ibland skulle bestå i senare civil filmproduktion. Nätverken inom 
krigsmakten förenades med den civila filmbranschens. Ett exempel är samar-
betet mellan Nordemar och animatören Andersson, som kan spåras i AMF:s 
filmdatabas under åren 1936–1942. Duon arbetade åter ihop i det civila några 
år senare under produktionen av den Oscarsbelönade filmen Kon-Tiki 
(Nordemar, 1950). Andersson är i SFI:s databas endast omnämnd med två 
filmer, Kon-Tiki och en AMF-film från 1941. I SFI:s databas saknar sidan om 
honom både beskrivning, fullständigt namn och uppgifter om tidpunkt för 
födelse och död. I det material från krigsmakten och AMF som ligger till 
grund för avhandlingen omnämns han inte med förnamn och hans efternamn 
har ibland ett ”s”, ibland två. Han är, kort och gott, ”Tecknare Anderson” (Fig. 
22).398

I och med att alla förband och militära skolor i Sverige bjöds in att bli 
betalande medlemmar i föreningen AMF attraherade och samlade föreningen 
de filmintresserade inom krigsmakten. Syftet med att engagera medlemmar 
var inte bara att få en lista på platser att distribuera film till. Det var framförallt 
ett sätt att integrera filmverksamheten på ”gräsrotsnivå”. Det var de som 
undervisade på de olika förbanden och militära skolorna som skulle föreslå 
ämnen för filmer, skriva manus och också delta vid inspelningar. Föreningen 
samlade därmed dem inom krigsmakten som hade ett intresse för under-
visningsfilm, manusskrivande och fotografi. Personer som endast vid enstaka 
tillfällen förekom som fotografer eller regissörer till AMF:s produktioner 
kunde ha en betydligt större erfarenhet än vad AMF:s förteckningar ger för 
handen. Ett exempel är musikfanjunkare Strömberg som vid några enstaka 
tillfällen samarbetade med AMF och som i de administrativa handlingarna 
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framställs som en militär med tillräcklig kunskap om fotografi för att kunna 
ställa upp som fotograf när AMF anlände med en begränsad trupp till 
Norrbottens regemente.399 En bok om regementets historia beskriver
Strömberg som ”regementets egen ’filmdetalj’”.400 Det antyder en sjudande
lokal filmverksamhet som pågick utan att lämna spår hos generalstaben.

Fig. 23. Fotograf Per/Pelle Flood, specialist på 
flygfoto men också fotograf till en stor del av 
de filmer Gunnar Dyhlén regisserade och/eller 
producerade. Här fotograferad 1943.

Fig. 24. Olle Nordemar under sin tid som 
verksam inom AMF.

Fig. 25. En verkstadsmiljö där flygkameror 
underhölls 1935. Det militära flygets fotograf-
iska verksamhet bidrog till att introducera foto-
grafi som militär arbetsuppgift.

                                                     
399 ”57–63, Plan för inspelning av undervisningsfilm vid I 19 under februari – mars 1935”.
400 Hultstrand, Kungl. Norrbottens regementes historia 1841–1966, 149.
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AMF en filmskola?
Det är möjligt att definiera AMF som en militär filmskola. Ett antal aktiviteter 
bidrog till att träna blivande filmarbetare. Hit hör att man inledningsvis 
välkomnade fotografer från det civila, vilka lärde upp enskilda militärer som 
Flood och Dyhlén. Hit hör också att man genom föreningen samlade de film-
intresserade inom krigsmakten som ville göra film och lära sig mer om film. 
Denna senare önskan tillgodosågs genom medlemspublikationens instruktiva 
texter om filmproduktion. Funktionen av ”skola” bestod också i att man kon-
sekvent lät dem med mindre erfarenhet få stöd av dem med mer. År 1944 
skulle AMF planera en grundläggande teoretisk utbildning för militära film-
regissörer.401 Dessförinnan inskränkte sig skolverksamheten till det informella 
lärlingsupplägget samt enskilda kurser i handhavandet av teknisk apparatur.

När det gällde manus och regi förlitade sig AMF från 1923 på den expertis 
som militärer själva kunde erhålla genom att läsa sig till kunskap om ämnet 
och se mycket film. Waldner försåg Dyhlén med filmlitteratur när AMF 
grundades, genom sin roll som Svenska kinematografiska sällskapets biblio-
tekarie.402 Den flora av tidskrifter som AMF prenumererade på genom 
Waldners försorg bidrog tillsammans med de studieresor som Dyhlén och 
andra militärer genomförde och som även beskrevs i medlemspublikationen. 

Medarbetarna tränades också genom att få ta del av det insamlade arkiv-
material som AMF hade till sitt förfogande. Det kompletterades allt eftersom.
På 1930-talet önskade man dessutom komplettera detta genom att få ta del av 
äldre journaler från Paramount.403 Frikorten som Nygren önskade att Carlsson 
skulle få ta del av var ett uttryck för hans strävan att förbättra filmskapandet 
genom att se mycket film. Ett skäl till att Paramounts äldre filmer uppfattades 
som eftertraktade var att de bedömdes vara ”utomordentligt goda”.404 Det 
fanns också filmer från AMF:s första år som i katalogerna omtalades som 
vackra. Hit hörde Med Jämtlands jägare i fjällen (10 115, AMF, 1923), foto-
graferad av Persson. Filmen utgjorde en del av det referensmaterial som nya 
fotografer blev introducerade för. Från filmens motiv hittas länkar till svensk 
civil samtida film, till andra filmer som AMF producerat och till filmer som 
AMF:s medarbetare senare skulle producera i det civila. Filmen innehöll ett 
motiv där soldater och hästar sakta vandrar utmed en bergskam. Motivet 
återkom i En film om kg (10 898, AMF, 1935) (Fig. 26–27). Det påminner om 
det välkända motivet i den före detta AMF-medarbetaren Fischers fotografi 
till Det sjunde inseglet (Ingmar Bergman, 1957). Det påminner också om 
Victor Sjöströms filmer. Affischen för Körkarlen (1921) visade exempelvis 
                                                     
401 ”Militär filmskola startar nästa år”, Svenska Dagbladet, 5 oktober 1944.
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ge inblick i den internationella militära utvecklingens historia. Se: Ibid.
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en bild i siluett, föreställande en häst följd av den vagn där dödens tjänare 
sitter. Även Vem dömer (1922) innehöll en bild där människor går utmed en 
bergskam i motljus. Dessa exempel uppmärksammar hur AMF:s medarbetare 
tog del av och förvaltade ett gemensamt bildarv.

Fig. 26 och 27. Till vänster Med Jämtlands jägare i fjällen (10 115, AMF, 1923). 
Till höger En film om kg (10 898, AMF, 1935).

Lovejoy har använt formuleringen ”dual form of pedagogy” för att förklara 
hur den tjeckiska arméns filmstudio under kalla kriget fungerade som en 
filmskola som tränade upp filmskapare samtidigt som den producerade filmer 
som syftade till att träna soldater.405 Den tjeckiska verksamheten beskriver hon 
som en filmskola för landets blivande avantgarde, en skola som satte det 
experimentella och konstnärliga högt. Den svenska verksamheten framstår i 
jämförelse inte som särskilt experimentell och uppmuntrade inte uttalat något 
personligt, konstnärligt uttryck inom AMF. Däremot erhöll ett antal personer 
genom AMF ett professionaliserat förhållningssätt till filmproduktion som 
flera av dem tog med sig till en fortsatt verksamhet i det civila. AMF bidrog 
också till att uppmuntra civila föreningar och organisationer att börja produ-
cera film genom Dyhléns verksamhet som föredragshållare och genom den 
skrift AMF lät trycka 1934: Tag filmen till hjälp.406

En av dem som genom AMF tog sig från en amatörverksamhet till en 
professionell dito var Dyhlén själv. När han under tidigt 1920-tal hade fått 
order om att endast bedriva filminspelningar under fritiden skulle han under 
det sena 1920-talet istället kommenderas att spela in film ett visst antal måna-
der om året. Mot slutet av 1920-talet hade han tillägnat sig så pass mycket 
erfarenhet att han inte längre kunde betecknas som amatör. I filmsverige där 
det amatörmässiga under 1920-talet börjat uppmärksammas som förkastligt 
och bemöttes med förakt var det väsentligt för Dyhlén att visa att hans 

                                                     
405 Lovejoy, Army Film and the Avant Garde, 8, 92–120.
406 Tag filmen till hjälp (AMF, 1934).
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kompetens uppskattades även i det civila.407 Han nya status som professionell 
filmarbetare kom till uttryck genom hans kliv ut i den civila filmbranschen, 
där han 1928 bildade AB Kinematografiska Anstalten (AKA) och dessutom 
blev chef på Norstedt & Söners skolfilmsavdelning och på Tullbergs Film. I 
det branschnätverk som Jönsson påpekar var ”informellt, implicit och ofta 
outtalat hierarkiskt”, kunde Dyhlén omkring 1930 placeras nära toppen med 
sin kommersiella ambition, tilltagande professionalism och närhet till den 
statliga makten.408 Dyhléns många olika roller under tidigt 1930-tal uppmärk-
sammades i en artikel i Dagens Nyheter:

Just nu medverkar han i inte mindre än fyra – eventuellt fem – egenskaper för 
tillkomsten av en propagandafilm för Föreningen för skidlöpningens främjande. 
[…] Man torde icke gissa fel, om man antager att den verksamma kraften inom 
Främjandet kapten G. Dyhlén varit en av detta filmföretags livligare till-
skyndare. Det är sedan helt naturligt att kapten G. Dyhlén i Främjandet föresla-
git chefen för Tullbergfilm, kapten G. Dyhlén, att inspela filmen, liksom att han 
sedan hos cheferna för Norstedt & Söners filmavdelning, kapten G. Dyhlén, 
samt Armé- och marinfilm, kapten G. Dyhlén, försäkrat sig om deras med-
verkan vid filmens uthyrning. Herrarna känna ju varandra väl sedan tidigare 
samarbeten. 

Men detta är bara fyra kaptener Dyhlén, säger någon, vem är den femte? Ja, den 
femte är eventuellt den kände uppfinnaren av Dyhlénmössan, kapten G. 
Dyhlén.409

Dyhlén hade redan 1921 haft planer på att vidga sitt engagemang utanför 
krigsmakten. Tillsammans med Waldner diskuterade han möjligheten att bilda 
en civil filmorganisation inriktad på kulturfilm med det föreslagna namnet 
”Svenskt Kulturfilmsförbund” inspirerad av den tyska utbildningsfilmsgenren 
från Universum Film AG (UFA).410 Just detta förbund realiserades inte, men 
genom skolfilmsavdelningarna på Norstedt & Söner, som Dyhlén blev chef 
över, och på SF, som Berg ledde, fördes UFA:s tidiga ambition vidare i en 
svensk kontext.

Av de andra mer bekanta namnen inom den militära filmverksamheten 
utgör Nordemar, Ekman och Fischer exempel på personer vars aktiviteter
inom krigsmakten bidrog till deras fortsatta karriärer i det civila, både genom 
att erbjuda sakkunskap och nätverk. Roosling, som var tio år äldre än de övriga 
                                                     
407 Jönsson har tagit upp det tilltagande föraktet mot det amatörmässiga. När en professionell 
yrkeskår etablerades inom de större företagen som SF och Tullbergs Film uttryckte denna kår, 
med Berg i spetsen, ett missnöje med att allt fler amatörer producerade bristfälliga filmer och 
därigenom hotade att sänka den icke-fiktiva filmens rykte. Se: Jönsson, ”Non-Fiction Film 
Culture in Sweden circa 1920–1960”, 129.
408 Ibid.
409 Osign., ”Propagandafilm för skididrotten”.
410 Denna summering av hennes nätverk baserar sig på hennes dagboksanteckningar och brev. 
Kulturfilmsförbundet nämns i ett brev som hittas under ”Korrespondens, D”.
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och nästan fyrtio när han kommenderades att tjänstgöra vid filmverksamheten 
under beredskapen, visar på påverkan åt andra hållet; i den militära organisa-
tionen bidrog han med erfarenhet från den civila filmbranschen till produk-
tionsgrupper som i övrigt bestod av militärer. Även om inget är känt om 
AMF:s förste fotograf Persson verkar han på ett likartat sätt ha bidragit med 
ett bildspråk han tillägnat sig i det civila. Per Flood utgjorde istället ett exem-
pel på någon som lärdes upp inom krigsmakten och som skulle göra en hel del 
film åt AKA i det civila men som framförallt var fortsatt aktiv inom krigs-
makten.

Öppningen mellan den militära och civila filmbranschen fungerade likt de 
öppningar som tidigare i historien etablerats med syftet att reproducera bilder. 
Den militära organisationen har på detta sätt lutat sig mot expertis i det civila 
under olika perioder. Länken mellan militär och civil filmbransch var heller 
inte något unikt för det svenska sammanhanget utan kan betraktas som nöd-
vändigt. Wasson och Grierson har exempelvis beskrivit ett liknande samarbete 
i USA, där den amerikanska militära filmverksamheten hämtade expertis, 
talang och infrastruktur från den kommersiella filmbranschen.411 I Sverige 
bidrog värnpliktssystemet i denna process genom att fånga upp filmintres-
serade värnpliktiga. AMF:s och filmdetaljens verksamhet blev därmed del-
aktig i att sprida kunskap om filmproduktion. Att kameror inledningsvis, på 
1800-talet, hanterades av officerare och att filmkameror från 1930-talet bland 
annat hanterades av värnpliktiga speglar krigsmaktens demokratiserings-
process, men även att kameror blivit mer tillgängliga.

Vid tiden för den välkända debatten om spelfilmens förflackning på 
Konserthuset 1937 förekom diskussioner inom krigsmakten om huruvida man 
skulle tillåta civil inspelning av spelfilm inom krigsmakten.412 Öppningen mot 
det civila innebar att AMF allierade sig med den civila branschen och var 
positiv till dessa produktioner, som ofta med en skämtsam ton behandlade 
militära ämnen. AMF:s argument var att all publicitet är bra publicitet och att 
militära motiv i spelfilm bidrog till att öka krigsmaktens närvaro i allmän-
hetens medvetande.413 AMF:s personal deltog också när civila inspelningar 
genomfördes inom krigsmakten. Det gäller exempelvis en av de första filmer 
Hasse Ekman regisserade, skrev manus till och spelade i, Första divisionen
(1941). B-foto stod Flood och Nordemar för. 

Bland dem inom krigsmakten som inte var engagerade i filmverksamheten 
var tveksamheten gentemot de civila inspelningarna större. En promemoria 
1938 fastställde krigsmaktens villkor för civil inspelning av nöjesfilm där 

                                                     
411 Wasson och Grieveson, Cinema’s Military Industrial Complex, 7.
412 ”Svensk film – kultur eller kulturfara? Från en offentlig diskussion i Stockholms Konserthus, 
anordnad av Sveriges Författarförening”.
413 Detta kan jämföras med situationen i USA, där CIA påverkat den kommersiella 
filmbranschen så att den militära organisationen framställts i positiv dager i amerikansk film.
Se: Wasson och Grieveson, Cinema’s Military Industrial Complex, 7.
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krigsmaktens soldater och värnpliktiga medverkade. Den tog bland annat upp 
att ”verklig militärbild” och ”skämtbild” inte fick förekomma i samma scen 
och att de ”verkliga militärbilderna” skulle ha ”starka” inslag. Ordet ”starka” 
betonades med understrykning men förklarades inte.414 Promemorian speglar 
den då drygt tjugo år gamla uppfattningen att de ”militärbilder” som under-
visningsfilmerna bestod av var något att ta på allvar, till skillnad mot film som 
avsåg erbjuda förströelse.

Filmproducerandets anordningar
Den teoretiska modell där fyra politiska typologier av anordningar ställs mot 
varandra är tillämpbar för att synliggöra den dynamik som präglade den 
svenska militära filmproduktionen under mellankrigsperioden. 

Den autonoma militären och det nomadiska
Militärens yrkesdefinition är i sin kärna förknippad med kunskap om vålds-
utövning.415 Denna våldsaspekt förklarar den enskilde militärens egenskap 
som en tränad krigare som kan välja att lyda staten eller agera i eget intresse. 
Det innebär att den enskildes utgångläge är det nomadiska, som betonar
individuell rörlighet, förstörelse, nyskapande och transformation. Här är den 
enskilde aktiv och egenmäktig. Att egenmäktiga militärer skulle gå samman 
och agera mot staten kan förstås som ett hot av den typ Deleuze och Guattari 
behandlat i sin tolfte traktat: ”1227 Traktat om nomadologin: krigsmaskin-
en”.416 Den maktfaktor som organiserade officerare representerar är också en 
förklaring till AMF:s framgång som filmproducent, vilken innebar att 
föreningen slutade anlita SF:s fotografer och laboratorier 1923 och fortsatte 
att göra film även efter bildandet av generalstabens filmdetalj 1934. 

Kapitlet har uppmärksammat officerares långa historia som bildprodu-
center, och Virilio har tagit ännu ett kliv längre tillbaka i historien genom att 
i Krig och film hänvisa till de "österländska militära sekterna" där "krigarens 
hand lätt gick från att hantera penseln till att hantera svärdet".417 Det 
nomadiska påverkade förhållningssättet till filmproduktion, liksom bild-
produktion sedan långt tidigare format förhållningsättet till krigföring. Den 

                                                     
414 Allan Cyrus, ”PM:21 ’PM över vissa villkor för medverkan av trupp vid inspelning av viss 
nöjesfilm.’”, 18 juni 1938, AMF årsredogörelse 1937–38, AMF.
415 Ydén har uppmärksammat att denna förklaring slås fast av både Samuel Huntington och 
Morris Janowitz i deras klassiska verk om den militära professionen. Se: Karl Ydén, ”Modern 
militär professionalism”, The Royal Swedish Academy of War Sciences Proceedings and 
Journal, nr 2 (2010): 31.
416 Deleuze och Guattari, Kapitalism och schizofreni. Tusen platåer, 523–623.
417 Virilio, Krig och film, 84.
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enskilde officerens utåtriktade rörlighet uttrycks i några av de tidiga foto-
grafier som togs inom verksamheten. I sökandet efter motiv att avbilda 
riktades kameran framåt och skildrade rörelse. I ett bevarat fotografi från 
1890-talet bär General Lovén en kamera och ett stativ (Fig. 28). Motivet 
betonar betydelsen av att kameran var portabel och möjlig för den enskilde att 
ta med under militära övningar i terräng. Ett annat fotografi med titeln ”Full 
fart” från år 1897, betonar också, med sitt utsnitt från relingen mot ett annat 
fartyg vid horisonten, fotografiet som en dokumentation av snabb förflyttning 
mot det okända (Fig. 29).

Fig. 28. Ett tidigt exempel på 
kamerans närvaro i militärt arbete. 
Fotografiet är daterat till perioden 
1892–1905 och visar General 
Lovén bärandes på kamera och 
stativ.

Fig. 29. Fotografiet från år 1897 
visar ett motiv som senare före-
kommer i undervisningsfilmer om 
marinens arbete, med himmel, hav, 
horisont, båtar och skummande 
vågor.
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AMF uppstod som ett initiativ bortom den statliga ledningens kontroll, och 
AMF:s texter om den egna verksamheten präglades fortsättningsvis av det 
energiska, av ambitionen att erövra och av förmågan att navigera vid sidan om 
krigsmaktens militärt inriktade organisationsformer och både på tvärs mot och 
i förening med etablerade praktiker. Filmverksamheten skulle också komma 
att präglas av ambitionen att kontinuerligt skapa nytt och kassera det förbru-
kade. Reportaget i tidskriften Se förklarade detta med önskan att alltid kunna 
erbjuda moderna filmer. I artikeln konstaterar Dyhlén nöjt att 1 700 filmer 
hunnit ”kasseras” sedan AMF inledde sin verksamhet drygt fyrtio år 
tidigare.418 Detta uttrycker att det nomadiska som gav upphov till föreningen 
fortsatt präglade dess inställning. 

I de uttalanden som enskilda militärer gjorde om filmproduktionen inom 
krigsmakten framkommer ett motstånd mot reglering från ovan och ett be-
roende av självständighet, vilket kan förklaras med utgångspunkten i det 
nomadiska. De enskilda truppförbanden och militära skolorna gav fortsatt 
uttryck för sitt missnöje över filmproducerandets alltmer centraliserade 
styrning. Enskilda officerare riktade kritik mot AMF, som genom sin alltmer 
reglerande verksamhet motverkade nomadiska initiativ. Ett uttryck för detta 
är uttalanden om filmer med omdömen som ”ålderdomligt utförande”, 
”ensidig och enformig” och ”kort och knapphändig”. Allt detta är omdömen 
som uttrycker motsatsen till det nomadiska, som står för det nyskapande, 
heterogena och flödande.

AMF, som var mån om att producera filmer som passade den avsedda mål-
gruppen, fick också en känga när filmer man avsett för en mer avancerad 
grupp på den lokala platsen bedömdes kunna rekommenderas för nybörjar-
elever.419 Kritiken visar att det var avgörande för AMF:s styrelse att visa lokalt 
stationerade officerare att föreningen stod på deras sida. Vid tiden för försvars-
beslutet 1925 uttryckte medlemspublikationen stödet till de ”gräsrötter” som 
bar organisationen bland annat genom de så kallade ”minnesfilmerna”. En 
artikel med titeln ”Gränsmark” betonade avståndet mellan förbanden och 
krigsmaktens ledning i huvudstaden:

Ju mera ett lands eller en organisations administration sväller ut, desto operson-
ligare måste styrelsesättet bliva. Centralstyrelsens åtgärder, hur väl utformade 
de än tycks vara, betraktas därför ofta av medlemmarna i de yttersta gräns-
markerna med en viss misstro, en misstro, som härleder sig från gränsbornas 
känsla, att centralstyrelsen ej fullt förstår att bedöma de säregna och svåra 
förhållanden, varunder de arbeta ’långt borta från all ära och redbarhet’.420

Citatet bär mer än ett uttryck för militärens och regementets behov av 
individuell eller lokal frihet, men tjänar i detta sammanhang till att betona 
                                                     
418 Osign., ”Uniformerad filmproducent har gjort 600,000 meter film”.
419 ”AMF årsredogörelse 1927–1928”, 1928, AMF.
420 Osign., ”Gränsmark”.
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AMF:s tvetydiga inställning till den statliga ledning som finansierade film-
produktionen. Spänningen mellan det nomadiska som gett upphov till verk-
samheten och det statliga som finansierade dess fortsatta aktivitet uttrycktes 
också genom Dyhléns egna ord och handlingar. Den administrativa utmaning 
det innebar att resa i tjänsten fick Dyhlén erfara när han 1921 dömdes för 
felaktig användning av traktamentsersättning.421 Exemplet belyser dynamiken 
mellan nomadisk, egenmäktig rörelse, kommunikationsmedel i en kapitalist-
isk anordning och statligt kontrollbehov.

Anordningar i samspel
Samtidigt som Dyhlén i privata brev förfasade sig över den ”militära byråkrat-
ismen” visar hans aktiviteter, både genom bildandet av AMF och genom hans 
insatser i samband med bildandet av generalstabens filmdetalj, att han också 
understödde centralstyre.422 Med teorin om anordningar får det sin förklaring 
i att det nomadiska läge där Dyhlén en gång bestämde sig för att göra film inte 
ostört kunde bestå. Statliga, kapitalistiska och territoriella anordningar 
ackumulerar nomadiska initiativ. Det innebär att enskilda inom AMF kunde 
driva på förändring men att AMF som filmproducerande förening stod i ett 
beroendeförhållande till staten som finansierade filmproduktionen, till medie-
industrin som försåg AMF med branschkunskap, teknik och råvaror samt till 
de aktörer, framförallt utomlands, som visade vägen genom att definiera hur 
militär instruktionsfilm bäst skulle produceras. 

Genom att centralstyra produktionen, definiera vilka filmer som skulle
spelas in och hur samt genom att prissätta och distribuera filmerna både i 
Sverige och utomlands samverkade samtliga typologier också inom AMF. Att 
föreningen sökte talang inom krigsmakten, exempelvis genom att hitta 
manusförfattare bland lärarna, lokala fotografer och värnpliktiga med ett 
intresse för att göra film, innebar att den ackumulerade det nomadiska som 
därigenom bidrog till att förnya och vidmakthålla den. De förbindelser som 
förekom med externa aktörer från den kommersiella filmbranschen, både SF 
och de bolag AMF:s medlemmar själva var engagerade i, bidrog på ett 
liknande sätt till att stärka AMF som filmproducent. 
                                                     
421 Källan påvisar att liknande mål var vanliga inom krigsmakten och det framgår inte om just 
detta var relaterat till AMF:s verksamhet. Traktamenten kom dock att behandlas med 
försiktighet och specificerades på budgetunderlag till planerade filminspelningar. ”244, 
Avlöningsmål m.m.”, Kammarrättens årsbok. Avd. I., 2 september 1927, tillgänglig på Internet 
via Projekt Runeberg: http://runeberg.org/kammar1/1927/0098.html.
422 Brev daterat 20 februari 1932, ”Rapporter från truppförbanden”, AMF. Se även: Deleuze 
och Guattari, Capitalisme et schizophrénie. [T. 2], Mille plateaux, 208; Deleuze och Guattari, 
Kapitalism och schizofreni. Tusen platåer, 315 Det nionde kapitlet i Capitalisme et 
schizophrénie 2: Mille plateaux (1980) har rubriken ”1933: Mikropolitik och segmentaritet”. 
Här beskriver Deleuze och Guattari den moderna byråkratin som definierad av en rigid 
segmentering, vilket generalstabens filmrelaterade aktiviteter under 1930-talet kan ses som ett 
exempel på.
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Björkin och Snickars har konstaterat att det var ett problem för SF att 
företaget aldrig lyckades ta över produktionen av icke-fiktiv militärfilm.423

Den hade kunnat bli en stor inkomstkälla för SF, särskilt efter andra världs-
kriget då statsanslagen höjdes. Det finns dock flera förklaringar till varför 
AMF och SF samarbetade kring filmproducerandet under så få år, 1920–1923, 
och till varför AMF därefter helt lade beslag på produktionspraktiken. En 
första förklaring hittas i den maktposition officerare innehade genom sin plats 
högt i den statliga hierarkin. En andra förklaring hittas i officerarnas långa 
historia som entreprenörer vid sidan om det militära uppdraget. Officerare 
hade därmed en erfarenhet av att de kunde initiera och leda affärsverksamhet, 
och dessa egna initiativ låg därmed närmare tillhands än att permanenta 
tillfälliga förbindelser med kommersiella aktörer där chefer saknade militär 
grad. En tredje förklaring hittas i den territoriella anordningen som fastställde 
att undervisande befäl skulle ha sista ordet när det gällde filmernas 
utformning. Det var ett villkor som SF skulle haft svårt att acceptera. Denna 
territoriella anordning fick kraft av att uppdelningen i civilt och militärt också 
hade gällt vid andra historiska tidpunkter, exempelvis för produktionen av 
kartor i Sverige. Lantmätartraditionen respektive det militära kartritandet 
drevs exempelvis vid 1800-talets mitt inom Ekonomiska kartverket respektive 
Topografiska kåren.424 Den understöddes också i samtiden av att förespråkarna 
för undervisningsfilm både utom det militära, som Waldner i Sverige, och 
inom det militära, som Poignard i Belgien, hävdade att denna film skulle 
produceras av dem som skulle förevisa filmerna. Den militära filmverksam-
hetens anordning påverkade filmernas utformning genom dess förankring i 
militära tänkesätt och i den militära lektionssalens undervisningspraktik. 

En ytterligare anledning var att filmdirektören Nils Bouveng, som bland 
annat arbetat på Svenska biografteatern och som började på SF samtidigt som 
AMF grundades, 1919, inte bedömde att den militära undervisningsfilmen 
kunde bli en tillräckligt lönsam affär. Det var Bouveng som Dyhlén vänt sig 
till för att få hjälp att räkna ut vad det skulle kosta att göra undervisningsfilmer 
och det var han som förklarat att varje inspelningsminut skulle kosta 72 
kronor, resekostnader icke inräknade.425

Vonderau har förklarat hur begreppet ”para-site” pekar på hur reklamfilm 
som institution haft fri tillgång till logik och kulturella serier från den 
dominerande och öppna institutionen ”cinema” utan att denna kommit till 
skada.426 Begreppet betonar därmed inte att den ena parten gör den andra 
svagare utan innebär symbios. Det skulle kunna vara en tolkning även av 
AMF:s samverkan med kommersiella aktörer. DeLanda har pekat på hur 

                                                     
423 Snickars och Björkin, ”1923|1933 Production, Reception and Cultural Significance of 
Swedish Non-Fiction Film”, 276.
424 Brandt, ”Svensk kartografiutbildning i ett historiskt perspektiv”, 306.
425 ”AMF årsredogörelse 1920–1921”.
426 Vonderau, ”Introduction: On Advertising’s Relation to Moving Pictures”, 13.
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Deleuze använder ”symbios” med en liknande innebörd, såsom relationen
mellan insekt och växt vid pollinering.427 Jönsson har framhållit att länken 
mellan svensk utbildningsfilm, reklamfilm och valfilm varit stark; alla tre 
skulle förse såväl nationen som utländska makter med en bild av konsensus 
och stabilitet.428 Länken kan också förklaras med den närande symbiosen.
Dyhlén exemplifierar detta genom att han samtidigt producerade militära 
undervisningsfilmer, skidfilmer som marknadsförde skidsporten och att det 
filmbolag han var med och drev, AKA, producerade Högerpartiets valfilm 
Över partierna – ett starkt försvar (Carl-Gustaf Johnson, 1936). Hans, och 
även andras, rörelse mellan dessa verksamhetsområden öppnade för ömse-
sidig påverkan. Symbiosen bestod också i att den militära filmverksamheten 
tog emot kompetens som framförallt de värnpliktiga kom med till krigsmakten
och att den också gav dessa unga personer ytterligare träning. Det gällde 
särskilt blivande fotografer men i viss utsträckning även andra, som den 
nämnda eleven från Dramatiska teaterns elevskola.

Deleuze och Guattari har också tagit upp det ”parasitiska” i ett samman-
hang där enbart den ena parten finner näring. De har skrivit om relationen 
mellan det kapitalistiska och den socialistiska byråkratin, där de menar att den 
senare intar parasitens roll i förhållande till det kapitalistiska, som har en större
förmåga till kreativitet.429 I detta sammanhang skulle det översättas till 
generalstabens oförmåga till kreativitet och förmåga till reglering och be-
gränsning. Det skulle också förklara varför enskilda officerare som önskade 
bedriva kreativ verksamhet vände sig till kommersiella verksamheter istället 
för till myndigheten. Det skulle i sin tur ge en förklaring till varför myndig-
heten accepterade det kommersiellas inflytande. Att statsmakten gav förut-
sättningen till filmproduktionen genom statsanslag uppfattades i AMF:s texter 
inte som något att vara tacksam över. Istället utmålades statsmakten av både 
den franska militära filmsektionen och av AMF som en oförstående och 
stelbent förvaltare. År 1926 citerade AMF den franska filmverksamheten när 
den beskrev sin arbetsstyrka som ”mycket reducerad” och ”sällan fulltalig”.430

                                                     
427 DeLanda, Assemblage Theory, 3.
428 Jönsson, ”Non-Fiction Film Culture in Sweden circa 1920–1960”, 136.
429 Deleuze och Guattari har tagit upp det ”parasitiska” i ett sammanhang där de skrivit om 
relationen mellan det kapitalistiska och en socialistisk byråkrati: ”[T]he socialist bureaucratic
plan(e) takes on a parasitic function in relation to the plan(e) of capital, which manifests a 
greater creativity, of the ‘virus” type”. ”Gilles Deleuze och Felix Guattari, A Thousand 
Plateaus: Capitalism and Schizophrenia, övers. Brian Massumi, 2 edition (Minneapolis, MN:
University of Minnesota Press, 1987), 465.
430 Osign., ”Filmundervisningen i franska armén”, 150.
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Sammanfattning
De undervisningsfilmer som framställdes inom krigsmakten med syftet att 
användas inom undervisningsverksamheten producerades 1920–1939 till 
största delen av föreningen AMF. Före denna period förekom det att enskilda 
förband och militära skolor bjöd in filmbolag som spelade in speciella 
evenemang. I ett fall som dokumenterats förklaras denna praktik med att både 
filmbolaget och det enskilda förbandet hade nytta av inspelningen och att båda 
fick kopior. En likartad verksamhet bör ha fortsatt på olika håll, men i
tilltagande grad samlades filmproduktionsverksamheten inom AMF. 

År 1920 när AMF inledde sin verksamhet hade föreningen inget eget 
laboratorium och inte heller någon erfaren filmfotograf. Därav slöt AMF 1920 
ett avtal med SF som innebar att AMF:s filmer fotograferades av SF:s foto-
grafer och framkallades, redigerades och kopierades i SF:s laboratorium. När 
AMF 1923 tilldelades ett statsanslag för att bygga upp ett eget laboratorium 
kunde den bryta samarbetet med SF när det gällde filmproduktion. Dyhlén 
hade redan under tiden med SF agerat regissör och skulle fortsätta i den rollen 
under flera decennier. Genomgående uppmuntrade AMF militärens lärare att 
skriva filmmanus. När det gäller filmfotografer var först en E. A. Persson med 
okänd bakgrund verksam. Efter något enstaka år fick han assistans av piloten 
Per/Pelle Flood, som hade erfarenhet av militärt flygfotografi. Under en tioårs-
period genomfördes inspelningarna till största delen av paret Dyhlén och 
Flood. Dyhlén bearbetade de manusutkast som kommit från enskilda militära 
lärare, regisserade, agerade inspelningsledare och producent. Flood foto-
graferade och skötte laboratoriearbetet. Under de första åren bedrevs film-
inspelningen vid sidan om dessa personers militära arbetsuppgifter, för att 
senare bli mer av en heltidssyssla som dessa två kom att kombinera med arbete 
i civila filmbolag. Efterhand skulle flera filmintresserade militärer gästspela 
hos AMF. I samband med att generalstaben 1934 bildade filmavdelningen 
filmdetaljen skulle också dess ledare Carlsson börja regissera och redigera 
film. Dessutom skulle det bli vanligare att värnpliktiga med intresse för foto 
och film bjöds in att delta i verksamheten. Både när det gäller äldre militärer 
och unga värnpliktiga innebar erfarenheten av militär filmproduktion en väg 
till en fortsatt verksamhet i den civila filmbranschen.

Överlag utmärktes AMF:s produktionspraktik av att den finansierades med 
statliga medel och att filmerna spelades in till låg budget av en liten grupp 
militärer och värnpliktiga. Till hands hade de spelplatser och aktörer som 
förbanden och de militära skolorna gav tillträde till, inte minst under eller i 
anslutning till de stora militära övningar som regelbundet genomfördes.

Trots det stora antal filmer som spelades in har endast enstaka spår av denna 
praktik bevarats, utöver de hundratals filmer den resulterade i. Därav kan 
endast en kontur tecknas av praktiken. Detaljer som saknas rör inte bara för-
hållanden vid enskilda produktioner utan också mer generella frågor,
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exempelvis om hur produktionsförfarandet planerades, vilken teknisk utrust-
ning som användes och vilka som i övrigt var involverade i filmernas utform-
ning. Förändringarna över tid verkar framförallt ha bestått i de tre faser som 
kapitlet identifierat: I den första, under de tre första åren, innebar SF:s med-
verkan med fotograf att Dyhlén tog del av den civila branschens kunnande. I 
den andra, under de följande tio åren, var det framförallt Dyhlén och Flood 
som stod för producerandet med stöd av verksamma militärer på den plats där 
filmerna spelades in. Efter 1934, då generalstaben genom filmdetaljen började 
reglera verksamheten, välkomnades allt oftare värnpliktiga att delta. Senare, 
under beredskapen, skulle civila filmarbetare också komma att beordras att 
delta. 

Att svenska militärer kom att göra film under mellankrigsperioden kan här-
ledas till yrkesgruppens mycket långa historia som bildproducent och dess 
rörelsefrihet på de lokala platser där dessa enskilda aktörer verkat. Att den 
militära myndigheten generalstaben i samband med fotografiets etablering 
blev en reglerande instans, som hanterade tillstånd för fotografering och 
visning, innebar att den fortsatt hade svårigheter att ställa om till att ha en 
producerande funktion. I denna situation kunde AMF samla enskildas 
initiativkraft och agera vid sidan om myndigheten. Produktionspraktiken kan 
definieras som präglad av spänningen mellan rörelsefrihet och reglering.



120

4. Visningspraktiker

Till 1910-talets svenska militärbiograf var även familjemedlemmar och civila 
från det närliggande samhället välkomna. I till exempel Vaxholm fanns inte 
många andra nöjen. Där kunde militärbiografen ha 400 åskådare och drevs av 
föreståndare som åtagit sig uppgiften vid sidan om det dagliga arbetet på 
regementet. Biografen ställdes bara i ordning vintertid, när inga värnpliktiga 
var förlagda på orten och krigsmaktens fasta personal behövde underhållning. 
På sommaren ansåg föreståndarna att det ordnades tillräckligt med andra 
nöjen, som kabaréer, sångaftnar och föredrag. På vintern däremot erbjöd de 
bioprogram två gånger i veckan, en kväll på Oscar-Fredriksborg på Rindö och 
en på Vaxholms fort. Projektorn från Pathé fick åka båt fram och tillbaka 
mellan öarna. Någon riktig biograflokal fanns inte. Istället ställde förestånd-
arna projektorn på ett bord och fick hjälp att ställa fram bänkar och täcka för 
fönstren i gymnastiksalen eller matsalen. Programmet liknade det på civila 
biografer och innehöll därmed en varierande blandning med betoning på icke-
fiktiv film och allvar, även om slutnumret alltid var en skämtbild. Ackom-
panjemanget avvek dock från det vanliga. På militärbiografer spelade militär-
musikerna till filmen, inte sällan med full orkester, och det var ett av skälen 
till att militärbiografen i Vaxholm lockade en stor publik.431

I lektionssalarna skulle visningarna under mellankrigsperioden ordnas på 
ett väsentligt annorlunda sätt. Här var det otänkbart med musikackompanje-
mang. Visningen var bara tillgänglig för gruppen av elever, vilken utgjordes 
av värnpliktiga eller militärer som deltog i utbildning. Det undervisande 
befälet ansvarade för visningen och bestämde när och hur en film skulle fylla 
funktionen som pedagogiskt hjälpmedel. Det var heller inte så att filmerna 
egentligen visades. Lärarna förevisade filmerna med särskilt anpassade skol-
projektorer, vilka tillät en högre grad av interaktion. Sällan visade de mer än 
en kort film under en lektion, eftersom de också skulle hinna presentera ämnet 
med hjälp av andra hjälpmedel och även repetera det mest väsentliga. Dess-
utom skulle de förhöra eleverna. Det var skillnad på filmvisningar som skulle 
erbjuda ”fullständig avkoppling” och de visningar som krävde ”fullständig 
uppmärksamhet”.432

                                                     
431 Nennert, ”Vaxholms grenadjärregementes biograf”.
432 Uppdelningen, som tagits upp i kapitel 2, presenterades exempelvis i denna källa: 
”Regementsbiografen och dess uppgifter”, 1943, Okat. Affärstryck film. Föreningen Armé-,
Marin- och Flygfilm Stockholm 1945, 1920–, Kungliga biblioteket.
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När det i andra filmhistoriska situationer är relevant att till filmmediets 
dispositiv räkna filmbild, teknologi(er) och åskådare kräver studier av under-
visningsfilm ett fokus på andra komponenter. Vid visning av undervisnings-
film var filmmediet alltid kombinerat med andra hjälpmedel och läraren var 
alltid närvarande. Därav undersöker kapitlet vad som utmärkte rumsutform-
ning, samspel mellan olika hjälpmedel samt lärarens uppgifter i samband med 
filmvisning i krigsmaktens lektionssammanhang under mellankrigsperioden. 
Materialet som ligger till grund för undersökningen utgörs av skriftliga källor 
med tillhörande illustrationer. Dessa härrör från AMF:s publikation, från 
generalstabens administrativa dokument och från de rapporter som de militära 
förbanden och skolorna skickade till AMF. Detta material möjliggör en 
historieskrivning där AMF:s och generalstabens normativa uttalanden om hur 
filmerna borde visas ställs mot de rapporter som landets olika förband 
skickade till AMF årligen och som inte sällan ifrågasatte AMF:s och general-
stabens regelverk och rekommendationer.

Rumsutformning
Bevarade texter, kostnadsberäkningar och planritningar ger ingångar till en 
situation där lärare antingen visade undervisningsfilm i rum som tillfälligt
arrangerats för filmvisning eller i rum som fungerade som permanenta film-
lektionssalar. Med utgångspunkt i uppdelningen mellan det tillfälliga och per-
manenta diskuterar följande avsnitt rumsutformning.

Den tillfälligt ordnade visningen
Under 1920-talet förekom få lektionssalar som var anpassade för filmvisning. 
Istället fick projektorn ta plats i det rum där undervisningen skulle hållas. 
Alternativt tog läraren med eleverna till de platser där den militära biografen 
var förlagd, vilket ofta var i matsalen eller gymnastiksalen. Även om en första 
specialutformad filmlektionssal inreddes på Svea livgarde 1925 skulle det 
förbli besvärligt att ordna filmvisningar på de flesta platser.433 Exempelvis 
rapporterade flera regementen 1928 att man valt att inte visa undervisnings-
film överhuvudtaget därför att man inte hade lämpliga lokaler.434 De som 
visade den rapporterade samtidigt utmaningar som framförallt var knutna till 
lokalfrågan. Kungl. Svea ingenjörskår meddelade att den portabla skol-
projektionsapparat man använde var att betrakta som ett ”surrogat” i väntan 
på en permanent filmlektionssal. De ständiga förflyttningarna mellan platser 
slet på apparaten och ofta valde man att inte visa film då det tog alltför mycket 
av lektionstiden i anspråk att ställa i ordning utrustningen. På Kungl. Göta 

                                                     
433 ”Armé- och Marinfilm 1920–1930”, 2.
434 ”AMF årsredogörelse 1927–1928”.
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ingenjörskår hade projektorn blivit så sliten att den betraktades som obrukbar. 
Kungl. Sjökrigsskolan kallade situationen för ett ”provisorium” i väntan på en 
utbyggnad av skolan som kunde ge plats för en filmlektionssal. I Karlsborg 
hade man lyckats arrangera en enklare filmlektionssal, men den lilla projektor 
man monterat blev snabbt utsliten och man beklagade att man återigen fick ta 
eleverna till gymnastiksalen där militärbiografens stora projektor fanns. 
Senare, under 1930-talet, då fler hade filmlektionssalar, hände det att dessa 
inte räckte till. Så var fallet vid Kungl. Norrbottens regemente, där lärarna ofta 
använde film. Regementet hade försökt lösa problemet genom att komplettera 
med en portabel projektor som gick att ställa i andra lektionssalar och i 
dagrum.435

Att många lärare tog klassen till militärbiografen, som var arrangerad för 
att visa underhållande film på ledig tid, var inte långsökt, även om det gick 
emot principen att hålla isär praktikerna. På 1930-talet såg svenska skolbarn 
skolfilm på kommersiella biografer, där skolfilmen fick samsas med journal-
och spelfilm. Samtidigt arrangerades i flera andra länder skolbiografer som 
vände sig till skolor inom ett större geografiskt upptagningsområde.436

De tillfälligt arrangerade platserna för visning såg sannolikt mycket olika 
ut inom krigsmakten. De delade dock kravet på att vara utformade så att 
läraren snabbt kunde evakuera lokalen vid brand. AMF tog återkommande 
upp frågan om brandsäkerhet i de kataloger som distribuerades till krigs-
maktens lärare. Det var framförallt en angelägen fråga före implementeringen 
av det brandsäkra formatet 17,5 mm mellan 1931 och 1939. Under tidigt 1930-
tal inkluderade föreningen ofta en ritning i katalogen som visade hur projektor, 
duk och bänkar skulle placeras i en tillfälligt arrangerad filmsal, i enlighet med 
svenska brandskyddsföreskrifter (Fig. 30).437 Avstånd skulle säkerställas 
mellan projektor och elektriska komponenter, och omspolning av filmrullar 
skulle utföras i angränsande rum. Dessutom skulle duken placeras intill 
dörröppningen och projektorn längst in i rummet, så att ingen behövde passera 
brinnande filmrullar vid utrymning. 

                                                     
435 Holmquist, ”Filmundervisningen. Erfarenheter från Kungl. Norrbottens regemente”.
436 Masson, Watch and Learn. Rhetorical Devices in Classroom Teaching Films after 1940, 69.
437 Se exempelvis: Osign., ”Brandskyddsföreskrifter för tillfällig förevisning av kinemato-
grafisk film i lokaler där särskilt apparatrum saknas”, Föreningen Armé- och Marinfilms 
Medlemsblad, nr 2 (1930): 4; ”Filmkatalog” (AMF, 1932), 4, Okat. Affärstryck film. 
Föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm Stockholm 1945, 1920–, Kungliga biblioteket.
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Fig. 30. Ritningen visade hur rummet skulle iordningsställas vid tillfälliga filmvis-
ningar.438

En plats där filmlektionssalar sällan kunde inredas på grund av platsbrist 
var ombord på fartyg. Där var det också sedan tidigare vanligt att istället ordna 
tillfälliga arrangemang på däck. Orsaken till utomhusvisningarna var brand-
säkerheten. Utomlands hade den farliga kombinationen av ammunition och 
film uppmärksammats under kriget, och den engelska flottan hade förbjudit 
visningar under däck 1915 på grund av explosionsrisken.439 Även den ameri-
kanska flottan placerade duk och projektor på däck, vilket AMF också 
konstaterat 1925 då föreningen beskrev utomhusbiografen på ett amerikanskt 
krigsfartyg som besökte Sverige (Fig. 31).440 I sin publikation beklagade AMF 
att arrangemanget var svårt att få till stånd i Sverige med de alltför ljusa 
sommarnätterna och alltför kalla vinterdagarna.441 Drygt tio år senare, 1936, 
tog en artikel i Dagens Nyheter upp problematiken under rubriken “Lokal-
frågan ombord svårt problem”:

…rummen är ju inga biografsalonger precis, och på däck kunna vi knappast ge 
några lyckade föreställningar. Då vi benådas med det tillräckliga mörkret är 
temperaturen föga ägnad för utebiograf, och då temperaturen är tillfreds-
ställande omöjliggör ljuset varje föreställning.442

                                                     
438 ”Filmkatalog”, 1932.
439 Osign., ”Några erfarenheter angående filmvisningar å engelska flottan under världskriget”, 
Tidskrift för Armé- och Marinfilm, nr 6 (1926): 62–63.
440 H:son Ericson, ”Filmvisning ombord å örlogsfartyg”, Tidskrift för Armé- och Marinfilm, nr 
2–3 (1925): 27.
441 ”Film ombord”, Tidskrift för Armé- och Marinfilm, nr 7 (1925): 88.
442 Osign., ”Arméfilm viktigt underlag för militära utbildningen”, Dagens Nyheter, 30 oktober
1936.
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Fig. 31. Den amerikanska flottans arrangemang på däck imponerade vid ett Sverige-
besök 1925.443

Fig. 32. Skeppsgossekåren i Marstrand 1931.444

                                                     
443 Osign., ”Filmen i amerikanska flottan”, Tidskrift för Armé- och Marinfilm, nr 1 (1925): 27.
444 Osign., ”Från Skeppsgossekåren i Marstrand”, Föreningen Armé- och Marinfilms 
Medlemsblad, nr 1 (1931): 8.
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Det saknas dokumentation om hur lokaler såg ut när de var tillfälligt 
arrangerade för filmvisning. Det närmaste är ett fotografi från Skepps-
gossekåren från 1931 som publicerades i AMF:s medlemspublikation.445

Kåren var en barnverksamhet inom flottan, där pojkar förbereddes på sjö-
mansyrket, såväl civilt som militärt. På fotografiet visas hur ett rum på 
Carlstens fästning förberetts för filmvisning med anledning av att kåren fått 
en ny projektor i gåva från Göteborgs kvinnoförbund för Sveriges Sjöförsvar. 
I rummet täcker filmduken delvis ett fönster som täckts för med en tjock 
gardin. Framför duken sitter en stor mängd barn på golvet och betraktar en 
filmbild med ett skepp. Med tanke på tidpunkten är det troligt att det var en 
17,5 mm-projektor skeppsgossekåren fick. Det förklarar varför barnen 
placerats på ett sätt som inte skulle vara tillåtet om det rört sig om det äldre 
brandfarliga filmformatet (Fig. 32).

Den permanenta filmlektionssalen
Krigsmakten var i jämförelse med folkskolan tidig när det gällde att utforma 
speciellt inredda filmlektionssalar. AMF drev på för att ge föreningens filmer 
en mer seriös inramning än den som gavs i de militärbiografer som var 
etablerade som fritidsnöje. År 1931 slog AMF fast att ”[f]ör att filmen skall 
komma till sin rätt måste den visas i lärorummet för utbildningsenheten i 
fråga, ej i gymnastiksalen för all personal på en gång”.446 Uttrycket ”komma 
till sin rätt” hänvisade både till filmens pedagogiska funktion och under-
visningsfilmens status. Det fanns också ett annat skäl till att AMF betonade 
behovet av särskilda filmlektionssalar. En permanent plats säkerställde under-
visningsfilmens fortsatta användning. AMF publicerade också illustrerade 
rekommendationer om filmlektionssalars utformning. Följande avsnitt utgår 
från två teckningar från 1924 respektive 1933 (Fig. 33–34). Teckningen från 
1924 ingick i en längre översatt artikel som ursprungligen publicerats i 
Bulletin Belge des Sciences Militaires samma år.447 Artikeln hade författats av 
Cap. Commandant Poignard, som var verksam inom den belgiska militärens 
filmverksamhet. Den reproducerades okommenterad av AMF, likt en manual 
för hur militär instruktionsfilm skulle produceras och visas. Teckningen från 
1933 var istället utformad av AMF.448 Genom dokumentation från general-
stabens utbildningsavdelning går det att följa etableringen ytterligare några år,

                                                     
445 Osign., ”Från Skeppsgossekåren i Marstrand”.
446 Osign., ”Synpunkter rörande filmens användning i den militära utbildningen”, 2.
447 Cap. Commandant Poignard, ”Instruktionsfilmen [fortsättning]”, Föreningen Armé- och 
Marinfilms Medlemsblad, nr 5 (1924): 12.
448 Osign., ”Ljusbilden och den militära utbildningen”, Föreningen Armé- och Marinfilms 
Medlemsblad 2 (1933): 2–3.
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exempelvis genom en kostnadsberäkning för iordningställandet av en film-
lektionssal från 1936.449

En betydande skillnad mellan de tillfälligt arrangerade visningarna och 
dessa två teckningar är att filmduken på de båda teckningarna är placerad på 
samma vägg som eleverna betraktade under andra undervisningsmoment. Vid 
tillfälligt arrangerade visningar skulle, som nämnts, duken enligt brandföre-
skriften placeras på motsatt vägg, intill dörren (Fig. 30). Det kan framstå som 
en obetydlig och enkel åtgärd att placera duken intill dörröppningen i lektions-
salen. Arrangemanget förde dock med sig att alla vände ryggen till den sida 
av salen som tidigare varit blickfång, med plats för kartor, svart tavla och 
lärare. Motståndet mot att vända riktningen i rummet kom alltså till uttryck i 
teckningarna. Genom att filmen tilläts ta plats utmed samma vägg där läraren 
hade sina andra hjälpmedel kunde den smidigare inkluderas som ett hjälp-
medel bland andra. Det enkelriktade rummet hade etablerats under 1800-talet 
när utbildningsväsendet ställt om till undervisning baserad på åskådning och 
läraren intagit platsen längst fram i lektionssalen. Avsevärda ansträngningar 
hade då lagts på att utforma rum och undervisningspraktik för att skola in 
elever i det utbildningshistoriker Joakim Landahl kallat ”the complicated art 
of sitting and of looking”.450

På teckningarna, och i de texter som publicerades tillsammans med dem, 
framstår apparaterna och de elektriska anordningarna som huvudsaken. 
Omsorgen om elevernas bekvämlighet är frånvarande. Istället talades det om 
”bekväma projektionsapparater”, vilket sannolikt hänvisade till att nyare 
apparater ansågs lättare att hantera för lärarna än äldre.451 Teckningarna visar 
antingen ett tomrum där eleverna skulle befinna sig eller rader av hårda pallar 
utan ryggstöd.

                                                     
449 ”29, Kostnadsberäkning för iordningställande av filmrum inom skollokalerna vid Ing 2”, 27 
januari 1936, KrA, Generalstaben (ö), Utbildningsavd., Koncept,1936, BIa, vol. 4, 1:halvåret.
450 Joakim Landahl, ”The Eye of Power(-Lessness): On the Emergence of the Panoptical and 
Synoptical Classroom”, History of Education 42, nr 6 (1 november 2013): 810, 
https://doi.org/10.1080/0046760X.2013.832408.
451 Osign., ”Ljusbilden och den militära utbildningen”, 2.
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Fig. 33. Ett “installationsschema” från 1924 visar hur lektions-
salen anpassas för filmvisningar.452

Fig. 34. En teckning från 1933 visar en lektionssal anpassad för 
projektion av både stillbild och film.453

                                                     
452 Cap. Commandant Poignard, ”4. Projektionsapparaten och dess installation i lektionssalen”, 
Föreningen Armé- och Marinfilms Medlemsblad, nr 5 (1924): 12.
453 Osign., ”Ljusbilden och den militära utbildningen”, 3.
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Kostnadsberäkningen från 1936 avslöjar att iordningställandet av en lek-
tionssal för filmvisning i praktiken inte alls behövde vara så omständligt som 
rekommendationerna och teckningarna antyder.454 Beräkningen inkluderar 
inte någon avancerad belysning eller reglage för elektricitet och mörklägg-
ning. Istället avsåg tre femtedelar av budgeten ställningen till projektorn och 
skåp intill den. En femtedel avsåg duken och den sista femtedelen mörklägg-
ningsanordningen. Fönstren skulle då täckas med enkla rullgardiner där trä-
lister dolde de glipor som kunde släppa in dagsljus.

För dem som inte hade möjlighet att köpa in avancerad utrustning föreslog 
AMF pragmatiska lösningar. Exempelvis förklarade föreningen att en textil-
väv kunde bli en filmduk genom att bestrykas med limfärg tillverkad av lim, 
krita och zinkvitt.455 De limfärgsmålade dukarna rekommenderades i samma 
källa som bättre än de dyrare med metallbeläggning. De gav en mjukare bild 
och gav dessutom inte den förvrängning av bilden som ”metalldukarna” 
gjorde när de betraktades från sidan. Rekommendationen visar ambitionen att 
ge alla åskådare en likartad och angenäm upplevelse av bilden, oavsett var på 
bänkraden de satt. I de anvisningar utbildningsavdelningen distribuerade vid 
1930-talets mitt påpekade man att färgreceptet även skulle innehålla en mindre 
mängd gulockra för att ge bilderna en varm nyans. Då ansåg man att den 
kallare, blåaktiga nyans, som de svart-vita filmerna fick utan gulockra på 
duken, var oangenäm.456 Även om AMF:s råd var utförliga och anvisningarnas 
recept exakt var det inte alltid enkelt att få till en bra filmduk på egen hand. 
Frustrationen anas i en rapport från Kungl. Södermanlands regemente där 
rapportskrivaren konstaterar att den duk de preparerat inte uppfyllde förvänt-
ningarna och fick slängas bort.457

Maskinrummets vara eller icke-vara
En permanent filmlektionssal kunde antingen ha ett separat maskinrum för 
projektorn intill lektionssalen, eller en plats för projektorn i lektionssalen. 
Utformningen med separata maskinrum efterliknade den civila biografen, och 
de var rekommenderade både på grund av brandfaran och för att hålla ute oljud 
från maskinen. I undervisningssammanhang rekommenderade AMF dessutom 
att separata maskinrum ordnades av två andra skäl: Dels därför att projektorn 
då skyddades från ”obehörig inverkan”, dels därför att den ständigt kunde 
hållas redo för visning.458 Det finns inga uppgifter om hur många regementen 
och skolor som inredde maskinrum. Några bör ha fått sådana i samband med 
större ombyggnad eller nybyggnation av undervisningslokalerna. Exempelvis 
framkommer i regementsinstruktionen för Norrbottens regemente 1931 att 

                                                     
454 ”29, Kostnadsberäkning för iordningställande av filmrum inom skollokalerna vid Ing 2”.
455 Osign., ”Projektionen”, Tidskrift för Armé- och Marinfilm, nr 6 (1926): 81.
456 ”421–438, Anvisningar för användning av militär undervisningsfilm (skioptikonbilder)”.
457 ”AMF årsredogörelse 1927”.
458 Osign., ”Maskinrummet”, Tidskrift för Armé- och Marinfilm, nr 7 och 8 (1926): 94.
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filmofficeren ansvarade för nycklar till ett ”filmrum”.459 Älvsborgs regemente 
meddelade i en rapport till AMF 1929 att ett maskinrum inretts med bland 
annat asbest (Fig. 35–36).460 Det eldsäkra materialet och omfattande 
anpassningar för att hantera brandfaran hade genomförts något enstaka år 
innan krigsmakten tog beslut om övergång till det brandsäkra formatet 17,5 
mm.

                                                     
459 Regementsinstruktion för Kungl. Norrbottens regemente.
460 ”AMF årsredogörelse 1928–1929”.
461 Ibid.
462 Enligt rapport som förvaras i AMF:s textarkiv. Se: Ibid. 

Fig. 35–36. Ritning över det mot 
brand skyddade maskinrummet 
samt filmrummet i Älvsborg.461

Här utgjordes filmrummet av 
marketenteriets samlingssal som 
hade plats för cirka 150 åskåd-
are. Rummet var avsett för
undervisningsfilm. 

Militärbiografen som visade 
film för fostran och underhåll-
ning höll istället till i gymnastik-
salen.462
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På de två teckningarna från 1924 och 1933 var projektorn istället placerad 
i lektionssalen. Genom de rapporter som regementen och militära skolor 
skickade in till AMF framkommer att det ofta var svårt att hitta utrymmen som 
var lämpade till maskinrum intill befintliga lektionssalar. Det framgår sällan 
om och när det fanns tillgång till maskinist, däremot att lärare ofta förväntades 
agera maskinist. I de fallen var det otympligt att ha projektorn i ett annat rum, 
inte minst med tanke på att läraren uppmanades att återkommande avbryta 
visningen och hantera flera andra pedagogiska hjälpmedel i lektionssalen 
parallellt med film. I påkostade filmlektionssalar kunde mer avancerade 
arrangemang ordnas. Ett sådant var det som byggdes på Krigsskolan 1926, 
och det inkluderade en ”avståndsledning” som gjorde det möjligt för läraren 
att från lektionssalen sköta en projektor placerad i ett angränsande maskin-
rum.463

De reklambilder för skolprojektorer som publicerades i AMF:s publikation
omkring 1920-talets mitt innehöll snarlika motiv där projektorn står i samma 
rum som åskådarna: En projektor och ryggen av en maskinist syns i bildens 
förgrund, en lärare står i dess bakgrund till höger med pekpinnen riktad mot 
duken och däremellan skymtar elevernas bakhuvuden (Fig. 37).464 Bild-
kompositionen återkom ofta i AMF:s redaktionella material, även när en 
filmlektionsmetod presenterades 1930 (Fig. 38).465 Bilden etsades härigenom 
fast som ett signum för film i undervisningen. Med sin ursprungliga uppgift 
som reklam för projektorutvecklare betonade bilden maskinen och maskin-
istens roll. Den förmedlade både betydelsen av att ha en maskinist och att 
maskinen kunde ställas upp i samma rum som eleverna satt i.466

                                                     
463 Osign., ”Krigsskolan”, Tidskrift för Armé- och Marinfilm, nr 1 (1928): 3.
464 Projektorerna var tillverkade av de tyska tillverkarna A. G. Hahn, Cassel och Goerz Hahn
vilket var två företag som på 1920-talet skulle gå samman i det nybildade Zeiss. Se: ”Zeiss 
Ikon”, Camerapedia, åtkomstdatum 14 februari 2017,
http://camerapedia.wikia.com/wiki/Zeiss_Ikon.
465 Osign., ”Maskinrummet”, 95; Osign., ”Synpunkter rörande filmens användning i den 
militära utbildningen”, 2.
466 En liknande annonsbild har Zimmermann uppmärksammat som typisk för det icke-
kommersiella förevisningsdispositivet. Se: Yvonne Zimmermann, Schaufenster Schweiz
(Zürich: Limmat Verlag, 2011), 83.
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Fig. 37–38. Betoningen av projektorn i A. G. Hahns reklambild, som publicerades i 
AMF:s publikation 1925, återkom i publikationen under de följande åren, exempelvis 
på ett omslag till medlemspublikationen 1931.467

Kontrollerad elektricitet och utestängande av dagsljus
Ett ämne som ägnades stort engagemang i texter och illustrationer om rums-
utformning var hur ljussituationen skulle kontrolleras i rummen. Intresset för 
ämnet kan delvis förklaras med filmprojektionens beroende av mörker, men 
framförallt med att intresset för belysningsteknik och ljuskultur låg i tiden. 
Det manifesterades till exempel genom bildandet av Svenska Föreningen för 
Ljuskultur 1926, som arbetade efter mottot ”God belysning är bländfritt ljus i 
tillräcklig mängd på rätt plats”.468 På Liljevalchs konsthall i Stockholm visades 
1928 utställningen ”Ljuset i människans tjänst”.

I krigsmaktens filmlektionssalar skulle dagsljuset enkelt kunna stängas ute. 
När AMF rapporterade från studiebesök i andra länder meddelade man hur 
filmlektionssalarna kunde mörkläggas där. I Danmark hade en militär lek-
tionssal 1924 fått anordningar som stängde fönsterluckorna på några få sekun-
der.469 I Tyskland hade samtliga lektionssalar 1926 enligt AMF ”modern 
                                                     
467 Tidskrift för Armé- och Marinfilm: organ för Föreningen Armé- och marinfilm, AMF
(Stockholm: Föreningen Armé- och Marinfilm, 1925); [omslagsbild], Föreningen Armé- och 
Marinfilms Medlemsblad, nr 1 (1931).
468 Jan Garnert, Ut ur mörkret: Ljusets och belysningens kulturhistoria (Lund: Historiska media, 
2016), 99.
469 Osign., ”En modern lektionssal”, Föreningen Armé- och Marinfilms Medlemsblad, nr 1 
(1924): 7–8.
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utrustning för omedelbar mörkläggning”.470 Då träluckor ansågs alltför kost-
samma för den svenska krigsmakten rekommenderade AMF 1933 tyggardiner 
för mörkläggning, dekorerade med tre kronor och med linor för reglering (Fig. 
39).471 Gardinerna är det tydligaste dekorativa inslag som förekom på 
teckningarna. De avskalade rummen, där den elektriska installationen beton-
ades, speglar ett fokus på funktion driven av ingenjören snarare än av 
arkitekten.

Fig. 39.
Mörkläggningsgardiner.472

Syftet med mörkläggningen var inte enbart att få en högre kvalitet på den 
projicerade bilden. Målet var också att skapa en miljö där läraren kunde 
kontrollera det elektriska ljuset. Olika moment av lektionen krävde olika ljus-
sättning. Fullständigt mörker var önskvärt under filmvisningen, under still-
bildsprojektion behövde eleverna belysning för att kunna anteckna, och när 
svarta tavlan användes skulle belysningen riktas mot denna och samtidigt ge 
ljus till elevernas anteckningar. På teckningen från 1924 beskrivs ett antal 
belysningsanordningar: hjälpbelysning, avskärmade lampor, tryckströmbryt-
are för hjälpbelysning, strömbrytare för lampan vid svarta tavlan och ström-
brytare för övriga avskärmade lampor.473 Källorna framställer det som efter-
traktansvärt att läraren hade full kontroll över ljussättningen och gärna tillgång 
till reglagen på armlängds avstånd. I rapporten från AMF:s studiebesök i 
Danmark 1924 uppmärksammade man särskilt mängden strömbrytare.474 De 
svenska besökarna noterade imponerat att strömbrytare till och med placerats 
på lärarens bord. På teckningen från 1933 skulle även filmprojektorn vara 
möjlig att belysa för att förenkla arbetet för maskinisten. På teckningen från 
                                                     
470 Osign., ”Ljusbilder i den militära undervisningens tjänst vid Tyska armén”, Föreningen 
Armé- och Marinfilms Medlemsblad, nr 3 (1927): 5–6.
471 Osign., ”Ljusbilden och den militära utbildningen”, 4.
472 Ibid.
473 Cap. Commandant Poignard, ”Instruktionsfilmen”, Föreningen Armé- och Marinfilms 
Medlemsblad, nr 4 (1924): 12.
474 Osign., ”En modern lektionssal”.
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1924 förekommer avskärmade lampor som då uppfattades som bra, eftersom 
deras skärmar förhindrade den bländning de tidigare vanliga, bara glöd-
lamporna orsakat. På teckningen från 1933 förekommer istället funktion-
alistiska globlampor som gav ett jämnt allmänljus. Under 1930-talet hade 
dessa blivit vanliga i folkskolans lektionssalar som enda belysning, men de 
hade också börjat ifrågasättas med en ljushygienisk retorik som framhöll 
betydelsen av god belysning.475 Upptagenheten vid ljussituationen antyder att 
projektionens krav på mörker uppfattades som ett problem. Senare, på 1940-
talet, skulle det leda till utvecklingen inom USA:s militära organisation av 
projektionsteknik vilken möjliggjorde filmvisning i dagsljus.476 Det var ett steg 
på vägen mot dagens enskilda och mobila åskådarskap.477

Teckningarna som publicerades 1924 och 1933 uttryckte en önskan om en 
fullkomligt kontrollerad situation. Elektriciteten var under mellankrigstiden 
dock inte helt kontrollerbar. Den var varken standardiserad eller fritt tillgäng-
lig. Både 110 och 250 volt förekom. Dessutom var det vanligt med spännings-
fall, framförallt kvällstid. Det fick såväl rumsbelysning som projektorns ljus-
styrka och hastighet att variera.478 Emellanåt, såsom vid Bodens regemente 
läsåret 1932–1933, uppmanades till sparsamhet med elström och förbrukning 
var bara tillåten inom reglerade tider.479

Pedagogiska hjälpmedel i samspel
AMF utnyttjade ett Medienverbund. Det innebär, med Elsaessers definition, 
att olika medier och mediepraktiker inom krigsmakten tillämpades komple-
mentärt och i ett ömsesidigt beroende av varandra.480 Ett exempel är att samma 
teckning kunde förekomma i AMF:s medlemspublikation, distribueras till 
lärare som skioptikonbild och ingå i en film. Likartade ”förbund” förekom i 
civila kontexter. Att de var vanliga i den militära framkommer både genom 
det svenska material som ligger till grund för denna avhandling och i den 
amerikanska som antologin Cinema’s Military Industrial Complex (2018) 
behandlar.481 Följande avsnitt avser synliggöra hur det också var verksamt 
under en och samma lektion. Med Hedigers och Vonderaus beskrivning av ett 
Medienverbund som ”the coordination of several media in a media setup” kan 

                                                     
475 Garnert, Ut ur mörkret, 169.
476 Andrea Kelley, ”Mobilizing the Moving Image: Movie Machines at US Military Bases and 
Veterans’ Hospitals during World War II”, i Cinema’s Military Industrial Complex, red. Haidee 
Wasson och Lee Grieveson (Oakland, CA: University of California Press, 2018), 49–52.
477 Ibid., 58.
478 Tag filmen till hjälp.
479 Hultstrand, Kungl. Norrbottens regementes historia 1841–1966, 138.
480 Elsaesser, ”Archives and Archaeologies”, 22.
481 Wasson och Grieveson, Cinema’s Military Industrial Complex, 18.
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detta kallas filmlektionssalens ”setup”.482 Detta inkluderade även förfilmiska 
praktiker som lärarna fortsatt tillämpade och som på olika sätt påverkade 
visningen av undervisningsfilmerna. Oavsett var film visades framgår det av 
källorna att filmmediet inte betraktades som ett självständigt hjälpmedel i 
undervisningssammanhanget. 

Samspel mellan pedagogiska hjälpmedel har tidigare uppmärksammats, 
framförallt i studier om efterkrigstiden. Acland, som belyst denna period i 
USA, hänvisar till de amerikanska studierna från 1960- och 1970-talen av 
Robert T. Filep och Wilbur Schramm när han talar om de olika hjälpmedlen 
som ett ”interrelated system”, där inget i sig självt betraktades som full-
komligt.483 Ett liknande ”system” påträffas i den svenska militära organisa-
tionen under mellankrigsperioden. En filmofficer beskrev att de tre hjälp-
medlen film, transparent stillbild och projicerade tredimensionella objekt 
”fullständiga hvarandra på ett synnerligen lyckligt sätt”.484

Under 1930-talet uppmärksammade den militära myndigheten den ökade 
efterfrågan på bilder till åskådningsundervisningen, och det gällde både rörlig 
bild och stillbild.485 Walter Fevrell hade redan 1915 argumenterat för att både 
den rörliga bilden och stillbilden behövdes i undervisningen.486 Då var 
praktiken att kombinera film och stillbild etablerad i USA sedan flera år.487 För 
AMF:s del innebar en användning av stillbilder att deras filmkopior höll 
längre och föreningen eftersträvade därför att få leverera lådor med skiopti-
konbilder tillsammans med filmerna. Stillbilderna valdes ut från filmremsan 

                                                     
482 Hediger och Vonderau, ”Record, Rhetoric, Rationalization”, 38.
483 Charles R. Acland, ”Curtains, carts and the mobile screen”, Screen 50, nr 1 (1 mars 2009): 
148–66, https://doi.org/10.1093/screen/hjn071; Robert T. Filep, ”A Study of the Impact of 
Research on Utilization of Media for Educational Purposes. Final Report.”, 15 juli 1970, 
https://eric.ed.gov/?id=ED042064; Wilbur Schramm, "Chapter IV: Learning from Instructional 
Television", Review of Educational Research 32, nr 2 (1 april, 1962): 156–167, https://doi-
org.ezp.sub.su.se/10.3102/00346543032002156.
484 ”AMF årsredogörelse 1928–1929”.
485 ”Med hänsyn till åskådningsmaterielens alltmer ökade betydelse för utbildningen...” ”2, Ang 
medel för anskaffning av åskådningsmaterial”.
486 Fevrell, ”Åskådningsundervisningen och de kinematografiska bilderna”, 10; När Snickars 
behandlat åskådningsundervisningens övergång från att ha varit ett särskilt ämne till att bli en
allmän undervisningsprincip lyfter han Walter Fevrells roll som ”mediepedagogisk aktör” i 
Sverige. Se: Snickars, ”’Bildrutor i minnets film’ – Om medieprins Wilhelm och film som käll-
och åskådningsmaterial”, 220; Pedagogikforskaren Olof G. Jonsson har uppmärksammat att 
åskådningsundervisningen mötte stort motstånd och hamnade i vanrykte i Sverige under tidigt 
1900-tal. I ett försök till omformulering lanserades begreppet ”iakttagelseundervisning”. 
Jonsson belyser trögheten i etableringen av nya undervisningsformer. Se: Olof G. Jonsson, 
Bilden och texten: En studie av ljusets och seendets pedagogik (Doktorsavhandling, Uppsala 
universitet) (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2010), 94–99.
487 Musser har uppmärksammat att fotografiskt illustrerade föredrag om krig förekom redan 
under 1890-talet. Han betonar också att stillbild och rörlig bild ofta användes vid samma tillfälle 
under det tidiga 1900-talet. Musser, ”2.1 Problems in Historiography: The Documentary 
Tradition Before Nanook Of the North”, 123–25.
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och kopierades till glasskivor.488 Strävan att komplettera visningen med still-
bildsvisning innebar att teckningen från 1933 innehöll både film- och still-
bildsprojektorer (Fig. 34). Propagerandet för stillbilden bidrog till att krigs-
makten 1945 hade fler ljusbildsapparater än filmprojektorer. Dyhlén konstat-
erade i en tillbakablick: ”…filmen har ingalunda tagit död på ljusbilden. 
Tvärtom har den ökat i användning. Säkerligen har filmen varit en ljusbildens 
”pacemaker”.489

Även andra projektionsteknologier introducerades. År 1923 demonstrerade 
AMF de första varianterna av apparater som kunde användas i lektionssalen 
för att projicera reflekterade bilder av opaka två- och tredimensionella före-
mål: så kallade episkop och epidiaskop. De kan liknas vid senare tiders over-
headapparater (Fig. 40). Dessa fann enligt AMF snabbt gehör bland lärarna.490

Exempelvis användes episkopet för att förevisa delarna i en kulspruta.491

Namnet Diaskop var ett nytt namn på skioptikonapparaten, vilket skulle bli 
alltmer etablerat under mellankrigsperioden. Epidiaskopet var en kombination 
av ett episkop och ett diaskop. Maskinen kunde både projicera bilder från 
genomlysta glasskivor och reflektera bilder av opaka föremål. Ett annat namn 
för epidiaskopet var den amerikanska benämningen balopticon.492

En fördel för lärarna var att dessa hjälpmedel kunde användas för att proji-
cera deras egna teckningar eller massproducerade tryckta bilder. Det innebar 
att de varken behövde köpa bilder eller boka material från distributörer. 
Beslutet från AMF att utveckla medlemspublikationen till en rikt illustrerad 
tidskrift 1925 hängde samman med lanseringen av dessa nya hjälpmedel. I
tidskriften förekom bildsidor med tomma, vita baksidor och de var avsedda 
att dras ut av lärarna för att projiceras i lektionssalen (Fig. 41).

                                                     
488 Ett fåtal källor behandlar erbjudanden om distribution av stillbilder. En källa berättar att 
utbildningsavdelningen erbjöd flygbilder för 1 krona styck. Se: ”39, P M rörande anskaffning 
av flygbilder (bildskisser) genom samarbete med flygvapnet m m”, KrA, Generalstaben (ö), 
Utbildningsavd., Inkomna handl., 1917–1935, EIb, vol. 1; I en cirkulärskrivelse år 1935 
informerade generalstaben regementen och skolor om att de nu kunde hyra ett antal nya filmer 
och samtidigt få en tillhörande stillbildsserie levererad. Se: ”906” [författad av Oscar Nygren, 
13 november 1935], KrA, Generalstaben (ö), Utbildningsavd., Koncept, 1935, BIa, vol. 3, 
2:halvåret; I ytterligare en källa informerar generalstaben om att en låda med femtio stillbilder 
kan hyras. Se: ”396” [författad av Carl Hamnström, 10 juli 1936], KrA, Generalstaben (ö), 
Utbildningsavd., Koncept, 1936, BIa, vol. 4, 2:halvåret.
489 Dyhlén, Krigstjänstgöringsskyldig, 14.
490 ”Filmnytt” (Armé-, Marin- och Flygfilm, Stockholm, 1943), Okat. Affärstryck film. 
Föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm Stockholm 1945, 1920–, Kungliga biblioteket.
491 ”AMF årsredogörelse 1928–1929”.
492 Osign., ”Ljusbilden och den militära utbildningen”, 3.
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Fig. 40. Ett epidiaskop tillät projektion av 
opaka bilder och andra föremål.493

Fig. 41.  I föreningens publikation trycktes 
bildsidor med tom baksida som var avsedda 
att dras ut och användas med epidiaskopet. 
Här visas en luftvärnskulspruta på riksdags-
husets tak.494

När fotografiska bilder uppfattades som en eftertraktad nyhet i lektions-
salen, och nya apparater utvecklades för att visa dem, framstod andra 
etablerade hjälpmedel som föråldrade. Uttalanden antyder att man ibland 
önskade vända dessa ryggen. Lärare kunde också bokstavligt uppmanas att 
vända den stora kartan i lektionssalen och använda den som filmduk.495 För de 
icke-fotografiska äldre hjälpmedlen etablerades också nya undervisnings-
praktiker, i samspel med de fotografiska hjälpmedlen.

I de militära lektionssalarna var det framförallt två etablerade hjälpmedel 
som användes tillsammans med de projicerade bilderna, och det var kartan 
och den svarta tavlan. Båda liknade filmduken med sina rektangulära fält där 
läraren uppmärksammade detaljer och sammanhang. De var också ofta placer-
ade intill varandra, utmed samma vägg. Formuleringar som ”Skioptikonbilden 
som väggkarta” betonade utbytbarheten.496 En artikel, med denna formulering 
som rubrik, framhöll den projicerade bildens överlägsenhet över kartan.497 Den 
senare hade nackdelen att både vara dyr och riskera att snabbt föråldras. Ett 
annat förslag var att läraren, istället för att använda en tryckt karta, skulle 
                                                     
493 Ibid., 4.
494 Osign., ”[Fotosida]”, Tidskrift för Armé- och Marinfilm, nr 7–8 (1926): 99.
495 Detta enligt trycksak från AMF, möjligen tryckt 1942. Okat. Affärstryck film. Föreningen 
Armé-, Marin- och Flygfilm Stockholm 1945, 1920–, Kungliga biblioteket.
496 Osign., ”Skioptikonbilden som väggkarta”, Föreningen Armé- och Marinfilms Medlems-
blad, nr 5 (1924): 15–17.
497 Ibid.
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projicera epidiaskopbilder tagna från flygplan mot ett papper och rita med 
skolkritor över projektionen på pappret.498 Fotografiet förvandlades härigenom 
till en fond, där det utbytbara pappret möjliggjorde en omedelbar och utbytbar 
framställning som liknade undervisningsfilmernas animationer. Exemplet 
belyser samspelet mellan projektionen och de fysiska hjälpmedlens materiali-
tet, såsom pappret och skolkritans. Källan använder beteckningen ”omslags-
papper” vilket möjligtvis betyder att den avsåg brunt papper på rulle. Andra 
fysiska undervisningsmateriel var också närvarande i vardagens språkbruk. I 
en promemoria från utbildningsavdelningen 1939 ställdes frågan: ”Varför är 
vår gräns på Europas karta ett tuschstreck, när övriga kunna suddas ut med 
sådan lätthet?”499

I jämförelse med den tryckta kartan framstår tecknandet på svarta tavlan 
som mer dynamiskt och dessutom flyktigt. Få spår finns kvar efter den praktik 
som utspelats där. Ett av dem förekommer i en kort sekvens i en av AMF:s 
filmer (Fig. 42–45). En rapport från Norrbottens regemente 1932 nämner att 
lärare där uppmuntrades att använda svarta tavlan i samband med film-
visningar.500 Läraren skulle skissa de väsentligaste momenten i filmen på 
svarta tavlan före visningen för att förbereda eleverna och styra deras upp-
märksamhet. Trots bristen på källor kan det antas att användningen av svarta 
tavlan liknade den som praktiserades i andra skolmiljöer. Utbildnings- och
vetenskapshistorikern Caitlin Donahue Wylie, som studerat den svarta tavlans 
roll så som den behandlades i manualer som distribuerades till brittiska lärare 
under 1800-talet, har identifierat en frustration över det statiska, som den 
tryckta planschen, och en förtjusning i det dynamiska, som tecknandet på 
svarta tavlan.501 Det liknar den antydda frustration över det icke-fotografiska 
och hyllning av filmen som förekommer i AMF:s handlingar. Enligt Donahue 
Wylie uppmanades lärare att teckna “quickly and on the spot” därför att det 
dynamiska och spontana ansågs göra eleven mer uppmärksam. Hennes slut-
satser är möjliga att tillämpa även för den militära situationen. I AMF:s filmer 
liknar tecknade animationer ofta kritteckningar på en svart tavla.

                                                     
498 ”39, P M rörande anskaffning av flygbilder (bildskisser) genom samarbete med flygvapnet 
m m”.
499 ”Chefens för arméns anförande 18/11 1939 och PM att tjäna som underlag för orienterande 
föredrag”.
500 Holmquist, ”Filmundervisningen. Erfarenheter från Kungl. Norrbottens regemente”, 336.
501 Caitlin Donahue Wylie, ”Teaching manuals and the blackboard: Accessing historical 
classroom practices”, History of Education 41, nr 2 (1 mars 2012): 259, 
https://doi.org/10.1080/0046760X.2011.584573.
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502 Osign., ”Maskinrummet”, 95.

Fig. 42. En lektion i Skövde 1930 där 
svarta tavlan används.

Fig. 43. Svarta tavlan utomhus i Lv-
skjutning med eldhandvapen (10 789, 
AMF, 1937).

Fig. 44. Ett fotografi i AMF:s publika-
tion 1926 visar en lärare som agerar på 
ett likartat sätt med pekpinnen mot en 
projektion.502
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I diskussionerna om inköp av hjälpmedel inom krigsmakten framhölls 
bristen på resurser. De olika behoven av att uppdatera planscher, köpa in film-
projektorer eller reparera gymnastiksalar vägdes mot varandra.503 I en redo-
görelse över Kungl. Norrbottens regementes historia beskrivs anslagen som
så knappa att inte ens byggnaderna kunde hållas i ”hjälpligt skick”.504 Även i 
källorna från mellankrigsperioden som behandlar film återkommer uttalanden 
om att de olika hjälpmedlen uppfattades som ålderdomliga och bristfälliga. I 
en antologi om krigsskolan Karlberg beskriver Göransson hur mellankrigs-
perioden präglades av experimenterande med nya pedagogiska metoder sam-
tidigt som kursböckerna var otidsenliga, någon av dem till och med från 1800-
talet.505 Även de värnpliktigas instruktionsbok, Soldatinstruktionen, uppdater-
ades sällan och uppfattades som föråldrad.506 I generalstabens skrivelser och i 
AMF:s publikation uppmanades lärarna att göra det mesta av det de hade till 
hands. Uppfattningen att de nya fotografiska hjälpmedlen var eftertraktade 
men dyra var inte unik för krigsmakten. Även inom den svenska folkskolan 
upplevde lärarna och skolinspektörerna inte bara lättnad över vad de nya 
hjälpmedlen hade att erbjuda utan också förtvivlan över de kostnader som de 
medförde.507

Läraren och filmen
Den drygt två minuter långa instruktionsfilmen Filmlektion (10 636) produ-
cerades av AMF 1930. Syftet med filmen var att lära krigsmaktens lärare hur 
de skulle använda film i undervisningen. Vid decennieskiftet 1930 var film så 
pass etablerat som pedagogiskt hjälpmedel att lärare förväntades kunna visa
film under lektionerna, men fortfarande fanns de som saknade erfarenhet.

En inledande textsida i Filmlektion noterar att en filmlektion inte innebär 
en ”upprullning” av film. Därefter följer narrativet en lärare från den stund då 
han förbereder lektionen till lektionens slut. I den första scenen sitter han vid 
ett bord. Hans vänstra hand vilar mot ett slätt instruktionshäfte som han läser 
samtidigt som han antecknar i den egna skrynkliga anteckningsboken. Skill-
naden mellan slät och skrynklig förmedlar lärarens nit men också det full-
ändade nya som kommer utifrån, sänt till honom från en mer kompetent aktör, 
i detta fall AMF. En mellantext påtalar vikten av att förbereda filmlektionen 
och av att ha ”noggrann kännedom om filmens innehåll”. Därefter står läraren 
mellan filmduk och kartor, upphöjd över ett trettiotal elever. En text förklarar 
                                                     
503 För ett exempel på resonemang om inköp. Se: ”450–451, Angående medel för anskaffning 
av undervisningsmateriel” [författad av Oscar Nygren, 26 juni 1937], KrA, Generalstaben (ö), 
Utbildningsavd., Koncept, 1937, BIa, vol. 5.
504 Hultstrand, Kungl. Norrbottens regementes historia 1841–1966, 136.
505 Göransson, ”Krigsskolan i ett föränderligt samhälle 1920–1982”, 253–59.
506 Rudberg, ”Armen måste blifva en skola för hela folket”, 45.
507 Jonsson, Bilden och texten, 136.
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att läraren orienterar eleverna om filmens innehåll före visningen. Den 
påminner om att läraren kan visa stillbilder (skioptikonbilder) från filmen före 
visningen. Läraren står nu intill skioptikonapparaten. Han talar samtidigt som 
han för en glasbild genom apparaten. Texten meddelar att läraren ska stå 
bakom eleverna om han önskar kommentera filmen. Ordet ”bakom” är under-
struket och betonar lärarens underordnade placering i relation till filmen. 
Eleverna ska få möjlighet att vara fullkomligt uppmärksamma på filmens 
innehåll.  Läraren står intill en lådformad projektor placerad på ett bord. Text-
en påpekar att läraren måste begränsa filmlängderna och endast visa kortare 
avsnitt i olika omgångar för att eleverna ska få ”lättare att tillgodogöra sig 
filminnehållet”. Direkt därefter står läraren intill duken längst fram i det nu 
upplysta rummet och håller förhör om filmens innehåll. Eleverna turas om att 
ställa sig upp för att svara. Visningen återupptas. Texten påpekar att läraren 
bara får pausa filmförevisningen för längre förklaringar om detta kan göras 
utan brandrisk. Bilden visar hur lärarens pekfinger för ett reglage på film-
projektorn till pausläge (Fig. 46). Under avbrottet är han mer aktiv än under 
någon annan del av filmen. Han gestikulerar ivrigt samtidigt som han förklarar 
filmavsnittet. I en följande scen står han åter intill duken och håller förhör. 
Texten påpekar att det är på just detta sätt som en filmlektion ska hållas för att 
skärpa ”elevernas iakttagelseförmåga”.

Utifrån lärarens perspektiv var filmen ingalunda något hjälpmedel som var 
enkelt att hantera. De olika momenten som krävdes för att visa film och som 
avsnitten nedan följer, steg för steg, innebar flera utmaningar som också ut-
trycktes av lärare i de rapporter de skickade in till AMF under 1920-talet och 
senare, under 1930-talet, till generalstaben. Först i efterhand, på 1940-talet, 
erkände också AMF vilken utmaning det inneburit att inkludera film i under-
visningen: “Att för en del år sedan anordna en förevisning av skioptikonbilder 
var ett helt företag, för vilket man i det längsta drog sig, för att nu ej tala om 
en filmförevisning.”508

                                                     
508 ”Filmnytt” (Armé-, Marin- och Flygfilm, Stockholm, 1943), Okat. Affärstryck film. 
Föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm Stockholm 1945, 1920–, Kungliga biblioteket.
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Fig. 45–46. Två bilder från Filmlektion (10 636, AMF, 1930). Under 1920-talet och 
några år in på 1930-talet uppmuntrades lärarna att pausa visningen för att kommentera 
filmen. I filmen visas hur läraren ska hantera reglaget som avbryter visningen.509

Förberedelsen
Beslutet att använda en film under en lektion kunde tas ett år i förväg. Den 
tidiga planeringen blev ett krav från AMF under 1920-talet och en nödvändig-
het sedan allt fler lärare fått uppleva att de filmkopior de önskade hyra redan 
var beställda av andra. Föreningen hade inte resurser att tillverka ett större 
antal kopior och riskerade att förlora lärarnas förtroende om den skickade ut 
en annan film än den beställda eller ingen film alls. De rapporter lärarna skick-
ade in till AMF vittnar om att föreningen fick mycket ris för bristande distri-
bution. Efter läsåret 1926–1927 rapporterade lärarna vid Kungl. Västerbottens 
regemente att de inte använt film alls, framförallt på grund av att filmerna 
aldrig anlände i tid till de lektioner då man planerat att använda dem.510 Andra 
rapporterade att man noga planerat filmverksamheten, exempelvis Kungl. 
Göta ingenjörkår. Där hade lärare, militära skolinspektörer och filmofficerare 
i samarbete tagit fram en fullständig plan för läsåret.511 Filmundervisningen 
som utlovade effektivitet innebar därmed även en tröghet, med årslånga 
perioder från plan till händelse.

I rapporterna var det flera som också beklagade sig över filmkatalogernas 
utformning, där det inte framgick vilka filmer som var nyast. Ett regemente 
påpekade att AMF borde märka ut de ”omoderna” filmerna som katalogen 
listade, då dessa inte längre överensstämde med den utbildning som gavs. En 
annan ansåg att dessa oanvändbara filmer borde sållas bort och att en 
reducerad katalog borde ges ut. En tredje uttryckte ett generellt missnöje med 
filmerna och önskade att ”regementet kunde beredas tillfälle till inköp av 
                                                     
509 Samma bild som förekom i filmen förekom också i en beskrivning av filmen i föreningens 
publikation. Osign., ”Synpunkter rörande filmens användning i den militära utbildningen”.
510 ”AMF årsredogörelse 1927”.
511 ”AMF årsredogörelse 1927, Redogörelse över ljusbildsundervisningen vid Kungl. Göta 
ingenjörkår, utbildningsåret 1926–1927”, 1927, AMF.
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några moderna, militära filmer”.512 Ordet ”moderna” hade särskilt understruk-
its i rapporten. Uttalandena antyder filmernas begränsade livslängd. Valet av 
ordet ”modern” visar också att man upplevde att undervisningen förändrades 
och var på väg mot en eftertraktansvärd modernitet. AMF kritiserades för att 
inte ha hängt med. Sannolikt var det så att föreningen varit så angelägen att få 
en imponerande fyllig katalog efter den magra starten att man varit ovillig att 
låta katalogen åter, genom rensning, bli tunn. Den stora mängd filmer vars 
syfte var att imponera blev i undervisningspraktiken en belastning. Inte heller 
hade föreningen resurser att hålla alla filmer uppdaterade. Distributionen var 
därmed frustrerande för lärarna både vad det gällde erbjudet innehåll och 
kravet på framförhållning. Mot bakgrund av detta är det inte förvånande att 
Dyhlén uppmärksammade kapaciteten att kassera filmer i tidskriften Se,
1942.513

När en film väl anlänt hade läraren en mycket kort tid på sig innan filmen 
skulle returneras till Stockholm. Tidspressen framkom inte i filmen Film-
lektion. Inte heller nämnde filmen att undervisningsfilmerna helst skulle ses 
av läraren i förväg. Den instruktionen gavs annars genomgående i AMF:s 
kataloger och i medlemspublikationen. Den centrala anvisningen som distri-
buerades på 1930-talet uppmanade lärarna att ta tid på varje scen och anpassa 
föreläsningen därefter, för att de skulle kunna betona det som var mest 
relevant för eleverna i fråga.514 Anvisningen slog också fast att lärarna skulle 
förlora tid om de inte förberedde sig väl.515

I de särskilt anpassade filmlektionssalarna ingick ibland ett kinoskop. Det 
var utrustning för förberedelsemomentet, vilket likt ett klippbord tillät ett 
studium av filmen, bildruta för bildruta.516 Instruktionen att studera filmen i 
förväg negligerades troligtvis ofta av tidspressade lärare. Det antyds av att 
ordet ”före” betonades med spärrade bokstäver, ”f ö r e”, i katalogernas 
instruktioner efter 1926. Lärare medgav också att de inte förberett sig. En 
lärare erkände det i en återblick: “Tyvärr hade jag ej haft tillfälle att se filmen 
förut, utan såg den första gången samtidigt med eleverna. Sedan jag väl sett 
den, kom jag underfund med meningen i den.”517 Erkännandet återgavs i 
medlemspublikationen med avsikten att betona vikten av förberedelse.

Motståndet mot att se filmen på egen hand före lektionen verkar ha berott 
både på en generell tidsbrist och på att lärarna hade tillgång till filmer de hyrt 
från AMF under så få timmar. Vid större regementen, såsom Kungl. Svea 
ingenjörskår, började man under 1920-talets sista år ordna gemensamma för-
handsvisningar för samtliga lärare som skulle använda en film.518

                                                     
512 ”AMF årsredogörelse 1927–1928”.
513 Osign., ”Uniformerad filmproducent har gjort 600,000 meter film”, 6.
514 ”421–438, Anvisningar för användning av militär undervisningsfilm (skioptikonbilder)”.
515 Ibid.
516 Holmquist, ”Filmundervisningen. Erfarenheter från Kungl. Norrbottens regemente”.
517 Osign., ”Mina första erfarenheter av den militära undervisningsfilmen”, 60.
518 ”AMF årsredogörelse 1927–1928”.
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Lärare inom krigsmakten krävde att de istället för att se filmer i förväg 
skulle få ta del av mer omfattande manualer från AMF.519 Kravet var inte lång-
sökt. Under de föregående decennierna hade det i civila sammanhang etabler-
ats en praxis att distribuera beskrivande texter tillsammans med de skioptikon-
bilder som distribuerades till föreläsningsverksamhet.520 Det häfte som stud-
eras i instruktionsfilmen Filmlektion bör därmed ha uttryckt en både förväntad 
och önskad situation. Fortfarande vid mitten av 1930-talet saknade de flesta 
filmerna dock manualer, även om alla hade enkla textlistor fastsatta på film-
kartongen. Detta ville generalstaben åtgärda i samband med att filmdetaljen 
blev alltmer etablerad under 1930-talet. Avsikten var då att med varje film 
distribuera textbeskrivningar av scenerna tillsammans med foton av de film-
bilder som ansågs mest centrala.521 Trots att viljan fanns verkar det inte som 
om initiativet fullföljdes under 1930-talet. Den tyska filmen Radioteknik
(1936) var ett undantag när den försågs med textinstruktion, men att så skedde 
berodde främst på att de texter som ingick på filmens bildsidor inte hade 
översatts och att man därför ansåg att lärarna behövde mer vägledning än om 
det varit en svensk film.522 Senare, på 40-talet, verkar däremot mer regel-
mässigt filmhäften ha producerats till filmerna. Ett antal av dessa återfinns 
idag på Kungliga biblioteket och i AMF:s arkiv. På 1960-talet, då Dyhlén 
blickade tillbaka, förklarade han AMF:s brist på manualer under mellankrigs-
perioden med att de försök föreningen gjorde inte uppskattades av lärarna och 
därför övergavs.523 Dyhléns slutsats var att AMF varit före sin tid, eftersom 
”treklangen” av stillbild, rörlig bild och text blivit en självklarhet inom svensk 
vuxenutbildning först under sent 50-tal.

Filmprojektorn
Klagomålen från lärarna gällde inte bara filmutbud och distributionsförhållan-
den, utan också tillgången till fungerande projektorer och utmaningen att sköta 
dessa. Klagomålen överensstämmer därmed med de vanligt förekommande 
hinder för undervisningsfilmens etablering som andra forskare uppmärksam-
mat. Exempelvis har Masson identifierat samma klagomål i den holländska 
grundskolan efter 1940.524 Hon påpekar också att Larry Cuban noterat samma
utmaningar i sitt klassiska verk Teachers and Machines (1986).525 Cuban 
                                                     
519 ”AMF årsredogörelse 1927”.
520 Ett exempel är en text från år 1912 där uttrycket ”nödig text” pekar på stillbildens beroende 
av ordet. ”Skioptikonbilder med nödig text för församlings- och ungdomsaftnar”, Församlings-
bladet 9, nr 37 (1912): 444.
521 ”421–438, Anvisningar för användning av militär undervisningsfilm (skioptikonbilder)”.
522 ”63–79, Handledning för lektion med undervisningsfilmen ’Radioteknik’”, 11 februari 1937, 
KrA, Generalstaben (ö), Utbildningsavd., Koncept, 1937, BIa, vol. 5.
523 Dyhlén, Krigstjänstgöringsskyldig, 15.
524 Masson, Watch and Learn. Rhetorical Devices in Classroom Teaching Films after 1940, 58.
525 Larry Cuban, Teachers and Machines: The Classroom Use of Technology Since 1920 (New 
York, NY: Teachers College Press, 1986).



144

beskriver där hur hanteringen av projektorer uppmärksammades som en
utmaning inom skolväsendet i USA.526 Wasson har identifierat samma 
irritation när det gällde projektorer inom USA:s militära organisation, där 
projektorn JAN utvecklades på 1940-talet. 527 Användarna där uppfattade den 
som bristfälligt utformad och utmanande att använda. Att många lärare inom 
den svenska krigsmakten verkar ha undvikit film på grund av projektorerna är 
inte förvånande mot bakgrund av denna utblick.

Samtidigt som AMF nedprioriterade distributionen av manualer och igno-
rerade önskemålen att märka ut vilka filmer som var mest aktuella var före-
ningen desto mer angelägen att träna lärarna i att använda projektorer. 
Betoningen av apparaten och dess skötsel hängde sannolikt samman med att 
filmmediet för många var en nyhet. En jämförelse kan göras med 1890-talets 
uthyrning av skioptikonbilder i Sverige. I en mer omfångsrik katalog från 
Hasselblad 1896 beskrev 111 av de 266 sidorna skioptikonapparaternas upp-
byggnad och tillbehör.528 AMF framhöll genomgående att det var okunskap 
om projektionsapparaterna som hindrade lärarna, inte ofullkomliga filmer 
eller bristfällig distribution. 

Det låg i AMF:s intresse att förmedla betydelsen av både noggrann för-
beredelse och kompetent handhavande av film och projektionsapparat. Ett 
effektivt medel var att hota, dolt eller uttalat, med det löje en bristfälligt 
genomförd filmlektion kunde väcka. Hotet om att filmen skulle uppfattas som 
kompetent men läraren som bristfällig återkom. Exempelvis uttalades det i den 
text om den belgiska arméns tidiga erfarenhet av undervisningsfilm som AMF 
publicerade 1924:529

De första lektionerna med film gåvo knappast intryck av att instruktören 
behärskade filmens användning såsom åskådningsmedel. Det såg snarare ut 
som om filmen behärskade instruktören, förnämligast kanske av den anled-
ningen att instruktören ej kände till filmens egenskaper.530

                                                     
526 Ibid., 17.
527 Haidee Wasson, ”Experimental Viewing Protocols: Film Projection and the American 
Military”, i Cinema’s Military Industrial Complex, red. Haidee Wasson och Lee Grieveson 
(Oakland, CA: University of California Press, 2018), 31.
528 Illustrerad priskurant å scioptikon med tillbehör och scioptikonbilder jemte fullständiga 
bruksanvisningar (Göteborg: F. W. Hasselblad & Co, 1896). Tillgänglig på Internet via 
filmarkivforskning.se: http://filmarkivforskning.se/filmpublikationer/illustrerad-priskurant-a-
scioptikon-med-tillbehor-och-scioptikonbilder-jemte-fullstandiga-bruksanvisningar-
hasselblad/.
529 Poignard, ”Instruktionsfilmen”; Musser har noterat att produktion av ”instructive 
documentary films” förekom i Belgien under 1920-talet och att dessa filmer hyllades av den 
katolska kyrkan. Musser, ”2.1 Problems in Historiography: The Documentary Tradition Before 
Nanook Of the North”, 120.
530 Poignard, ”Instruktionsfilmen”, 13.
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Några år senare, 1927, påpekade AMF att även krigsmaktens lärare var 
inkompetenta filmförevisare:

På sina håll synes emellertid ännu uppfattningen vara rådande, att förevisning 
av ljusbilder, framförallt film, är ett mycket invecklat och följaktligen besvär-
ligt företag. Denna uppfattning skulle emellertid helt försvinna, därest veder-
börande lärare personligen lärde sig projektionsapparaternas handhavande. Och 
med vår tids lättskötta apparater är inlärandet långt ifrån någon konst.531

Ytterligare ett antal år senare, 1934, kvarstod uppfattningen att lärarna inte 
brydde sig om att ägna apparaterna den omsorg dessa krävde:

Man får ej förundra sig över om en maskin, som behandlas felaktigt, och som 
aldrig rengöres och oljas småningom börjar krångla…532

Lärares okunskap, ointresse eller tidsbrist innebar inte bara att projektorerna 
gick sönder utan också att AMF:s filmkopior blev utslitna i förtid. Föreningen 
hade därmed ett ekonomiskt intresse i att uppmuntra lärare att lära sig be-
härska projektorerna. Medlemspublikationen innehöll återkommande redo-
görelser över olika projektorers komponenter, illustrerade med sprängskisser. 
Projektionsapparaterna verkar trots påståendet om ”lättskötta apparater” inte 
ha varit helt enkla att hantera. År 1937 bestod förberedelsen av projektorn 
inför en visning av flera omständliga moment: Maskinen skulle torkas av, 
oljas, köras utan film tre till fem minuter, ett antal delar skulle inspekteras och 
avslutningsvis skulle all olja torkas bort från maskinens yttre liksom från de
ytor filmremsan kunde komma i kontakt med.533 En anledning till att AMF 
publicerade detaljerade sprängskisser och höll kurser i projektorhantering var 
uppenbarligen att hanteringen av apparaterna var en förutsättning för att film 
skulle komma användas i den militära utbildningen. Det antyds också av ett 
uttalande som AMF gjorde i samband med att Krigsskolan i Karlberg fick 
anslaget beviljat för att bygga en filmlektionssal:

I och med filmens införande vid Krigsskolan skapas de allra bästa förut-
sättningar inom armén för ett rationellt tillvaratagande av det utomordentliga 
åskådningsmedel, som filmen utgör. Ty genom att varje årskurs officerare blir 
förtrogen med såväl filmernas användning som i någon mån med projektions-
materielens handhavande ernås den breda bas för utvecklingen, varpå Armé och 
Marinfilm väntat och hoppats. – Ytterligare en hörnsten är lagd.534

                                                     
531 Osign., ”Ljusbilder i den militära undervisningens tjänst vid Tyska armén”, 1.
532 ”Filmkatalog” (AMF, 1934), Okat. Affärstryck film. Föreningen Armé-, Marin- och 
Flygfilm Stockholm 1945, 1920–, Kungliga biblioteket.
533 Ibid.
534 Osign., ”Krigsskolan”, Tidskrift för Armé- och Marinfilm, nr 9 (1926): 126.
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För att säkerställa användningen av film ordnade AMF också kursdagar om 
hantering av filmprojektorer och årliga demonstrationer av ny utrustning för 
film- och stillbildsvisning. Efter andra världskriget skulle AMF:s film-
maskinistkurs bli än mer omfattande, med tvåveckorskurser vilka arrangera-
des två till tre gånger om året, och där även civila deltagare var välkomna.

Vid de tillfällen då en maskinist fanns tillgänglig i lektionssalen förde sam-
arbetet mellan lärare och maskinist med sig andra utmaningar. Anvisningarna 
från 1930-talet informerade lärarna om hur de skulle kommunicera med 
maskinisten. I förväg skulle de båda komma överens om ett signalsystem. I ett 
föreslaget system betydde en signal ”visa ljusbild”, två signaler ”visa film” 
och tre signaler ”avbryt filmvisningen och tänd salen”.535 Liknande system 
tillämpades i andra europeiska länder, såsom av den franska och den belgiska 
armén.536 Maskinist och lärare behövde dessutom i förväg komma överens om 
med vilken hastighet olika avsnitt av filmen skulle visas.537

Lärarens och maskinistens olika roller kan jämföras med de roller som 
etablerats mellan föreläsare och apparatskötare vid föreläsningar med skiopti-
konbilder. Författaren Uno Engs beskrivning av de två i den skönlitterära 
boken Skioptikon (1921) visar relationen betraktad från en åskådare i publiken 
vid en föreläsning i det civila:538 Den ena beskrivs som ”en ålderstigen lärd 
man, som stod där framför med ett långt spö i handen” och apparatskötaren 
som ”en olärd man med en skramlig svart blecklåda, som luktade fotogén och 
alkohol”. Den fortsatta beskrivningen, som här återges i sammandrag, fram-
häver särskilt apparatskötarens tillkortakommanden:

Den lärde gamle mannen log åter och fixerade en punkt ovanför apparaten. Den 
olärde hickade och måttade med plåten. Han träffade rätt… […] Endast bleck-
lådemannens entoniga förbannelser störde tystnaden. […] Den lärde mannen 
knackade, blecklådan skramlade, och det blev åter natt. […] Den lärde mannen 
talade mycket om Lycksalighetens ö. Han lovade även visa oss några bilder 
därifrån, när lådmannen hittat dem.539

Citatet beskriver en specifik kontext där en intresserad allmänhet kommit till 
en kvällsföreläsning. En återgivning av en liknande visning i krigsmaktens 
lektionssalar skulle sannolikt skilja sig åt på flera punkter. Trots det ger det en 
inblick i dynamiken mellan lärare och maskinist och i svårigheten för maskin-
isten att sköta apparaten på det sätt som läraren önskade. Det påminner också 

                                                     
535 ”421–438, Anvisningar för användning av militär undervisningsfilm (skioptikonbilder)”.
536 Cap. Commandant Poignard, ”5. Kapitlet. Instruktionsmetoden”, Föreningen Armé- och 
Marinfilms Medlemsblad, nr 5 (1924): 13–14; Osign., ”Filmundervisningen i franska armén”.
537 Osign., ”Filmundervisningen i franska armén”.
538 Uno Eng, Skioptikon (Stockholm: Bonnier, 1921); Hockenjos har också uppmärksammat 
Engs novell i sitt antologibidrag om skioptikonapparatens svenska historia. Se: Hockenjos, 
”The Sciopticon in Sweden: History and Literary Imagination”.
539 Eng, Skioptikon, 7–10.
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om att det inte kan ha varit helt okomplicerat för läraren att utöver sin vanliga 
roll att inträda i maskinistens, när en sådan inte fanns tillhands.

Att inkludera film i undervisningen innebar inte bara utmaningar inför och 
under lektionen. När lektionen avslutats återstod underhåll av projektorn, 
vilket bland annat innebar att olja skulle torkas av från apparaten. Därefter 
skulle filmen returneras till AMF i Stockholm. Instruktioner i filmkatalogerna
påminde om att filmerna skulle skickas tillbaka med första lämpliga tåg 
korrekt upprullade och packade.540

Implementering av 17.5 mm-projektorer och standardisering som lösning
En fördjupning om valet av en standard för filmprojektorer belyser hur 
krigsmakten resonerade i ett enskilt fall. AMF hade 1929 övertygat general-
staben om att truppförband och militära skolor behövde projektorer speciellt 
anpassade för undervisning. Generalstaben ansökte därför samma år om en 
större summa hos Kungl. Maj:t. Även om Kungliga Arméförvaltningen god-
kände ansökan och försvarsministern i budgetpropositionen 1930 uttalade sig 
positiv till att stötta filmanvändning inom krigsmaktens undervisning, slog 
regeringen fast att det inte skulle tilldelas några extra anslag. Inköpen skulle 
finansieras inom ramen för arméns vanliga undervisningsanslag.541 Beslutet 
blev en besvikelse för generalstabschefen Boustedt och AMF. I en förnyad 
ansökan i januari 1931, där Boustedt beklagade sig över bakslaget, ansökte 
han om en tredjedel av den ursprungliga summan och fick den omedelbart 
beviljad.542

Parallellt med ansökningsprocessen under åren 1929–1930 började 
generalstaben tillsammans med AMF utreda om det verkligen var projektorer 
för formatet 35 mm man skulle satsa på. Två andra system, 17,5 mm och 16
mm, hade börjat uppfattas som lämpligare för undervisningsbruk på grund av 
att de filmer som användes med dessa system var brandsäkra. Tidigt 1931, just 
när anslaget för inköp av 35 mm-projektorer fått klartecken, beslöt man att 
17,5 mm-systemet var överlägset. Man slog fast att bildkvalitén överträffade 
16 mm-systemet vid visningar för 200–300 åskådare.543 Med ett bågljus-
aggregat och reflektor kunde åskådarantalet utökas till 800–1 000 personer.544

För att stötta teknikskiftet erbjöd sig AMF att kopiera 10 000 meter 35 mm-
film till det nya formatet, på villkor att minst femton stycken 17,5 mm-

                                                     
540 ”Filmkatalog”, 1934.
541 ”62, Tilldelning av filmapparater” [författad av Bo Boustedt, 12 januari 1931], KrA,
Generalstaben (ö), Utbildningsavd., Koncept, 1930–1932, BIa, vol. 1.
542 ”152, Angående disposition av medel för anskaffning av filmapparater” [författad av Bo 
Boustedt, 10 juni 1931], KrA, Generalstaben (ö), Utbildningsavd., Koncept, 1930–1932, BIa, 
vol. 1.
543 Osign., ”Smalfilm som undervisningsfilm”, Föreningen Armé- och Marinfilms Medlems-
blad, nr 1 (1932): 4.
544 Dessa kunde senare hyras från AMF. ”421–438, Anvisningar för användning av militär 
undervisningsfilm (skioptikonbilder)”.
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projektorer köptes in.545 Att erbjudandet var villkorat berodde på att AMF 
skulle köpa tjänsten från ett av de filmbolag där Dyhlén var verksam, AB 
Tullbergs Film, inom Esselte-koncernen. Han hade tagit beslutet att Tullbergs 
skulle köpa in den dyra kopieringsutrustningen eftersom AMF inte skulle ha 
råd med den, och han hoppades på att den skulle betala sig genom en stor 
efterfrågan på film i formatet 17,5 mm.

Bara några månader efter att Boustedt fått anslaget till 35 mm beviljat fick 
han skriva till Kungliga Arméförvaltningen igen och förklara de ändrade 
planerna. Utredningen om olika system hade tagit så mycket tid i anspråk att 
anslaget som beviljats skulle komma att användas först följande budgetår, 
1931–1932. I sitt brev ger Boustedt beslutet tyngd genom att hänvisa till 
”experter på filmundervisningens område.”546 Han syftade då framförallt till 
Dyhlén som vid tidpunkten etablerat sin roll som krigsmaktens filmexpert. 

Det tilldelade, begränsade anslaget tillät inte att projektorer köptes in 
centralt och distribuerades till landets regementen och militära skolor. 
Enheterna skulle själva få köpa in projektorer, men få halva köpesumman 
ersatt från det centrala anslaget. Erbjudandet var beroende av att många 
beställde samtidigt och att man därmed erhöll mängdrabatt.

När Boustedt skickade ut erbjudandet försökte han övertala enheterna om 
det nya systemets förträfflighet.547 Det befintliga brandfarliga 35 mm-systemet 
framställdes som dyrt och komplicerat att hantera. Det nya 17,5 mm-systemet 
skulle bli billigare och mer lätthanterligt på flera plan. Filmer kunde skickas 
med vanlig posttjänst och de krävde varken brandsäkra förvaringsrum eller 
separerade rum för projektorn. Filmerna skulle också bli så pass billiga att 
enheterna kunde köpa egna kopior istället för att behöva hyra dem och 
filmerna presenterades som mer hållbara än de i 35 mm-formatet. Till slut, 
tidig höst 1931, köptes 17,5 mm-projektorer in från en butik i Stockholm.548 I
en tid före standardiserad elektricitet fick de enheter som lagt in en beställning 
ange vilken strömtyp och spänning projektorerna skulle anpassas till.549

Under de följande åren fortsatte enheter som inte tagit del av det första
erbjudandet att beställa projektorer. När Boustedt hanterade ärendena behövde 
han inte längre lovprisa det nya formatet utan slog kortfattat fast att de nya 
projektorerna var en förutsättning för ett ”rationellt utnyttjande av film vid 

                                                     
545 ”156” [författad av Gunnar Dyhlén, 18 april 1931], KrA, Generalstaben (ö), Utbildningsavd., 
Koncept, 1930–1932, BIa, vol. 1.
546 ”152, Angående disposition av medel för anskaffning av filmapparater”.
547 ”153–154, Ang. anskaffning av filmapparater och Meddelande. Erbjudande beträffande 
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548 Projektorerna köptes från firman Optiska instrument a.b., Drottninggtatan 18, Stockholm. 
”222” [författad av Anders Andén, 30 oktober 1931], KrA, Generalstaben (ö), Utbildningsavd., 
Koncept, 1930–1932, BIa, vol. 1.
549 ”171”, 6 augusti 1931, KrA, Generalstaben (ö), Utbildningsavd., Koncept, 1930–1932, BIa 
vol. 1.
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utbildningen.”550 För att uppmuntra dem som fortfarande saknade projektorer 
gick AMF 1935 in och erbjöd enheterna hälften av den summa de själva stod 
för.551

Det kan förvåna att krigsmakten satsade på 17,5 mm. Forskning kring 
utbildningsfilm har istället lyft 16 mm som det format som bidrog till 
etablerandet av film i utbildningsmiljöer, framförallt i USA.552 Systemet med 
17,5 mm hade en europeisk förankring. Såsom Martina Roepke belyst i en 
artikel i Film History, utvecklades det av företaget Ernemann och användes 
av den tyska krigsorganisationen under 1900-talets första år.553 I Frankrike tog 
Pathé senare fram ett eget 17,5 mm-system och utvecklade flera 17,5 mm-
projektorer i slutet av 1920-talet och under 1930-talet.554 Det var detta system 
generalstaben valde. I antologin Learning with the Lights Off nämner 
Alexandra Schneider 17,5 mm-projektorn Pathé rural som en standard-
projektor i franska utbildningsmiljöer under 1930-talet.555 Antologins redak-
törer kallar den en tillfällig standard.556

Att den svenska generalstaben valde Pathés system berodde inte enbart på 
att man ansåg systemet tekniskt överlägset, utan även på att svenska rege-
menten både hade knutit band till Pathé redan på 1910-talet och betraktade 
den franska armén som en föregångare när det gällde utbildningsfilm. Valet 
kommunicerades också utanför den svenska armén. I en utriven tidningssida 
förvarad på AMF framgår att Dyhlén skrev en artikel som publicerades i 
fransk press med titeln “L’armée Suédoise a adopté le Pathé rural pour 
l’instruction des soldats”.557 Teknikvalet kan ses som en gest att stärka banden 
mellan länderna.  Valet av system kan också tolkas som ett avståndstagande 
gentemot den amerikanska filmbransch som ägnade sig åt utbildningsfilm. 
Angående dennas val av 16 mm skriver AMF i sin medlemspublikation 1932: 
“Varför just det formatet [16 mm] lanserats av amerikanarne är svårt för en 

                                                     
550 ”252, Angående medel för inköp av filmapparat vid Kungl. Bodens ingenjörkår” [författad 
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utomstående att förstå.”558 AMF uttalade sig sällan om USA:s filmbransch 
men publicerade 1926 en längre kritisk artikel som till stora delar var ett 
referat av en text ursprungligen publicerad i den tyska tidskriften Licht-Bild-
Bühne och som därefter var återgiven i den svenska tidskriften Svensk Skolfilm 
och Bildningsfilm.559 Källan var troligtvis relaterad till den tyske kritikern 
Herbert Jherings omtalade anti-amerikanska varningsrop från 1926.560 Artik-
eln i AMF:s publikation hade titeln ”Europas erövring” och beskrev Kodaks 
uppköp av europeiska råfilmsproducenter som en erövring. Amerikansk 
standard och amerikanskt monopol hotade det gamla och svaga Europa:

Tänkom oss i hela världen en monopoliserad bildningsfilm av standardiserat 
amerikanskt mått till både innehåll och själva varan, inklusive upptagnings- och 
projektionsapparater av samma speciella och monopoliserade mått, camoufler-
ade av ‘besparande’ förespeglingar för fackligt obevandrade lärare och skol-
myndigheter, då är bilden fullständig av, vad som skulle kunna ske i det som 
synes ske. Vår Herre brukar dock sörja för, att inte träden växa in i himlen.561

Citatet relaterar också till diskussionen om ”det amerikanska” inom film-
sverige under 1920-talet. Björkin har beskrivit denna som en nyckel för att 
förstå hur den svenska filmindustrin agerade under 1920-talet när Sverige 
amerikaniserades genom amerikanska bolags intåg och genom den amerikan-
ska filmens tilltagande dominans.562

På AMF:s inrådan valde generalstaben att fortsätta stödja det franska 
systemet under 1930-talet, trots att de franska representanterna var de enda 
som röstade för 17,5 mm istället för 16 mm vid den internationella kongressen 
för utbildningsfilm i Wien 1931.563 Ett av målen för The International Edu-
cational Cinematography Institute var just att åstadkomma standardisering av 
format för undervisningsfilm för att främja filmutbyte mellan medlemsländ-
erna.564 Faktumet att 17,5 mm-systemet mot slutet av 1930-talet var överspelat 
kommenteras inte i de bevarade dokumenten från AMF och generalstaben. I 
AMF:s filmkataloger förekom inte formatet efter 1939. Det hade gjort en tyst 
sorti och var successivt ersatt av 16 mm. Under det andra världskriget skulle 
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den tyska ockupationsmakten förbjuda Pathés 17,5 mm-system i Frankrike 
och det glömdes därefter bort av filmindustrin.565

Den svenska krigsmaktens val av format skedde vid en tidpunkt, runt 
decennieskiftet 1930, då begreppet ”standard” presenterades som en garant för 
framgång. För den svenska skolans användning av undervisningsfilm lan-
serades ”standardfilmer”.566 AMF övertygade också generalstaben att det var 
dags att standardisera filmverksamheten inom armén.567 Satsningen på en noga 
utvald projektionsteknologi var ett steg mot detta. Betraktat ur ett längre per-
spektiv var satsningen ett misslyckande, i och med att man valde en standard 
som man var relativt ensam om att välja och som dessutom blev kortlivad. En 
idag i stort sett bortglömd teknologi var vid en annan tidpunkt ett framtids-
hopp.

Metoder för filmförevisning
Oavsett förevisningsmetod var generalstabens och AMF:s rekommendation 
att endast visa en film under en lektion på 45 minuter. Det innebar att filmen 
inte skulle vara längre än tio till femton minuter. Under en lektion skulle ämnet 
presenteras, det skulle finnas tid för lärarens kommentarer, för repetition av 
filmavsnitt, för interaktion med eleverna och för en avslutande oavbruten 
visning. I sammanhanget framstår filmlängden som anpassad till lektionen 
men den sammanfaller också med visningstiden för en rulle film.

Frågan om hur filmerna visades besvaras på olika sätt beroende på vilken 
tidpunkt som avses. Genom de texter som informerade om eller rekommen-
derade metoder för filmförevisning framkommer att synsättet förändrades 
över tid. Inledningsvis, under 1920-talet, omtalar AMF:s publikation metod-
erna med orden filmföreläsning och instruktionsmetod. Den senare lanserades 
i publikationen genom den översatta artikeln av den belgiske militären 
Poignard 1924.568 Under 1930-talet försökte AMF och generalstaben etablera 
en ny metod, kallad filmlektionsmetod. Det var denna metod som beskrevs i 
filmen Filmlektion 1930 och som skulle fortsätta att modifieras under 1930-
talet. 

Trots de skiftande namnen var likheten mellan metoderna stor. Alla hade 
sitt ursprung i föreläsningsformen och framförallt i de illustrerade föredrag 
där läraren åskådliggjorde föreläsningen med hjälp av projektioner eller 
fysiska objekt. Zimmermann har använt ordet ”orchestrated” för att förklara 
komponenternas samspel i ett Medienverbund.569 Översatt till ”orkestrera” 
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pekar det i denna situation på lärarens interaktion med film, stillbild, kartor 
och planscher, men också med de icke-mediala objekt som förevisades och 
lärarens egna bidrag i form av tecknande på svarta tavlan eller papper. Läraren 
agerade likt en dirigent och hanterade filmförevisningens rytm och flöde 
genom att växla mellan olika filmhastigheter, andra objekt, egna teckningar 
och muntliga kommentarer. Den tidiga filmföreläsaren har av Musser 
beskrivits som delaktig i filmernas post-produktion.570 Med det avser han att 
föreläsaren genom sina kommentarer kompletterade och fullbordade filmerna. 

De texter som föreskriver hur krigsmaktens lärare skulle förevisa film 
betonar hur stor plats deras muntliga kommentarer fick ta och hur de skulle 
framföras. Det initiala sättet att visa film, filmföreläsningen, innebar att ett 
urval av korta sekvenser av filmbilder illustrerade en föreläsning. Film-
bilderna fungerade här likt rörliga ljusbilder. Instruktionsmetoden, som lanse-
rades 1924, var, liksom namnet antyder, anpassad för instruktionsfilmer. Det 
var filmer som var utformade för undervisningen i fråga, men som ändock inte 
betraktades som en självständig helhet utan delades upp i olika sekvenser av 
läraren. Mellan sekvenserna avbröt läraren projektionen för att kommentera 
filmen och uppmärksamma detaljer. Filmen betraktades både som rörlig och 
stillbild. En instruktion om hanteringen av en filmprojektor från 1921 upp-
märksammar praktiken med formuleringen: ”Då apparaten skall användas 
som skioptikonapparat...”571 På senare modeller av projektorer för formatet 
17,5 mm kallades reglaget för avbrott för ”stilleståndsanordning” och reglera-
des med en ”frånkopplingsspak”.572 Om bilden inte hamnade rätt kunde den 
regleras med en vridbar skiva. När visningen skulle återupptas lyftes från-
kopplingsspaken.

Bruket att använda pausreglaget hade varit etablerat i undervisnings-
sammanhang sedan 1910-talet, exempelvis inom de belgiska, tyska och 
franska militära organisationerna, men det hade alltid uppfattats som pro-
blematiskt. Den tyska marinen hade 1920 fått order från UFA (Universum 
Film AG) att aldrig pausa en visning längre än fem minuter, eftersom pauserna 
slet hårt på filmkopian.573 Av samma anledning rekommenderade den franska 
arméns filmenhet några år senare lärarna inom den franska armén att undvika 
pauser och istället projicera kompletterande skioptikonbilder före och efter 
filmvisningen.574 Liksom framgår av filmen Filmlektion accepterades pauser 
inom den svenska krigsmakten en längre period. Under hela 1930-talet bör det 
ha funnits kvar många projektorer både för formaten 35 mm och 17,5 mm som 
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hade pausreglage. Valet att gå över till 17,5 mm hade initialt förespråkats av 
AMF bland annat därför att formatet tålde pauser bättre. Kort därefter skulle 
formatet istället användas för att avstyra praktiken, genom att projektorer för 
17,5 mm utan pausreglage började köpas in. De anvisningar generalstaben 
skickade ut vid 1930-talets mitt förordade att filmerna inte skulle avbrytas för 
kommentarer.575 Istället för att pausa filmen uppmanades lärarna att använda 
ljusbilder före eller efter visningen. Det förklarar också varför man ansåg det 
viktigt att på teckningar över filmlektionssalar alltid inkludera en stillbilds-
projektor vid filmprojektorns sida.

Med de skiftande metoderna förändrades också inställningen till ljudet i 
rummet. Med instruktionsmetoden behövde läraren ofta pausa filmen för 
verbala kommentarer. Med filmlektionsmetoden, under 1930-talet, skulle 
pausen alltså användas mer sällan eller inte alls, och lärarna uppmanades att 
visa filmen okommenterat en extra gång. Den ”fullständiga uppmärksam-
heten” innebar med 1920-talets metoder att läraren genomgående guidade 
eleverna genom filmupplevelsen. Med 1930-talets metoder skulle eleven 
istället under tystnad uppmärksamma de detaljer läraren presenterat i för-
väg.576 Lärarens röst var det enda ljud som ansågs väsentligt för uppmärk-
samheten. Det är uppenbart att andra ljud bör ha uppfattats som störande, som 
de ljud som kom från apparaterna, övriga personer och omgivningarna. 
Filmerna visades utan ljud under hela mellankrigsperioden. Det enda tillfälle 
då inspelat ljud förekom i lektionssalarna, och då inte i samband med film-
visning, verkar ha varit då grammofonskivor användes vid en kurs i signal-
spaning.577 Masson har i sin undersökning av den holländska skolfilmen under 
1940-talet också uppmärksammat att tystnad ansågs stödja uppmärksamheten 
på filmbilden och att ljud inte var något som man ansåg att elever behövde 
skämmas bort med.578 Det förklarar också varför krigsmakten inte valde att 
köpa in ljudvarianten av Pathé-projektorn, Rural Sonore, när den kommit ut 
på marknaden 1933.579

Det här skiljde också visningarna åt från både offentliga pressvisningar av 
AMF:s filmer och militärbiografernas underhållningsprogram. Vid pressvis-
ningarna användes, enligt Svenska Dagbladet 1931, högtalarförstärkt gram-
mofonmusik, av ”särskild artighet mot den av förströelsefilmen bortskämda 
publiken”.580 Under andra världskriget skulle AMF påpeka att en grammofon 

                                                     
575 ”421–438, Anvisningar för användning av militär undervisningsfilm (skioptikonbilder)”.
576 ”När kvällarna blir långa”.
577 ”139, Angående grammofonskivor som hjälpmedel vid utbildning i signaltrafiktjänst.”, 12 
juni 1931, KrA, Generalstaben (ö), Utbildningsavd., Koncept, 1930–1932, BIa, vol. 1.
578 Masson, Watch and Learn. Rhetorical Devices in Classroom Teaching Films after 1940,
88–89.
579 Grahame L. Newnham, ”Pathé 17.5mm Equipment”, Grahame N’s Web Pages, 20 oktober 
2015, http://www.pathefilm.uk/seventeen/175equip.htm; I AMF:s katalog 1939 förekom sex 
stycken ljudfilmer. Se: ”Föreningen Armé-, Marin- och Flygfilms katalog 1939” (AMF, 1939).
580 Osign., ”Militär undervisning på Astoria”, Svenska Dagbladet, 31 oktober 1931.
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eller radio kunde användas om militärbiografen inte hade tillgång till 
militärmusikerna.581

Germain Lacasse har argumenterat för att återupptäckten av filmföre-
läsaren har varit ett av New Film Historys största bidrag till filmforskningen.582

När forskare uppmärksammat filmföreläsaren har det varit i sammanhang där 
man försökt förstå hur tidig film visades och uppfattades av sin publik. Det 
svenska exempel som behandlats här belyser hur relationen mellan filmen och 
lärarens röst fortsatt förändrades under mellankrigsperioden. Läraren bar 
vidare filmföreläsarens metod, som i sin tur var en vidareutveckling av still-
bildsföreläsarens och, i en annan kontext, nöjesplatsens inropare.583 I olika 
kontexter krävdes olika framställningssätt. Den ”persona” som Peterson 
menar konstruerades av de föreläsare som visade reseskildringar var sannolikt 
en annan än den lärarna intog i de militära lektionssalarna.584 Om det skvallrar 
filmen Filmlektion, där läraren agerar korrekt och flitigt men utan tecken på 
inlevelse eller lyhördhet gentemot eleverna.

En alltmer osjälvständig lärare, en alltmer självständig film?
De lärare inom krigsmakten som under 1920-talet använde undervisningsfilm
kan definieras som kreatörer med ett experimentellt förhållningssätt till film-
mediet. Läraren hade en stor frihet i lektionsutformningen genom bruket att 
avbryta filmen, att välja olika hastigheter till olika filmavsnitt och att kom-
plettera visningen med stillbilder, skisser och anteckningar på svarta tavlan. 
Läraren kunde anpassa visningen efter elevernas nivå, deras grad av uppmärk-
samhet och efter de egna preferenserna. De direktiv och rekommendationer 
som distribuerades, liksom den ovan nämnda filmen Filmlektion och de 
anvisningar som skickades ut vid 1930-talets mitt, avsåg att förändra den 
lärarrollen. Önskan att förändra rollen kan ha haft olika orsaker. En var att 
AMF professionaliserat sin verksamhet och blivit allt mer mån om att filmerna 
skulle uppfattas som fullständiga verk. Redan tidigt under 1920-talet hade för-
eningen påpekat att avbrotten i visningen innebar ett ”sönderstyckande” av 
filmupplevelsen.585 Synen på filmen som en helhet att ta på allvar sammanföll 
med en nedvärdering av den individuelle lärarens betydelse i de texter där 
metoder för filmförevisning diskuterades. 

                                                     
581 ”Filmkatalog”, 1934.
582 Germain Lacasse, ”The Film Lecturer”, i A Companion to Early Cinema, red. André 
Gaudreault, Nicolas Dulac och Santiago Hidalgo (Malden, MA, Wiley-Blackwell, 2016), 487–
97.
583 Tom Gunning, ”From the Opium Den to the Theatre of Morality: Moral Discource and the 
Film Process in Early American Cinema”, i The Silent Cinema Reader, red. Lee Grieveson och 
Peter Krämer (London: Routledge, 2004), 150.
584 Peterson, Education in the School of Dreams, 24.
585 Osign., ”Allmänna synpunkter för undervisningsfilmens användning vid utbildningen”, 
Föreningen Armé- och Marinfilms Medlemsblad, nr 1 (1921): 8.
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När generalstaben argumenterade för användningen av undervisningsfilm 
påpekade man att lärarens röst inte var tillräcklig.586 Det antydde att filmen var 
mer fullkomlig än läraren. Övergången till oavbrutna filmvisningar, vilken 
framtvingades genom övergången till projektorer utan pausreglage, innebar 
också att läraren blev uttryckligen tystad. 

År 1933 lanserades en elektrisk ljusstark projektionspil (Fig. 47). Med den 
skulle läraren markera detaljer på filmbilderna samtidigt som visningen på-
gick, utan att störa med muntliga uttalanden. AMF uppmärksammade lärarna 
om vikten att använda redskapet med stadig hand, eftersom eleverna skulle bli 
distraherade om en pil vandrade runt på filmbilden utan uppenbart mål.587

Noteringen förmedlades som vägledning men bar, mellan raderna, också den 
en markering av lärarens ofullkomlighet och filmens fullkomlighet. När 1920-
talets lärare omtalades som en expert, framställdes 1930-talets lärare i AMF:s 
och generalstabens texter alltmer som en presentatör av filmen. 

Att film kunde ta över lärarens uppgift omtalades i tidningen Nya Dagligt 
Allehanda 1939 med kommentaren: ”Under min exercistid användes inte film-
en på detta sätt. Vi fingo möta befälet i livslevande gestalt, vilket inte alltid 
var så särskilt nöjsamt...”.588 Citatet, som utgår från skribentens föreställning 
om situationen, speglar en spridd uppfattning om kontrasten mellan elevens 
med obehag präglade kontakt med läraren och dess behagliga möte med film-
mediet. Under mellankrigsperioden var det undervisande befälet dock aldrig 
frånvarande under visningarna.

Fig. 47. Med projektionspilen kunde 
läraren uppmärksamma detaljer i film-
bilden med en projicerad pil av ljus. 
Pilen fyllde funktionen av kommentar, 
utan att läraren vare sig behövde flytta 
sig från projektorn eller tala.589

En förändrad lärarroll uttrycktes under perioden också i krigsmaktens kurs-
böcker. I en redogörelse från 1970-talet karaktäriserar psykolog Anders 
Risling arméns kursböcker från mellankrigsperioden som konstnärliga, med 
en personlig och aristokratisk ton. Efterkrigsperiodens böcker finner han 
istället byråkratiska, med en formell och kall ton. Som beteckningar för 
perioden före respektive efter det andra världskriget väljer han orden ”konst” 
respektive ”byråkrati”.590 Undersökningen av AMF:s och generalstabens 
                                                     
586 Osign., ”Allmänna synpunkter för undervisningsfilmens användning vid utbildningen”.
587 Osign., ”Ljusbilden och den militära utbildningen”, 8.
588 – qu’il [Eskil Eriksson], ”Kort och gott”, Nya Dagligt Allehanda, 16 januari 1939.
589 Osign., ”Ljusbilden och den militära utbildningen”, 8.
590 Siv Rehn, Det oavsiktliga lärandet – försvarets räddningsplanka?: En granskning av värn-
pliktigas lärande under värnpliktsutbildningen och värnpliktssystemets funktion i samhället 
(Doktorsavhandling, Luleå tekniska universitet) (Luleå: Luleå tekniska universitet, 1999), 40.
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texter om film från mellankrigsperioden visar att skiftet kan identifieras flera 
år före krigsutbrottet. Den filmförevisande lärarens persona skiftade sannolikt 
successivt, i samklang med både kurslitteraturen och de organisationsföränd-
ringar som innebar att de lokala filmpraktikerna allt hårdare kontrollerades av 
generalstabens byråkratiska styre.

En artikel i tidskriften Ny Militär Tidskrift beskrev 1928 lärarnas situation 
som så ansträngd att utbildningens kvalitet blev äventyrad.591 Artikeln fram-
höll det som ett problem för nationen och det kunde uppenbarligen också upp-
fattas som ett problem för den enskilde läraren som inte längre tilläts kontrol-
lera eleverna med de kraftfullare disciplinära åtgärder som tidigare varit till-
åtna. Dessutom var många ämnen i utbildningen nya för både lärare och elev-
er, som en följd av omvälvande förändringar på krigsteknologins område. 

Inom krigsmakten skulle strävan efter en mer standardiserad och mallad 
undervisning fortgå under kommande decennium. Det framgår exempelvis 
genom att de informationsblad som AMF distribuerade tillsammans med film-
erna på 1940-talet inkluderade en blank A5-sida inom vilkens ram läraren var 
uppmanad att rymma sina noteringar. Under tidigt 1940-tal, i samband med 
att bildbandet blev introducerat i den militära undervisningen, påpekade en 
arméorder att bildband "ersätta de skisser, som läraren före eller under lektion-
en förut själv fått rita på svart tavlan…".592 Informationsbladen från 1940-talet 
innehöll samtidigt färdigformulerade frågor som lärarna skulle ställa efter 
filmvisningar.593

Direktiv och rekommendationer väckte oro. Varningsrop som påtalade att 
den militära undervisningen skulle bli livlös när den styrdes av mallar och 
centralt producerat innehåll höjdes redan på 1920-talet.594 Oron var inte unik 
för den svenska militära organisationen utan en vanligt förekommande reak-
tion, som i andra kontexter inte gällde en förändring från ett experimentellt 
förhållningssätt till ett mallat, utan gällde film i undervisning generellt. Katie 
Day Good, som undersökt filmanvändning inom det amerikanska skolsystem-
et 1919–1946, beskriver den kreativa praktiken, där läraren använde olika 
hjälpmedel samtidigt, som ett motstånd mot ”industrial, top-down efforts to 
streamline, modernize, and technologize their work” och som ett motstånd 

                                                     
591 N. Stenbeck, ”Exempel på övningsbeskrivningar tillhörande utbildningsplan för infanteriets 
gevärskompanier”, Ny Militär Tidskrift, nr 1 (1928): 191.
592 “Meddelanden från Arméinspektionens centralavdelning, utgivna jämlik arméorder 82:35” 
(Armé, Marin och Flygfilm, Stockholm, 1942), 7, Okat. Affärstryck film. Föreningen Armé-,
Marin- och Flygfilm Stockholm 1945, 1920–, Kungliga biblioteket.
593 Från tidigt 1940-tal finns ett antal bevarade informationsblad som distribuerades till-
sammans med filmerna. Dessa innehöll en kort filmbeskrivning, exempel på frågor, lista över 
filmens texter samt en tom, linjerad sida ämnad för lärarens anteckningar. Se exempelvis:
”Vinterbivack (informationsblad)” (Föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm, 1942), Okat. 
Affärstryck film. Föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm Stockholm 1945, 1920–, Kungliga 
biblioteket.
594 ”Utbildningsproblemet”, Ny Militär Tidskrift, nr 1 (1928): 185.
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mot filmerna i sig som ”mass cultural products designed to structure their 
behaviors”.595 Slutsatsen ligger i linje med Massons, som även i det holländska 
1940-talet funnit att lärarna uppfattade filmen som ett hot. Hon påpekar att 
farhågan var att icke-rationella kvalitéer i interaktionen med eleverna skulle 
gå förlorad när undervisningen blev mekaniserad och att filmen, i förlängning-
en, skulle göra läraren överflödig.596 Detta var enligt Cuban en vanlig reaktion 
på ett skifte i fokus från lärare-elev till elev-teknologi.597 Masson påpekar att 
hotet både utgjordes av att filmen istället för läraren fick kommandot över 
lektionen och av att läraren, i jämförelsen, framstod som ”intellektuellt inkom-
petent”.598 Det motstånd mot film som framkommer i materialet från krigs-
makten var därmed ett uttryck för den polariserade ställning som återkomman-
de uppmärksammats i forskning om film i utbildningskontexter. 

Även om alltfler lärare inom krigsmakten använde film i undervisningen 
fanns fortfarande lärare som aldrig eller mycket sällan använde film. Från 
lärarnas perspektiv bidrog det till listan med nackdelar att filmer ofta saknade 
lokal förankring och var planerade, redigerade och katalogiserade i huvud-
staden. De framförde argumenten att fel filmer spelades in, att filmerna brast 
i utformning, väckte löje eller uppfattades som sövande tråkiga av målgruppen 
och att de dessutom snabbt blev otidsenliga och därmed helt obrukbara. Det 
framstår också som att lärare överlag uppfattade arbetet med filmen som 
betungande.

Frågan hur mycket film som lärare visade kan inte besvaras utifrån de 
bevarade texterna. En lista i medlemspublikationen 1934 antyder att antalet 
”filmlektioner” varierade mellan de olika förbanden (Fig. 48).599 Endast I 19, 
Norrbottens regemente, passerade under 1933–34 hundra filmlektioner enligt 
listan, med sina 496 visningar. Listan uppger att flera förband bara hållit någon 
enstaka filmlektion. Listan verkar dock inte helt tillförlitlig. Det verkar 
exempelvis orimligt att A 2, Kungliga Göta artilleriregemente, endast arran-
gerade fyra filmlektioner under året, vilket listan uppger. År 1930 hade A 2
meddelat AMF att förbandet hade en filmofficer, en filmunderofficer, en 
förste filmmaskinist och en andre filmmaskinist vars arbetsbeskrivning upp-
tog flera A4-sidor.600

                                                     
595 Katie Day Good, ”Making Do with Media: Teachers, Technology, and Tactics of Media Use 
in American Classrooms, 1919–1946”, Communication and Critical/Cultural Studies 13, nr 1 
(2 januari 2016): 75–92, https://doi.org/10.1080/14791420.2015.1092203.
596 Masson, Watch and Learn. Rhetorical Devices in Classroom Teaching Films after 1940, 63.
597 Cuban, Teachers and Machines: The Classroom Use of Technology Since 1920, 90.
598 Masson, Watch and Learn. Rhetorical Devices in Classroom Teaching Films after 1940, 63.
599 Osign., ”Filmverksamheten 1933–1934”, Föreningen Armé- och Marinfilms Medlemsblad,
nr 3 (1934): 19.
600 ”AMF årsredogörelse 1929–1930”, 1930, AMF.
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Fig. 48. En lista över antalet filmlektioner på landets förband 1933–34. 
Trots listans översiktliga upplägg är det oklart vad den egentligen visar. 
Film verkar ha visats oftare på många platser än vad som framgår av 
listan. Inte heller klargör listan om det inrapporterade antalet enbart 
motsvarar visning av AMF:s filmer eller även andra filmer.601

Filmförevisningens anordningar
Kapitlet har behandlat hur undervisningsfilm krävde nya platser för film-
visning och nya sätt att visa film inom krigsmakten under mellankrigsperiod-
en. Betraktat som en process framstår de förändringar som kapitlet uppmärk-
sammat som en rad av anpassningar. Följande avsnitt härleder dessa till de 
typologier av anordningar som inledningen presenterat som territoriella, 
kapitalistiska, statliga och nomadiska.

Det är okänt vilka som först visade en film i samband med svensk militär 
undervisning. Inledningen här var, liksom alla inledningsfaser, vag. Enskilda 
tidiga initiativ kan beskrivas som flyktlinjer vilka hotade den ordning som 
tidigare varit rådande. Ett steg mot en definierad verksamhet togs när en 
territoriell verksamhet beslöt att beskriva undervisningsfilm som en avgränsad 

                                                     
601 ”Filmkatalog”, 1934.
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verksamhet och särskilt som en verksamhet avgränsad från biografen. Medie-
marknaden erbjöd den portabla projektorn som ett svar på önskan om att und-
vika biografen. Med den portabla projektorn hotades den statliga anordning-
ens hierarkiska kontroll. Tillämpningen av film blev fortsatt vag. Den territori-
ella anordningen bidrog till en mer kontrollerad situation genom att fastställa 
regler för korrekt och felaktig möblering vid de tillfälliga visningarna. Regler-
na föranleddes av att marknaden erbjöd brandfarlig film och att den därigenom 
hotade de värden som staten ackumulerat. Genom att kalla dessa visningar 
”tillfälliga” fastställde den territoriella anordningen att dessa visningar inte var 
det riktiga, även om rätt möblering ordnats. En statlig anordning var betjänt 
av att en territoriell framställde filmlektionssalar som den korrekta platsen för 
visning av undervisningsfilm. Likt biografer kunde dessa enklare kontrolleras. 

Varje enhet med lärare, rum, film och elever utgjorde i sig själva anord-
ningar som agerade i relation till den nationsövergripande processen. I 
lektionssalens anordning stod läraren i centrum, definierade regler samt värde-
rade filmer och till visningarna hörande teknik och inredning. Utifrån den 
positionen kunde läraren göra motstånd mot den nationsövergripande verk-
samheten, exempelvis genom att klaga på resurstilldelning, regler och pro-
dukter. Som enda auktoritet i rummet kunde läraren välja att använda film på 
sätt som avvek från det sätt som definierats som det riktiga av den territoriella 
anordning som präglade press och myndighetshandlingar. Individuell tillämp-
ning hotade den likriktning som en statlig anordning eftersträvade och hotade 
även att förstöra de filmkopior som en kapitalistisk anordning prissatt. Aktivi-
teten att fastställa korrekta metoder för filmförevisning, som kapitlet beskrivit, 
kan förstås som en territoriell aktivitet som tjänade såväl en statlig som en 
kapitalistisk anordning och som dessa två samtidigt skulle tjäna.

Genom de klagomål som lärare framförde framkommer att den kapital-
istiska anordning som präglat filmmediet innan det tog plats i de statligt 
finansierade lektionssalarna fortsatt tillämpades som måttstock. Ett konkret 
exempel är filmduken. När en statlig anordning krävde sparsamhet erbjöd en 
territoriell ett recept på färg för egentillverkade filmdukar. När en rapport 
beskrev hur en sådan duk slängts bort, därför att den inte motsvarade förvänt-
ningarna, speglar det en jämförelse med kommersiella filmdukar. 

En statlig anordning är trög i utåtriktad verksamhet. En kapitalistisk har 
däremot en följsamhet med nomadiska anordningars utåtriktade aktivitet och 
även den territoriella kan anpassa sig genom stegvis förflyttning. När film-
mediet etablerades uppskattades dess kapacitet att vara nytt och rörligt. Staten 
som lagt ned stora resurser på att framställa kartor till alla lektionssalar blev 
ställda inför det faktum att kartor på fotografi och film enklare kunde upp-
dateras än de kartor som tryckts i stora upplagor. De brandsäkra projektorrum 
och avgränsade filmlektionssalar, vars finansiering staten stod bakom, blev 
överflödiga när det brandsäkra 17,5 mm-formatet introducerades. Formatet 
kan beskrivas som ett svar från en kapitalistisk anordning på den rörlighet som 
den territoriella fortsatt fastställde som eftertraktad. 
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AMF gav uttryck för den territoriella anordningen när föreningen fast-
ställde vilka teknologier och metoder för visning som var de rätta. AMF var 
angelägen att blidka statsmakten som både bekostade filmproduktionen och 
den undervisning där filmerna användes. Samtidigt var AMF beroende av den 
marknad som producerade medieteknologier och råvaror. Det framgår att 
AMF hellre allierade sig med marknaden. Ett exempel på missnöje med den 
statliga sparsamheten gällde kurser för maskinister. AMF beklagade att krigs-
makten inte satsade mer på att i egen regi utbilda filmmaskinister, vilket armén 
gjorde i Frankrike, och AMF hänvisade till de betydligt mer omfattande ut-
bildningar som erbjöds inom både den franska och sovjetiska armén. Man 
uppgav att cirka tvåhundra filmmaskinister utbildats inom den franska armen 
under första hälften av 1920-talet.602 Sovjets armé imponerade med sin tio 
veckor långa filmmaskinistutbildning.603 Dessa kommentarer fälldes inte upp-
givet eller med uppenbar avund utan som utslag av irritation över att filmverk-
samheten inte ohejdat tilläts expandera.

När generalstabschefen Nygren 1935 framhöll centralt styrda inköp och det 
”planmässiga” som ideal markerade han den statliga anordningens inflytan-
de.604 Samtidigt erkände han att truppförbanden skulle förlora intresset för att 
skaffa åskådningsmateriel om de inte fick införskaffa det på eget initiativ. Han 
kallade sin lösning ”hjälp till självhjälp” och om någon protesterade kunde 
Nygren hänvisa till undervisningsanslagets knapphet och behovet av ”sträng 
sparsamhet”.605 Anskaffning av ”undervisnings- (åskådnings-) materiel” 
skulle enligt Nygren ske genom ”rättvis fördelning”, vilket innebar att det var 
generalstaben som ansvarade för och kontrollerade fördelningen.606

När filmmediet gjorde entré i lektionssalarna definierades det i en territori-
ell anordning som löftesrikt. En statlig anordning uppskattade att film skulle 
bidra till likriktning och kostnadsbesparing. En kapitalistisk anordning kunde 
inte acceptera att film fick en kvalitativ innebörd. Den fortsatte att kvantifiera
och drog nytta av att den territoriella anordningen definierade mer film och ny 
film som bättre. Den blandning av gammalt och nytt som bland andra Cuban 
kallat kännetecknande för utbildningskontexter kan förklaras med den dyna-
mik som uppstår när en statlig verksamhet inlemmar en kommersiell produkt 
i sin praktik.607

                                                     
602 Osign., ”Filmundervisningen i franska armén”, 150–51.
603 Osign., ”Filmen i sovjetarmén”, Föreningen Armé- och Marinfilms Medlemsblad, nr 3 
(1927): 6.
604 ”278, Ang undervisnings- (åskådningsmateriel vid armén)” [författad av Oscar Nygren, 9 
april 1935], KrA, Generalstaben (ö), Utbildningsavd., Koncept, 1935, BIa, vol. 3, 1:halvåret.
605 Ibid.
606 ”853, Ang medel till filmundervisning vid i Boden förlagda truppförband” [författad av 
Oscar Nygren, 16 oktober 1935], KrA, Generalstaben (ö), Utbildningsavd., Koncept,1935, BIa, 
vol. 3, 2:halvåret.
607 Cuban, Teachers and Machines: The Classroom Use of Technology Since 1920, 2.
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Sammanfattning
Kapitlet har diskuterat visningspraktiker för undervisningsfilm inom krigs-
makten under mellankrigsperioden. Visningen av undervisningsfilm definie-
rades som något som var avskilt från det tidiga 1900-talets visningssituation 
på militärbiograferna. Gränsen mellan de två praktikerna avsåg att differen-
tiera ett åskådarskap som innebar ”fullständig avkoppling” från ett som krävde 
”fullständig uppmärksamhet”. Kapitlet angriper den senare praktiken genom 
att undersöka tre komponenter – lokalutformningen, filmmediets relation till 
övriga pedagogiska hjälpmedel och, avslutningsvis, lärarrollen.

Kapitlet klargör att AMF hade som målsättning att så många förband och 
militära skolor som möjligt skulle inreda speciella filmlektionssalar i anslut-
ning till övriga lektionssalar. Syftet var inte bara att åstadkomma det man an-
såg var ideala förhållanden för användningen av film i undervisningen utan 
också att befästa filmmediets betydelse genom att tilldela det permanenta 
lokaler. Även om salar med tiden ordnades var det vanligt att lärare fick 
acceptera tillfälliga lösningar. För dessa tillfällen behövde lärarna uppmärk-
sammas på gällande brandföreskrifter. Det innebar bland annat att filmduken 
skulle sättas upp nära rummets utgång, och projektor och film placeras längst 
in i rummet, så att de senare inte behövde passeras vid utrymning. Som kapit-
let tidigare noterat krävde detta att eleverna vände ryggen mot övriga peda-
gogiska hjälpmedel, som svarta tavlor och kartor, och att detta var ett problem 
för en undervisning som utgick från en enkelriktad uppmärksamhet. I de 
teckningar för filmlektionssalar som AMF publicerade var projektionsduken 
alltid placerad intill övriga hjälpmedel. Kapitlet har tagit upp likhet och 
skillnad på en teckning från 1924 och en från 1933. Genom båda framkommer 
behovet av att ge läraren möjlighet att reglera ljussättning och simultant 
hantera olika hjälpmedel. Exempelvis intog en stillbildsprojektor en plats intill 
filmprojektorn.

Det leder till kapitlets andra avsnitt, som ägnas samspelet mellan olika 
medieteknologier och andra pedagogiska hjälpmedel. Detta uppmärksammas 
som lektionssalens Medienverbund, där läraren interagerade med projicerade 
rörliga bilder och stillbilder, men också i samspel med de sedan tidigare 
etablerade hjälpmedlen svarta tavlan och kartan. Betydelsen av detta samspel 
var avgörande för hur filmerna både kom att utformas och förevisas. 

När kapitlet uppmärksammar lärarens roll i relation till undervisnings-
filmen framkommer dels att relationen inte var utan komplikationer, dels att 
den förändrades över tid. Sättet som utmaningarna beskrevs på avslöjar en 
konflikt. AMF menade att problemet var att lärarna inte kunde hantera medie-
teknologierna. Lärarna menade att det var de externa faktorerna som var brist-
fälliga – teknologierna fallerade, rummen var illa anpassade, distributören 
ställde orimliga krav och erbjöd filmer som inte fyllde sina syften. 
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För de lärare som ändock var positiva och ofta använde film fanns inled-
ningsvis en stor rörelsefrihet. Utifrån erfarenheten av illustrerade föreläs-
ningar kunde läraren orkestrera en iscensättning, där filmen ofta pausades. 
Uppmärksamheten riktades mot olika hjälpmedel och mot lärarens tecknande 
och förevisningar av objekt. Under perioden tryckte dock AMF och general-
staben på för en förändrad lärarroll. Läraren uppmanades att inta en mer passiv 
roll och förväntades visa filmer utan avbrott. Med kostnadsbesparingen som 
förespegling strävade krigsmakten efter att genomdriva en standardiserad 
visningspraktik.
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5. De militära undervisningsfilmerna

Erövrad ställnings tryggande (10 162, AMF, 1924) är filmad utomhus och 
visar en bit oidentifierbar terräng, med kameran riktad mot leran, riset, 
dammet och rökmolnen. I denna miljö gräver, kryper och springer grupper av 
hjälmprydda soldater. Efter fyra minuter är filmen slut. För den nutida åskåd-
are som inte är insatt i det militära kan männens aktivitet påminna om en flock 
marsvin.  En mer initierad åskådare kan notera att filmen visar hur enskilda 
arbetsuppgifter ska utföras och hur samarbetet i gruppen ska koordineras. Den 
visar också att det är väsentligt att i en krigssituation utföra arbetet på rätt sätt 
och, dessutom, att uppgiften är cirkulär, det vill säga att den förväntas åter-
upptas så snart dess alla moment avslutats.

Inom krigsmakten ansågs filmen viktig. Tio år gammal, 1934, fanns den 
fortfarande med i AMF:s katalog och erbjöds där både i formatet 35 mm och 
17,5 mm. Enligt katalogens beskrivning var filmen en ”lämplig fortsättning 
på en övning i anfallsstrid, då man icke har tid att fullfölja övningen”.608 Man 
menade att filmen skulle uppfattas som en fortsättning på den verkliga övning 
som de värnpliktiga alldeles nyss deltagit i. Katalogen beskriver den också 
som en instruktionsfilm. Filmen skulle alltså spara tid och förbereda inför ett 
kommande arbete. Den besparade också den värnpliktige det brutala öde som 
närmast omärkligt skymtar i filmens inledande scen, där en granat landar 
mellan två till synes döda soldater.

På frågan om vilka de militära undervisningsfilmerna var avser det här 
kapitlet att ge svar på genom att fokusera på hur bevarade filmer från AMF 
ser ut. Om vilka filmerna var rent ämnesmässigt informerar filmernas titlar 
och rubrikerna i de ursprungliga katalogerna som distribuerades till krigs-
maktens lärare från AMF. Exempelvis innehöll den första katalogen, 1921, 
bara två filmer som definierades som ”militära” varav endast den ena, Fält-
tjänstövningar (1920), bevarats. I dagens databas kallas den Fälttjänst-
övningarna i Södermanland (10 001, AMF, 1920). Det var en av de filmer 
som var regisserad av Dyhlén och fotograferad av de i det civila etablerade 
fotograferna Gustaf Boge, Ragnar Mauritz Westfelt och Axel Lindblom, men 

                                                     
608 ”Filmkatalog”, Föreningen Armé- och Marinfilm, Medlemsblad, nr 3 (1934) Filmkatalog-
erna publicerades på olika sätt. Ofta inkluderades de som en filmförteckning i medlemspublika-
tionen. Ibland trycktes de istället som separata tryckta kataloger utformade som medlemsbladet 
eller med en egen utformning.
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denna information uppgavs inte i samband med filmens distribution inom 
krigsmakten under 1920-talet. 

Några år senare, 1924, riktade sig katalogen tydligare till olika enheter 
inom krigsmakten genom att sortera filmerna under rubriker som ”Infanteri”, 
”Kavalleri” och ”Artilleri”. De enskilda filmerna beskrevs nu med kortfattade 
kommentarer. Erövrad ställnings tryggande, som var ny för året, beskrevs 
exempelvis som en film som visar åtgärder ”vilka i tur och ordning böra vid-
tagas, sedan en ställning erövrats”.609 Det innebär att kommentaren i katalogen 
1934 som nämndes ovan, om att filmen var lämplig vid tidsbrist, inte var ett 
ursprungligt uttalat syfte utan ansågs viktigare att påpeka under 1930-talet, när 
krigsmakten ofta uppmärksammade brist på tid och ekonomiska resurser. 
Filmen hör till de tidiga filmer som fotograferades av AMF:s förste egna foto-
graf, E. A. Persson, och som framkallades och redigerades i föreningens egna
laboratorium.

I samband med att generalstaben bildade filmdetaljen tilldelades Dyhlén 
uppgiften att revidera katalogerna. Förutom att i katalogen 1934 lägga till 
uppgifter om filmernas ursprungliga produktionsår samt uppgifter om vilka år 
de reviderats kom katalogen att specificera kopplingen till enskilda ut-
bildningsmoment. Filmerna sorterades nu under nya underrubriker. Filmerna 
som riktade sig till infanteriet delades exempelvis upp under de sju underru-
brikerna ”Formell taktik”, ”Stridsutbildning, förberedande övningar”, 
”Tillämpningsövningar”, ”Tillämpad taktik”, ”Specialtjänst”, ”Vintertjänst” 
och ”Diverse”. 

Erövrad ställnings tryggande hittas här under ”Tillämpningsövningar”. 
Eftersom katalogen från 1934 också var den första där filmerna dessutom 
märktes med filmtyp är det först här som filmen fick etiketten ”Instr.” och 
därmed märks ut som en instruktionsfilm. De beteckningar på filmtyper som 
tillämpandes i katalogen var ”Orient.”, ”Instr.” eller ”Tekn.”, vilket stod för 
orienterande, instruerande och tekniska filmer. Uppdelning hänvisade enligt 
katalogen till ”filmernas natur”. Denna var uppenbarligen inte helt enkel att 
fastställa. Exempelvis hade filmen Överskeppning (10 125, AMF, 1923) be-
teckningen ”Orient.” men beskrevs i katalogtexten som en ”Taktisk-teknisk 
film”.610

Kategorierna med truppslag, ämnesområde och filmtyp avsåg att förenkla 
lärarnas arbete med att välja ut lämpliga filmer. Vilka som sett enskilda filmer 
eller hur länge de ansetts fungera som undervisningsfilm är dock svårt att i 
efterhand fastställa. Några förteckningar över distributionen har inte bevarats.

Föregående kapitel har konstaterat att praktikerna för produktion och 
visning förändrades över tid samtidigt som viss karaktäristik bestod. Denna 
slutsats förs nu vidare som en frågeställning i detta kapitel, där åttio utvalda 
undervisningsfilmer som analyserats diskuteras utifrån frågor om deras 
                                                     
609 Armé- och Marinfilm, ”Filmkatalog”, nr 7 (1924).
610 ”Filmkatalog”, 1934.



165

gemensamma och över tid bestående karaktäristik, respektive frågor om vad 
som verkar avvika. Avvikelserna är i detta sammanhang intressanta därför att 
de erbjuder öppningar till andra uttryck som förekom utanför AMF. De kan 
då erbjuda en antydan om lokala praktiker som förekom parallellt med AMF:s 
verksamhet. Avvikelserna är också värda att ge uppmärksamhet eftersom de 
kan utgöra öppningar mot den nyorientering som innebar att uttrycket föränd-
rades över tid. Förändringen visar att den grupp som producerade filmerna var 
angelägen att producera filmer som inte bara hade ett aktuellt ämnesinnehåll 
utan också kunde uppfattas som nya i sitt uttryck. Undersökningen i kapitlet 
ämnar härigenom bidra till förståelse för vad som utmärkte den svenska, 
militära undervisningsfilmen.

Författarna till Films That Sell (2016) valde ”topographies” som ett nyckel-
begrepp för antologins bidrag.611 Begreppet sätter fingret på det institutionella 
perspektivets fokus på platsen – eller på just topografin. De betonar även den 
uppdelning som föregående kapitel uppmärksammat när de behandlat praktik-
ernas karaktäristik som bestående av både tillfälliga uttryck (”transient”) och 
det över tid mer bestående (”topoi”).612 Den svenska militära undervisnings-
filmen kan likt en filmgenre förstås som en helhet där mycket består genom 
att återskapas. På en mer detaljerad nivå kan filmerna samtidigt uppvisa exem-
pel på flyktiga uttryck. När de följande avsnitten diskuterar de undervisnings-
filmer som både producerades och visades inom krigsmakten 1920–1939 
betonas denna uppdelning med de två rubrikerna ”topos” och ”det flyktiga”. 
Dessa följs därefter av en diskussion om hur militärer tog sig an det landskap 
som utgjorde deras arbetsplats som filmbild med utgångspunkt i ordet 
”topografi”.

Till grund för dessa tre avsnitt ligger en jämförande studie som tar sin 
utgångspunkt i kronologin. Metoden serieanalys innebär att ingen enskild film 
bedöms vara särskilt värd att uppmärksammas, vilket också passar bra i detta 
sammanhang där verksstatus inte eftersträvades. Metoden erbjuder en fördju-
pad bekantskap med en större samling filmer som tidigare varit obekant och 
saknat konturer. Dessutom kan metoden synliggöra filmernas relation till de 
produktions- och visningspraktiker som tidigare kapitel behandlat. Med 
Hediger och Vonderaus ord i Films that Work betraktas de därmed som ”inter-
faces between discourses and forms of social and industrial organization”.613

Med serieanalysens betoning av det jämförbara, vilket i frågan om film kan
vara enskilda återkommande motiv eller framställningssätt, fragmenteras 
filmerna. Utgångpunkten i ”anordningar” bidrar med en betoning av filmernas 
olikartade komponenter. Det innebär en metod där filmerna undersöks del för 

                                                     
611 Vonderau, ”Introduction: On Advertising’s Relation to Moving Pictures”, 4.
612 När det är fråga om useful cinema kan ”transient” användas för att betona filmernas ofärdiga 
tillstånd, det vill säga att de alltid förblev öppna för modifiering. Här används begreppet för att 
synliggöra förändringar i gestaltning från en tidpunkt till en annan.
613 Vinzenz Hediger och Vonderau, ”Introduction”, 11.
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del. Analysen ges mångbottnade skikt, vilket följer idén om att anordningar
verkar i olika skalor parallellt.614

Metoden har ett släktskap med hur filmerna producerades och visades, där
filmer behandlades som fragment. Filmerna var sammansatta av olikartade 
delar och läraren var, som föregående kapitel uppmärksammat, medproducent 
till filmerna genom att fritt välja delar, pausa, repetera, variera hastigheten och 
kombinera med andra åskådningsmedel. Trots att filmerna alltmer kom att 
betraktas som en helhet var de fortsatt fragmentariska.

Även i andra sammanhang har forskare uppmärksammat denna karaktä-
ristik. Wasson och Grieveson har i sin studie av USA:s militära filmverksam-
het definierat den militära filmen som ”an assemblage of highly flexible 
materials”.615 Det påminner om Zimmermanns beskrivning av industrifilmen 
som ”Halbfabrikate”.616 Masson kallar undervisningsfilm för en ”highly ’un-
finished’ kind of text”.617 Lovejoy påpekar att det är beroendet av den munt-
liga kommentaren som gav undervisningsfilmen det fragmentariska framställ-
ningssätt som fortsatt skulle komma karaktärisera genren.618 Lacasse upp-
märksammar att beroendet av den muntliga presentationen innebär att filmer 
som producerats för en medproducerande lärare blir obegripliga utan denne.619

Denna samlade karaktäristik pekar på att det tidiga 1920-talets samman-
sättningar av rörliga bilder inte var ett förstadium till något som skulle komma 
att utvecklas till eller sammanstråla med gestaltad dokumentärfilm. Istället 
kunde dessa filmer fortsatt förutsätta en lärare och förbli de ”dokument” som 
Nichols påpekat att informerande och instruerande film fungerar som.620

                                                     
614 Herzog har kommit till en liknande slutsats. Under rubriken ”Assemblage, Constellation, 
Image” har hon argumenterat för fördelen med en inkluderande analys där hänsyn tas till 
filmens delaktighet i en anordning, filmen som händelse, filmens materiella egenskaper, dess 
ideologiska implikationer och den situation som i filmen fångats på bild. Amy Herzog, 
”Assemblage, Constellation, Image: Reading Filmic Matter”, Discourse 38, nr 2 (2016): 215–
34.
615 Wasson och Grieveson, Cinema’s Military Industrial Complex, 14.
616 Yvonne Zimmermann, ”Vom Lichtbild zum Film. Anmerkungen zur Entstehung des 
Industriefilms”, montage a/v 15, nr 1 (2006): 84.
617 Masson, Watch and Learn. Rhetorical Devices in Classroom Teaching Films after 1940,
136.
618 Lovejoy, Army Film and the Avant Garde, 96.
619 Lacasse, ”The Film Lecturer”, 487; Musser har beskrivit dokumentärfilmen som uppkom-
men under det första världskriget på grund av behovet att sprida krigspropaganda till stora och
spridda grupper av åskådare i situationer där föreläsare inte kunde närvara. Se: Musser, ”2.1 
Problems in Historiography: The Documentary Tradition Before Nanook Of the North”, 126.
620 Bill Nichols, Introduction to Documentary, 3rd ed. (Bloomington, IN: Indiana University 
Press, 2017), 105.
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Topos – filmernas likartade utformning
De militära undervisningsfilmerna var korta, utan ljud och i stort sett svartvita. 
De behandlade ämnen som även tidigare ingått i den militära utbildningen, 
men som då förmedlades med andra pedagogiska metoder och med hjälp av 
andra verktyg för visualisering. Filmernas målgrupp utgjordes av de värn-
pliktiga och av militärer som genomgick vidareutbildning, och filmerna förut-
sattes vara ekonomiskt försvarbara genom att de fungerade för flera årskullar. 
Som tidigare kapitel tagit upp, spelades filmerna in samtidigt som större 
militära övningar genomfördes eller genom iscensättningar som liknade dessa 
övningar. Värnpliktiga och anställda militärer deltog framför och bakom kam-
eran, och publiken hade därmed nära till identifikation med det den såg. 

Liksom verkstadsindustrins filmer, som instruerade eller orienterade an-
ställda, skulle de militära undervisningsfilmerna säkerställa att den enskilde 
förstod den egna uppgiften och uppgiftens funktion i ett större sammanhang. 
I både den industriella och militära kontexten hade filmen uppgiften att säker-
ställa att en större heterogen grupp skulle utföra föreskrivna handlingar sam-
stämmigt och därmed effektivt. 

En väsentlig skillnad mellan dessa kontexter var att den militära tränade 
inför en krigssituation och därmed inför något oförutsägbart.621 I den svenska 
mellankrigsperioden rationaliserades dock de militära övningarna och kom att 
styras av standardiserade anvisningar. De oändliga möjligheter som ryms 
inom det oförutsägbara begränsades därmed till ett antal scener som bedömdes 
som de mest sannolika.622 Träningen av värnpliktiga närmade sig industrins 
förutsättningar. Sociologen Klas Borell har förklarat att den svenska militära 
utbildningen under mellankrigsperioden inte gick ut på att ”vänja soldaten vid 
en krigsliknande miljö” utan att de värnpliktiga istället fick delta i ”stereotypa, 
metodiskt rigorösa övningar som uteslöt imitation av krigets komplexa, extra-
ordinära förhållanden”.623 Undervisningsfilmerna följde samma strategi och 
betonade det kontrollerbara. De visade därmed övningar som skulle uppfattas 
som möjliga att repetera i en framtida övningssituation. 

Publiken var också införstådd med att de skildrade händelserna var iscen-
sättningar, liknande de övningar de själva deltog i. De visste att dessa scenarier 
av ledningen bedömts som krigslika situationer, möjliga att iscensätta. Även 
om iscensättningarna påminner om de krigsspel (”jeu de guerre”/ ”Kriegs-
spiel”) vilka användes som strategiska verktyg inom det militära innehöll de 
inte dessas inkluderande av det slumpmässiga. Dessa spel hade utvecklats 
under Napoleonkrigen, och de baserades på än äldre strategispel.624 Ett 
                                                     
621 Manuel DeLanda, War in the Age of Intelligent Machines (New York, NY: Zone Books, 
1991), 127.
622 Hultstrand, Kungl. Norrbottens regementes historia 1841–1966, 134.
623 Borell, Disciplinära strategier, 75.
624 Philipp Hilgers, ”Eine Anleitung zur Anleitung. Das taktische Kriegsspiel 1812–1824”, 
Board Game Studies, 1 januari 2000: 59–77; Roger Smith, ”The Long History of Gaming in 
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exempel är de brädspel där en tärning bidrog till slumpartade händelser i ett 
krigsscenario. 

Den förutsägbarhet filmerna förmedlade innebar att de kunde ha en lugn-
ande effekt. Genom dem framställdes soldatens arbete oftast som säkert och 
skeendet som kontrollerbart. Att det var skillnad på verkligt krig och filmade 
krigsscener var för publiken uppenbart. Laugesen citerar brev som belyser 
upplevelsen:

[The] marvellous distinction between warfare as you see it on the pictures and 
going through the dinkum article […] all this firing and banging is dead slow 
after being in the real thing.625

Citatet uppmärksammar framförallt hur frånvaron av krigets ljud bidrog till
att särskilja det verkliga från filmen. Ytterligare en skillnad mellan verkligt 
krig och undervisningsfilmerna, förutom frånvaron av ljud, var att filmerna 
sällan visade hur soldater dog. Däremot förekommer i filmerna som behandlas 
i det här kapitlet i enstaka fall iscensättningar där till synes döda soldater visa-
des som varnande exempel.

Även om slumpen inte hade någon plats i filmernas scener fanns en viktig 
komponent som innefattade osäkerhet, och den gällde vem fienden var. Inte i 
någon av de åttio filmerna förekommer namnet på en fiende. Filmerna kunde 
av diplomatiska skäl inte peka ut en, och den militära träningen inkluderade 
inte politiska ställningstaganden. Berättartekniskt förstärkte den outtalade 
fienden åskådarens upplevelse av ett gemensamt hot, som kunde komma från 
oväntat håll. Inom krigsmakten tränades soldaten att bevaka landets alla grän-
ser och därmed agera utåtriktat. Detta skiljer de militära undervisningsfilmer-
na från civil propaganda, där ”hotet från ryssen” var en etablerad föreställ-
ning.626

                                                     
Military Training”, Simulation & Gaming 41, nr 1 (1 februari 2010): 6–19, 
https://doi.org/10.1177/1046878109334330.
625 Laugesen, ”Forgetting their troubles for a while”, 607.
626 Rodell har behandlat hur det ryska hotet medierades i Sverige under decennierna omkring 
1900. Se: Rodell, ”Fallna svenskar och fortifikationer i vildmarken: Om det ryska hotet och 
medielandskapet kring 1900”.

Fig. 49. En av fåtalet filmer som visar till 
synes döda soldater är Erövrad ställnings 
tryggande (10 162, AMF, 1924).
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Sammansättandet av heterogena delar
Filmerna bestod alltid av text och fotografiska motiv, därtill hade flera av dem 
tecknade inslag.  I manus beskrevs dessa komponenter som separata delar, 
som ”Tx” (text), ”B” (bild) och ”Tb” (tecknad bild). De tecknade inslag, som 
förekommer i trettiofem av de åttio filmerna, är inte statiska bilder utan anima-
tioner.627 De utgör därmed ett exempel på den rörliga informationsgrafikens 
tidiga historia. De bilder som avsågs med ”B” var oftast inspelade utomhus. 
När Poignard 1924 i AMF:s publikation beskrev hur en militär instruktions-
film producerades kallade han inspelningar utomhus i landskapet för ”vanlig 
filmupptagning”.628 I de militära undervisningsfilmerna var också landskapet 
den vanligaste spelplatsen.629 Vid enstaka tillfällen, beroende av filmens ämne, 
har inspelningen istället genomförts ombord på farkoster eller i byggnader.

Yuri Tsivian har påpekat det uppenbara faktum att ”[e]diting is always 
about assembling”.630 En film är alltid en sammansättning med heterogena 
delar. Den mer utmanande frågan är hur denna sammansättning fungerar i de 
militära undervisningsfilmerna. Tsivian, som behandlat den sovjetiska 
kontexten under 1920-talet, beskriver hur ordet ”montage” där tidigare haft 
betydelsen ”huskonstruktion och maskinteknik”. Det ryska konstruktivistiska 
avantgardet beskrev montaget av film som att ”göra, bygga och sätta ihop”.631

Detta tekniska förhållningssätt var, som Tsivian framhållit, inte unikt. Bilden 
av filmskaparen som ingenjör var etablerad i amerikanska manualer och fack-
press under 1910-talet.632 När det sovjetiska montaget teoretiserades riktade 
avantgardet intresset mot effekten av sammansättningen. Fascinerade av film 
från Hollywood tog de spjärn mot dess strävan efter kontinuitet. Den svenska 
militära verksamheten delade samma utgångspunkt genom att den betraktade 

                                                     
627 En genomgång av svenska arkiv i sökandet efter tidig animation ger främst exempel på tidig 
reklam där tonen var humoristisk. Cowans internationella utblick bekräftar också att den fiktiva 
karaktären stod i centrum under 1920-talet. De militära animationerna liknar därmed inte de 
civila, då de saknar fiktiva karaktärer och humoristiska inslag. Se: Michael Cowan, ”Advertis-
ing and Animation: From the Invisible Hand to Attention Management”, i Films That Sell: 
Moving Pictures and Advertising, red. Patrick Vonderau, Bo Florin och Nico de Klerk (London: 
BFI, 2016), 93.
628 Cap. Commandant Poignard, ”Filmupptagningen”, Föreningen Armé- och Marinfilms 
Medlemsblad, nr 5 (1924): 9–11.
629 Ibid., 10.
630 Yuri Tsivian, ”Talking to Miriam: Soviet Americanitis and the Vernacular Modernism 
Thesis”, New German Critique 41, nr 2 122 (20 juni 2014): 63.
https://doi.org/10.1215/0094033X-2680936.
631 Ibid.
632 Ibid., 55.
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montaget som ingenjörskonst, men den hade få teorier kring förfarandet. 
Under 1920-talet nämnde verksamheten inte heller den sovjetiska filmen.633

Den ”treklang” av stillbild, rörlig bild och textbok, som Dyhlén senare be-
skrev som en självklarhet i utbildningskontexter efter 1950-talet, fanns redan 
som pedagogisk princip i dessa filmer.634 De pekade därmed både bakåt, mot 
tidig icke-fiktiv film, och framåt, mot en framtida pedagogik. Trots det frag-
mentariska kan filmerna överlag beskrivas som relativt homogena. Det kan 
jämföras med de icke-fiktiva journaler från 1930-talet som Jönsson beskrivit 
som ”homogent strukturerade”.635

På grund av filmernas fragmentariska uppbyggnad och deras beroende av 
lärarens förevisning är det ibland svårt att identifiera någon dramatisk kurva i 
dem, men den finns där. Ett exempel är filmen Strålkastartjänst (10 358, 
AMF, 1925) som endast är en dryg minut och består av fem scener. I den första 
scenen ställer soldater iordning en strålkastare på en strand. I den andra sköter 
soldater en generator i en skog. I den tredje håller en soldat i skogen en telefon-
lur. I den fjärde har natten kommit och det förmedlas med en svart bild där 
strålkastaren kastar sin ljuskägla mot kameran. I den sista, femte scenen är det 
nattsvart och strålkastaren avslöjar fiender som gömt sig i skogen. Filmen skil-
drar därmed ett förlopp från iordningsställande till framgångsrikt verkstäl-
lande av en aktivitet som utförs på olika platser och skildras stegvis. Filmen
följer aktivitetens realistiska förankring i skiftet från dag till natt. En vänd-
punkt inträffar när mörkret faller och en upplösning erbjuds den sekund när 
fienden som gömt sig i skogen synliggörs av strålkastarens ljuskägla. Dags-
ljuset står för den jämvikt som under natten återställs genom ljuskäglans elekt-
riska belysning.

Att undervisningsfilmerna ibland omtalades som ”provkartor” innebar 
alltså inte att de saknade dramatisk uppbyggnad.636 Att utbildande icke-fiktiv 
film berättade genom det narrativ som Todorov kallade det ”ideala” var inte 
unikt för denna kontext. Miriam Posner har exempelvis uppmärksammat hur 
detta kom till uttryck i amerikanska icke-fiktiva filmer från 1910-talet som 
beskrev tuberkulos.637 Hon beskriver hur sjukdomen i dessa filmer först rubb-
ade den inledande jämvikten och att ordningen därefter återställdes.

                                                     
633 Det sista den militära filmverksamheten ville associeras med var bolsjevism. Se Björkins 
avhandling om förhållningssätt till bolsjevism i Sverige under 1920-talet: Björkin, Amerikan-
ism, bolsjevism och korta kjolar.
634 Dyhlén, Krigstjänstgöringsskyldig, 15.
635 Mats Jönsson, Visuell fostran: Film- och bildverksamheten i Sverige under andra 
världskriget (Lund: Sekel, 2011), 171–73.
636 Osign., ”Manöverfilm”, Föreningen Armé- och Marinfilms Medlemsblad, nr 5 (1924): 8.
637 Miriam Posner, ”Communicating Disease: Turberculosis, Narrative, and Social Order in 
Thomas Edison’s Red Cross Seal Films”, i Learning with the Lights Off: Educational Film in 
the United States, red. Devin Orgeron, Marsha Orgeron och Dan Streible (New York, NY:
Oxford University Press, 2012), 91–99.
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I den militära undervisningsfilmen är en av de vanligaste formerna av upp-
lösning en detonation.638 Dramaturgin kan därmed förstås som knuten till det 
militära arbetet. Däremot visas inte detonationens påverkan på landskapet. 
Efter scener med rökfyllda miljöer kommer scener där soldater förbereder sig 
inför nästa anfall. Ett exempel är Infanteriets försvarsstrid (10 610, AMF, 
1930) där den kraftfullaste detonationen visas två tredjedelar in i filmen, då 
försvaret gör ett samlat angrepp. En tagning uppehåller sig vid detonationen. 
Under en följande upplösning fokuserar kameran på vapen efter vapen, som 
fotograferas underifrån mot himmel och rökmoln. När en minut av filmen 
återstår meddelar en text att plutonen ”ordnar sig”. Det innebär att de ställer 
iordning utrustningen inför nästa attack och plåstras om (Fig. 50–52).

Fig. 50–52. Detonationen som dramaturgisk drivkraft i Infanteriets försvarsstrid (10 
610, AMF, 1930).

Texten som berättare
Textsekvenser med vit text på svart bakgrund följer konventionen inom tidig 
film, och inledningsvis är de kortfattade och centrerade texterna lika dem i den 
civila icke-fiktiva filmen. Dessa texter angav rytm. En femton minuter lång 
undervisningsfilm kan ha omkring trettio mellantexter. Ofta är dessa texter 
grupperade så att ett nytt filmavsnitt inleds med en tätare bildväxling mellan 
text och fotograferad scen eller teckning, för att därefter följas av avsnitt med 
färre textavbrott. Textinslagen avsåg att både bidra till förståelse och påkalla 
en skärpt uppmärksamhet. Det senare syftet uppfylldes också genom variation 
i textlängder och förekomst av textavbrott. Texterna var därmed inte något 
som lades till när bilden inte bar tillräckligt med information. Istället upp-
fattades relationen mellan text och bild som central för helhetsuppfattningen. 

Texterna hade här delvis samma retoriska funktioner som tidigare etabler-
ats inom civil film. Exempelvis hade de funktionen att presentera, etablera 

                                                     
638 Förplägnadskompani (10 335, AMF, 1925) avslutas med en detonation och så avslutas också 
något oväntat Pansarbilskvadronen (10 698, AMF, 1934) där en handgranat plötsligt slängs 
iväg och detonerar i sista scenen. Erövrad ställnings tryggande (10 162, AMF, 1924) inleds 
med en detonation. Dessa detonationer kan därmed förekomma på olika ställen i filmerna och 
markerar då dramatik i delnarrativ inom helhetens narrativ.
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situationer, kommentera, summera, förklara, markera narrativa avbrott och 
ange riktning framåt.639 I de militära undervisningsfilmerna hittas också så-
dana funktioner som var mindre vanliga i film som inte syftade till lärande: 
Texterna betonade fakta, repeterade och gav råd eller förmanade.

Den anonyme soldaten
Saettler har beskrivit ett skifte som inträffade i amerikansk militär träningsfilm 
på 1940-talet.640 Den amerikanska division som producerade dessa filmer 
övergick då från en ”point of view” där kameran visade demonstrationen från 
sidan till en där kameran istället intog demonstratörens plats. Med en 
”operator’s viewpoint” blev det kameran som utförde arbetsuppgiften. I den 
svenska mellankrigssituationen intog kameran den tidigare positionen, det vill 
säga från sidan. Kameran registrerar händelser som om den är en person på 
plats, som för tillfället står en bit bort och iakttar andra personers handlingar. 
Den representerar en kollegial blick genom att inta en plats som i verkligheten 
bara är tillgänglig för militärer och värnpliktiga som deltar i arbetet. En hier-
arkisk asymmetri uppstår också genom att kameran representerar den som 
ännu inte behärskar situationen samtidigt som aktörerna har till uppgift att visa 
att de behärskar den till fullo. När det vid enstaka tillfällen går illa framför 
kameran syftar det till att åskådliggöra betydelsen av att göra sitt yttersta.

Även om AMF 1921 fascinerat återberättat att den franska armén produ-
cerat en film där en bro i liten skala byggde sig själv utan synlig hand, före-
kommer sällan trickfilm.641 En försmak av den ”operator’s viewpoint” som 
skulle bli vanlig senare förekommer dock. I en film från 1929 som beskriver 
en flygutbildning framstår flygplanet som en självgående maskin, där opera-
tören kunnat trollas bort med hjälp av stop motion. Spakar och pedaler rör sig 
utan inblandning av en kropp (Fig. 53).

Det är inte förvånande att scenen finns i en film om flyg, eftersom flyget 
associerades med framtiden. Med Baudrillards uppdelning av historien i ”pre-
simulation” och ”hyperrealitet” kan scenen beskrivas som en försmak på det 
kommande och som en dröm om att kunna lämna den verkliga kroppen med 
dess brister och istället kunna förlita sig på den fulländade maskinen.642

DeLanda har formulerat det som den hundratals år gamla militära önskan om 
att kunna strida utan mänsklig närvaro.643

                                                     
639 Likheten kan exempelvis bekräftas genom att jämföra texterna med Fullertons analys av 
texter i förklassisk svensk film. Se: John Fullerton, ”Relationen mellan text och bild i en för-
klassisk svensk film”, Aura: Filmvetenskaplig tidskrift III, nr 1–2 (1997): 24–65.
640 Saettler, History of Instructional Technology, 162.
641 Den franska bron filmades med stop motion när den byggdes av trästickor i en terränglåda. 
Osign., ”Undervisningsfilmen i utlandet”.
642 Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation, övers. Sheila Faria Glaser (Ann Arbor, MI:
University of Michigan Press, 1994), 2; Jean Baudrillard, Simulacres et simulation (Paris: 
Galilée, 1981), 10.
643 DeLanda, War in the Age of Intelligent Machines, 127.
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Fig. 53. Ett flygplan styrs utan synlig opera-
tör i Militär flygutbildning vid Ljungbyhed
(10 596, AMF, 1929).

De som agerar soldater i undervisningsfilmerna låtsas oftast inte om kam-
eran, utan fokuserar på sin uppgift. Att så inte alltid var fallet, och att enskilda 
ibland tittade upp eller gjorde en gest mot kameran, uppfattades som ett pro-
blem. År 1924 skrev en anonym artikelförfattare i AMF:s publikation att film-
erna skulle ”vinna icke så litet på, om det sedvanliga ’filmgestikulerandet’ hos 
truppen försvunne”.644 Den gode aktören skulle därmed inte bara förevisa sin 
arbetsuppgift korrekt utan också göra det utan att låtsas om inspelnings-
situationen. Wiatr har noterat att aktörernas blickar i den amerikanska indu-
strifilmen alltmer sällan riktades mot kameran under 1910- och 1920-talen.645

Hon tolkar detta som en del i effektivitetssträvan, i linje med den amerikanska 
”scientific management” som eftersträvade en avskalning av excesser. I scen-
en med flygplanet bedömdes människan vara en excess.

Filmernas betoning på flit följer filmens uppgift att effektivisera. Förmågan 
till kroppskontroll är här ett centralt tema som uttrycker krigsmaktens till-
tagande strävan att driva verksamheten målrationellt.646

Genom att den fysiska aktiviteten i filmerna framställs som lik aktivitet 
som uppfattades som attraktiv i det civila, som friluftsaktiviteter och gemen-
samt byggande, framställs den inte som förtryckande utan som produktiv. 
Frykman har kallat periodens framhävande av den enskildes strävan efter 
fulländning i gemensam fysisk aktivitet för ett ”civiliseringsprojekt”.647

Värnplikten uppfattades bland de positivt inställda som en möjlighet för den 
enskilde att öka sin psykiska och fysiska styrka och därmed som en möjlighet 
att optimera den egna möjligheten att bidra till samhällsbygget.

                                                     
644 Osign., ”Manöverfilm”, 8.
645 Wiatr, ”Between Word, Image, and the Machine”, 343.
646 Weber uppfattade uppkomsten av det målrationella som ett systemskifte mot ett samhälle 
med social kontroll. Se: Hans L. Zetterberg, The Victory of Reason: Max Weber Revisited
(Stockholm: SIFO/SAFO, 1983).
647 Frykman, ”On the Move: The Struggle for the Body in Sweden in the 1930s”, 64–79.
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Händernas betydelse betonas i de militära undervisningsfilmerna, liksom i 
civila instruktionsfilmer, och förmedlar exakt utförd aktivitet. Genom bildut-
snittet på händer frikopplas också händernas aktivitet från den individ som 
utför uppgiften, och i anonymiteten framstår aktören som ersättbar.

När den ensamme soldaten skildras som kropp framstår hans utsatthet i ter-
rängen. I militär träning skulle den enskilde lära sig åla nära markytan, klä på 
sig liggandes i snö och så omärkligt som möjligt förse sig med trädgrenar och 
kvistar för kamouflage. Kroppens sårbarhet betonas mest i de instruerande 
sjukvårdsfilmerna.648 Ett skäl till att filmerna generellt betonar utsattheten i att 
arbeta ensam är att enskilt arbete hör till ovanligheten i den militära verksam-
heten. Arbetet bedrivs oftast i par eller i mindre grupper. Filmerna skildrar på 
grund av detta i regel arbeten som utförs av flera personer. Ordet ”kamrat-
skap”, som var en av ”krigsmannaegenskaperna” i soldatinstruktionen, beton-
ade att det militära arbetet var beroende av anknytningen män emellan.649

Fig. 54 och 55. Filmerna skildrar oftast soldater som utför uppgifter i större grupp, 
här ett exempel från Infanteriets förbindelsearbeten (10 526, AMF, 1928), eller 
soldater som arbetar i par, här i filmen Avvärjande försvarsstrid (10 714, AMF, 
1935).

                                                     
648 Sjuktransporttjänst (10 421, AMF, 1926), Anläggande av förband (10 426, AMF, 1926), 
Sjukhuståg (10 923, AMF, 1930) och Sjukvårdstjänsten i fält (10 739, AMF, 1936).
649 Ordet kamratskap var en rest från en tidigare situation och skulle senare tas bort, i och med 
att det alltsedan 1910-talet kommit att förknippas med den kommunistiska rörelsen. Larsson 
behandlar begreppet ”Den gode kamraten” i sin avhandling, och han spårar där ordet ”kamrat” 
till det spanska ”camarada” vilket under 1600-talet avsåg ”de som bor tillsammans i ett tält”.
Se: Esbjörn Larsson, Från adlig uppfostran till borgerlig utbildning: Kungl. Krigsakademien 
mellan åren 1792 och 1866 (Doktorsavhandling, Uppsala universitet) (Uppsala: Acta 
Universitatis Upsaliensis, 2005), 303.
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Aktörerna uttrycker inte känslor. Som Wiatr påpekat skilde sig 1920-talets 
utbildande filmer från samtida dokumentärer just genom att de inte uttryckte 
patos.650 Hon tar upp Nanook of the North (Robert J. Flaherty, 1922) som ett 
exempel på den av patos präglade dokumentären. Liksom den industriella 
filmen vädjade den militära undervisningsfilmen till förnuftet. Det enklaste 
greppet för att åstadkomma det känslolösa och anonyma uttryck som efter-
strävades var att lägga aktörernas ansikten i skugga eller visa soldaterna bak-
ifrån eller snett bakifrån. Det är också så de oftast framställs. Att aktörerna 
dessutom oftast har hjälm, hatt eller mössa bidrar till anonymiseringen. 
Genom den skenbara likheten, man till man, förmedlar filmerna en bild av de 
värnpliktiga som en homogen grupp. Åskådaren tillåts aldrig bekanta sig med 
en enskild individ och får därmed heller ingen möjlighet att utveckla en känsla 
för någon i filmerna.

Det flyktiga – filmernas föränderliga karaktär
I Stockholmstidningens recension av AMF:s pressvisning 1930 skrev signatur-
en Danilo att AMF uppvisade en ”jätteskillnad i teknik och uttrycksförmåga” 
jämfört med hur föreningens första filmer sett ut tio år tidigare.651 Genom 
serieanalysen framkommer också filmernas föränderliga karaktär. Exempelvis 
framstår filmerna från åren omkring 1930 som mer fartfyllda än tidigare. Hit 
hör Infanteriets försvarsstrid (10 610, AMF, 1930) som Danilo såg på 
pressvisningen. Många scener lämnas här efter någon enstaka sekund. Filmen, 
som totalt är cirka 13 minuter, innehåller över hundra scenbyten där kasten är 
tvära mellan perspektiv och typ av motiv. Intensiteten påminner om
Eisensteins samtida uttalande i essän The Cinematic Principle and the Idio-
gram: ”Even instruction in handling a rifle can be hammered into the tightest 
motor-mentality among a group of raw recruits if the instructor uses a ’break-
down’ method.”652 I instruktionsfilmerna betonas det hamrande intrycket av 
växlingen mellan mörka textsidor och ljusa fotografiska upptagningar. Ett 
exempel är filmen Utbildning i skidlöpning (10 588, AMF, 1929) där scener 
regelbundet klipps efter bara två sekunder. Intrycket av ”hamrande” förstärks 
av kontrasten mellan de ljusa bilderna på skidåkaren och de svarta textkorten 
och av att texterna bara visas i två sekunder. Efter denna intensiva start blir 
filmens tempo lugnare (Fig. 56).

                                                     
650 Wiatr, ”Between Word, Image, and the Machine”, 338.
651 Berg, ”Tioåring firas som lärare”.
652 Sergei Eisenstein, Film Form: Essays in Film Theory, övers. Jay Leyda (New York, NY: 
Harcourt Brace, 1969), 44.
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Fig. 56. Efter att ha presenterat titeln och filmens 
innehåll fortsätter den första minuten av Utbildning i 
skidlöpning (10 588, AMF, 1929) med snabba klipp 
mellan text och foto.
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De snabba klippen i Utbildning i skidlöpning kan jämföras med den fyra år 
äldre filmen Strålkastartjänst (10 358, AMF, 1925) där både den första och 
sista scenen är cirka 20 sekunder lång och scenerna däremellan mellan sex och
tio sekunder. Senare under 1930-talet avtog filmernas intensitet något.

Utöver denna skillnad i tempo uppvisar filmerna flera skillnader över tid. 
Följande avsnitt diskuterar hur de förändrades med utgångspunkt i en under-
sökning av titelkort, mellantexter, informationsgrafik och framställningen av 
soldater.

Periodisering: Titelkortet som tidsmarkör
Ett sätt att identifiera större förändringar i uttrycket är att ta fasta på filmernas 
inledande titelsekvenser, vilka genomgående bestod av ett statiskt titelkort.
Inte alla de åttio filmerna har bevarade titelkort, men bland dem som har det 
kan sex perioder, från 1920 till 1939, urskiljas.653

Under den första perioden, 1920–1923, förekom kort med AMF:s namn 
och logotyp i den övre kanten samt filmens titel med versaler på sidans mitt. 
De liknar därmed titelkort i kommersiell civil film från åren runt 1920. Ett 
svenskt samtida exempel är Svenska Biografteaterns revyer. Utformningen 
hänger sannolikt samman med att det var i SF:s laboratorium som filmerna 
redigerades under de första tre åren. Valet att inkludera logotypen kan även ha 
syftat till att etablera AMF som producentnamn inom krigsmakten (Fig. 57).

Under den andra perioden, 1923–1926, visades inte längre AMF:s namn 
eller logotyp intill filmens titel och så förblev det därefter.654 Nu hittas AMF:s 
logotyp ofta vid filmernas slut. Det kan bero på att den skara lärare som inklu-
derade film i undervisningen under perioden inte behövde någon inledande 
märkning. För dem hade AMF:s filmer blivit accepterade verktyg. Filmens 
titel mot en svart bakgrund räckte som märkning vid hantering av filmrullen 
(Fig. 58).

Under den tredje perioden, 1926–1929, förekom titelkort där den svarta 
bakgrunden bytts ut mot en flammig. Det visar ett ökat intresse för utformning. 
En tolkning är att nedskärningarna i krigsmaktens budget gjorde det extra 
viktigt att betona filmens värde. Till skillnad från de föregående vita texterna 
mot svart bakgrund bidrog den nya flammiga bakgrunden till att ge en för-
stärkt upplevelse av filmens materialitet, dess egenskap som en vara.655 Sam-
tidigt gav den nya bakgrunden inte sken av att vara alltför påkostad (Fig. 59).

                                                     
653 Sjuttiofem procent av de åttio filmer som analyserats inleds emellertid med en titelsekvens. 
De perioder som presenteras här har inte tvära avbrott. Detta markeras genom överlappande 
årtal.
654 Från perioden saknas dock säkert daterade titelkort.
655 Det dekorativa titelkortet kan jämföras med de bokomslag som under 1700- och 1800-talen 
blev alltmer dekorativa. Helena Strömquist, som skrivit en avhandling om ämnet, påpekar att 
detta både var ett led i omvandlingen av boken till konsumentvara och en följd av professional-
isering av bokbranschen. Se: Helena Strömquist, ’Med coleurt omslag’: Färgade, dekorerade 
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Under den fjärde perioden, 1929–1933, utgjorde bokstäverna istället det 
dekorativa elementet. Återgången till svart bakgrund sammanfaller med den 
tidpunkt då AMF ansåg att filmerna stod på ”höjden av modern undervisnings-
films standard”.656 Idén om standard rymmer en förhoppning om en produkt 
som kan vara funktionell länge, och det är möjligt att den svarta bakgrunden 
uppfattades som mer hållbar. Det dekorativa har förflyttats från bakgrund till 
filmtitel, där ett typsnitt med dubbla linjer som formgivits 1929 gav ett vid 
tidpunkten modernt intryck (Fig. 60).657

Under den femte perioden, 1933–1936, blev det vanligt att ett fotografi som 
visade filmens ämne låg bakom titeltexten. Det speglar en situation då AMF 
firade tioårsjubileum och självmedvetet kunde konstatera att filmen fram-
gångsrikt etablerats som pedagogiskt hjälpmedel. Fotografiet signalerade 
modernitet vid en tidpunkt då AMF och generalstaben gjorde gemensam sak 
i att presentera undervisningsfilm som ett modernt verktyg. Samtidigt undveks 
mer påkostade grepp, som en animerad eller filmad titelsekvens. Det statiska 
fotografiet påminner om bokomslag och därmed om undervisningsfilmens 
egenskap av pedagogisk produkt. Att fotografier användes bakom titeln redan 
1933 avslöjar att greppet var en del av Dyhléns ambition att överlämna ett
synbart professionellt uttryck till den planerade filmavdelningen ”filmdetalj-
en” (Fig. 61).

Under den sjätte perioden, 1936–1939, när ingen längre behövde övertygas, 
var stilen ofta enklare, med ljus text mot svart bakgrund. Det förekom dock 
enstaka mer arbetade titelkort, tecknade av Andersson. Det antyder att AMF 
inte ansåg att titelkorten behövde vara avancerade men att enskilda med-
arbetare hade friheten att utforma mer arbetade titelkort om de så önskade
(Fig. 62).

Genom denna periodisering framkommer att titelkorten både speglar pro-
ducentens förändrade villkor och dess önskan att med en måttfull stil ge film-
erna ett aktuellt formspråk.

                                                     
och tryckta pappersomslag på svensk bokmarknad 1787–1846: En bokhistoria (Doktors-
avhandling, Lunds universitet) (Lund: Avdelningen för ABM och bokhistoria, Lunds universi-
tet, 2010).
656 Osign., ”Årsmötet”, 5.
657 Tysken Rudolf Kochs typsnitt ”Zeppelin”, med dubbla linjer, från 1929.



179

Fig. 57. De äldsta filmernas titelkort lik-
ande de kort som användes i samtida 
journalfilm. Med Jämtlands jägare i fjäll-
en (10 115, AMF, 1923).

Fig. 59. Den flammiga bakgrund som 
förekom under 1920-talet andra hälft. 
Övergång av vattendrag (10 487, AMF, 
1927).

Fig. 61. Fotografiska bakgrunder signale-
rar verksstatus omkring 1935. Sjukvårds-
tjänsten i fält (10 739, AMF, 1936).

                                                     
658 Enligt en katalog är detta en film från 1923. ”Filmkatalog”, 1934.

Fig. 58. Ett titelkort från den period då 
titelkorten saknade logotyp. Olika för-
flyttningssätt under eldstrid (10 127, 
AMF, 1931).658

Fig. 60. Det dekorativa inslaget förflyttas 
från bakgrund till typografi omkring de-
cennieskiftet 1930. Bivackering vintertid
(10 645, AMF, 1931).

Fig. 62. Både enkelt utformade och mer 
dekorativa målade titelkort förekom 
under slutet av 1930-talet. Minan
(10 734, AMF, 1938).
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Text i förändring
Även språket i filmernas textpartier kan knytas till periodiseringen ovan, vil-
ket tyder på att inte bara formspråk utan också formuleringar speglar organi-
sationens villkor och dess ambition att åstadkomma ett tidsenligt uttryck. 

De tidigaste filmerna med bevarade texter liknade civil icke-fiktiv film 
både när det gällde titelkort och övriga texter.659 Det är uppenbart att SF genom 
sin medverkan erbjöd en redan given form. När enstaka scener av mer 
instruerande karaktär hittas i en film som är daterad 1923 är det ett tecken på 
senare redigering.  Ett exempel är följande mening i en sekvens som beskriver 
hur en häst lastas med väskor: ”Bröstan avpassas – en tvärhands spelrum” 
(Fig. 63). Avsnittet hörde ursprungligen till en kort film om klövjningens teori 
från 1925 men hittas idag i en äldre film av expeditionsformat: Med Jämtlands 
jägare i fjällen (10 115, AMF, 1923). De sekvenser som även ursprungligen 
hörde till denna äldre film från 1923 har inte några instruktiva texter utan 
istället poetiska, med texter som ”Där hav och land mötas” och ”Julisolens 
brännande strålar…”. Något liknande hittas inte i AMF:s senare produktioner 
och kan därmed härledas till SF:s och den civila filmens påverkan.

Efter 1923, när AMF hade ett eget laboratorium, blev texterna genom-
gående informativa och instruerande. Den didaktiska tonen tog över. Ofta var 
texterna mycket korta, vilket speglar situationen i lektionssalen där läraren 
förväntades komplettera texten muntligt. Ett exempel är filmen Spaning och 
rapportering (10 117, AMF, 1923). Den cirka fyra minuter långa filmen 
beskriver inledningsvis med text vilket innehåll en rapport förväntas ha och 
upprepar därefter ordet ”RAPPORTERA!” fyra gånger mellan scener foto-
graferade i terräng. Valet av ett instruerande tilltal fick AMF stöd för av 
Poignard, vars vägledande text AMF publicerade 1924.660 Till detta hörde att 
texterna efter 1923 också kom att fungera som producentens informativa 
kommentar om filmen, med formuleringar som ”En film över…” eller ”Film-
en upptagen vid…”.661 Det framstår som en notering riktad till lärare och elev. 

Efter 1929, när AMF önskade leverera standardfilmer, förändrades språket. 
Texterna beskrev från och med nu mer utförligt vad filmen avsåg förmedla. 
Inledande kommentarer löd nu ”Filmen avser att…” eller ”Denna film avser 
att…”.662 Istället för att informera om inspelningsplatsen betonar dessa 
kommentarer istället att AMF hade ett genomtänkt syfte med filmen. Greppet 
speglar producentens tilltagande självsäkerhet. 

                                                     
659 Kustförsvar (100 49, AMF, 1920) och Med Jämtlands jägare i fjällen (10 115, AMF, 1923).
660 Poignard, ”Instruktionsfilmen”.
661 Med Jämtlands jägare i fjällen (10 115, AMF, 1923, Vinterfältvakt (10 384, AMF, 1926) 
och Övergång av vattendrag – Dess tekniska genomförande (10 487, AMF, 1927).
662 Se: Infanteriets försvarsstrid (10 610, AMF, 1930), Arméns vintertjänst (10 710, AMF, 
1935), Understödsdivision (10 743, AMF, 1936) och Det rörliga luftvärnsbatteriet (10 769, 
AMF, 1937).
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Det tidigare använda typsnittet med seriffer övergavs mot 1920-talets slut, 
samtidigt som ett helt nytt typsnitt kom att pryda titelkorten. Typsnitt utan 
seriffer signalerade modernitet och användningen visar önskan att tidens 
standardfilmer skulle uppfattas som något nytt. Från det sena 1920-talet 
förekom också formuleringar som visar att nutiden uppfattades som en 
modern tid och att krigsmakten var på väg mot en eftertraktansvärd framtid. 
Ett exempel är: ”Där förr skånska ryttare tumlade sina springare … tumla flyg-
arne nu sina maskiner.”663 Ett annat är: ”När dagen förr i tiden […]. Nu för 
tiden är det betydligt enklare.”664

När decennieskiftet 1930 närmade sig fick filmerna en allt mer strukturerad 
utformning som kom till uttryck på flera sätt. Filmer innehåller texter som 
redogör för filmens innehåll, med filmade listor lika tryckta böckers innehålls-
förteckningar. Filmbilder där en textskylt har rubriken ”Filmens innehåll” blir 
vanliga. Ett exempel är Utbildning i skidlöpning (10 588, AMF, 1929) där 
listans underrubriker också återkommer senare i filmen och introducerar dess 
olika avsnitt. I samma film förekommer också texter som ”FORTSÄTTNING 
FÖLJER” och information om att filmen är uppdelad i avdelningar med texter 
som ”ANDRA AVDELNINGEN”. Olika varianter på denna betoning av 
struktur förekom. Ibland var kommentaren mer utförlig som i filmen Kok-
vagnstjänsten i fält (10 602, AMF, 1929): ”I fortsättningen kommer filmen att 
behandla:”. Ibland utformades listan med en omsorg om det dekorativa.  Film-
en Pansarskeppet (10 606, AMF, 1929) innehåller exempelvis en avancerad 
variant där listans ord kommer ett i sänder (Fig. 75).

Listorna visar att AMF accepterat att lärare inte alltid hann förbereda sig 
och därför behövde vägledning i filmen. Markeringen av olika avsnitt gav ett 
stöd till den lärare som önskade hitta lämpliga ställen för att avbryta projek-
tionen (Fig. 64).

Decennieskiftet speglar därigenom ambitionen att erbjuda en standard-
iserad produkt som betonade struktur. Denna betoning fortsätter under tidigt 
1930-tal. Värdeomdömen som ”välgjord” och ”välordnad” förekommer då i 
filmernas texter och antyder att det ”ordnade” värderades vid tidpunkten.665

Nu blev det också allt vanligare att ord som ansågs väsentliga betonades med 
understrykning. Formateringen var därmed lik instruktionstext på papper. 
Förutom att betona struktur innebar understrykningarna att åskådaren upp-
manades att lägga olika stor betoning på olika ord, och understrykningarna 
bidrog därmed till en varierad läsning.

Tilltalet kunde under det tidiga 1930-talet vara opersonligt och satserna ofta 
passiva. Förmanande ord återkommer. Exempelvis, ”får ej”, ”bör ej”, ”bör 
eftersträvas”, ”måste kunna”, ”måste vara” och ”måste inövas”.

                                                     
663 Se: Militär flygutbildning vid Ljungbyhed (10 596, AMF, 1929).
664 Se: Kokvagnstjänsten i fält (10 602, AMF, 1929).
665 Se: Bivackering vintertid (10 645, AMF, 1931) och Ammunitionsersättningstjänsten vid 
infanteriet (10 681, AMF, 1933).
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Fig. 63. En textinstruktion i Med Jämtlands 
jägare i fjällen (10 115, AMF, 1923) som 
ursprungligen hörde till Klövjningens teori 
och tillämpning (10 142, AMF, 1925). 

Fig. 64. Innehållsförteckningar förekom-
mer på textskyltar omkring decennieskiftet, 
här ett exempel från Pansarskeppet (10 
606, AMF, 1929).

Fig. 65. Ett exempel på de långa och brutalt 
avstavade texter som förekom efter 1935, 
här ett exempel från Kraftverkets luftför-
svar (10 747, AMF, 1936).
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Mellan 1929 och 1933, då innehållsförteckningar och understrykningar 
förekom, förekommer också en handfull filmer vars texter visar prov på ett 
mer varierat språk, där ordvitsar och utropstecken ingår. Tilltalet kan förvåna, 
med tanke på AMF:s strävan efter att erbjuda standardfilmer. Det visar att 
”standard” med AMF:s synsätt inte innebar att filmerna skulle sakna karaktär. 
Bland formuleringarna hittas rappa och humoristiska kommentarer: ”Vad som 
försvinner i snö kommer upp i tö!”666 ”Svensson, spara på skotten!”667 ”Som 
man ropar i luften får man svar!”668 ”Napp nästan genast…” 669 ”Äntligen!” 670

Att åskådaren tilltalades mer direkt kommer också till uttryck genom att 
denne nu bjuds in med ett ”vi”: ”Vi befinna oss nu…” ”Vid huvudförbands-
platsen möter oss…” ”Medan…kasta vi en blick på…”.671 Inslaget av inklu-
dering och humoristiskt bemötande avsåg uppenbart att attrahera den unge 
åskådaren och visar också likhet med samtida civil film, inte minst samtida 
komedi.

Efter 1935, då lärare uttryckligen uppmanats att inte avbryta en filmvisning 
och då generalstabens filmdetalj fick större inflytande, blev innehållsförteck-
ningar ovanliga. Det blev då vanligare med betydligt längre texter, trots att 
anvisningarna för filmframställning, som Dyhlén författat strax dessförinnan, 
beskrev texter som ”en stor olägenhet”, ”hämmande” och ”tröttande”.672 Det 
kan tolkas som en reaktion på ljudfilmens genombrott, som fick text att fram-
stå som otidsenlig. Utformningen med långa texter svarade dock på det behov 
av utförlig text som blivit mer uppenbart när läraren förväntades vara tyst. 

Att man efter 1935 inte längre behövde övertyga om filmmediets suverän-
itet speglar inte bara de enkelt utformade titelkorten utan också de enkelt ut-
formade mellantexterna, där textens storlek drogs upp så den fyllde filmrutan 
(Fig. 65). När textmängden motverkade filmens snabba tempo betonades 
denna istället med ord. Texterna påpekade exempelvis att händelsen skedde i 
”snabbaste fart”.673

Senare under 1930-talet skulle filmernas texter inte längre tala om nutiden 
som en ny era. Istället visade texterna att man värderade det man hade till 
hands baserat på graden av modernitet. Ett objekt kunde exempelvis beskrivas 
som ”[d]et modernaste”.674

                                                     
666 Se: Bivackering vintertid (10 645, AMF, 1931).
667 Se: Ammunitionsersättningstjänsten vid infanteriet (10 681, AMF, 1933).
668 Se: En dag med flyget i fält (10 682, AMF, 1933).
669 Ibid.
670 Ibid.
671 Se: En dag med flyget i fält (10 682, AMF, 1933) och Sjukvårdstjänsten i fält (10 739, AMF, 
1936).
672 ”41, Anvisningar för framställning av militär undervisningsfilm”.
673 Se: Pansarbilskvadronen (10 698, AMF, 1934), Torpeden (10 713, AMF, 1935) och 
Infanteriets förbindelsearbeten (10 779, AMF, 1937).
674 Se: Arméns truppslag (10 732, AMF, 1936).
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Fig. 66–68. Olika sätt att gestalta moln,
uppifrån och ned: Kustförsvar (10 049,
AMF, 1920), Flottans luftvärn – Artilleri-
materielen och dess betjänande (10 695, 
AMF, 1934) och Automatkanontroppen (10 
948, AMF, 1939).
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Informationsgrafik
Även teckningar och animationer förändras över tid med en skiftande inställ-
ning till materialitet, variation och dimensioner. En studie av animationer med 
moln exemplifierar några av de mer uppenbara förändringarna. De tidigaste 
bilderna pekar bakåt mot en tidigare tradition av tecknande. År 1920 tecknades 
därmed moln i en realistisk stil och bilden presenteras som en teckning. Ett 
drygt decennium senare, 1934, var molnens rumslighet betonad, och molnen 
liknar lätta, bomullslika tussar mot en bakgrund som genom sin svärta fram-
står som en öppen rymd. Uttrycket är närmast lekfullt och påminner om texter-
nas inslag av en lättsam ton vid samma tidpunkt. Mot slutet av 1930-talet blir 
stämningen allvarligare. Bakgrunden är fortfarande svart och molnen vita, 
men molnen har getts tyngd genom att dess volym betonats med skuggning. 
Förändringarna påminner om Walter Benjamins ord – att endast molnen hade 
lämnats oförändrade av det första världskriget (Fig. 66–68).675

Papprets materialitet 
Läggs de tecknade filmbilderna sida vid sida kronologiskt, framträder ett brott 
omkring 1929, i samband med att verksamheten började tala om standard-
filmer. Före denna tidpunkt är bakgrunden vit och det tecknade svart. Därefter 
är, med något enstaka undantag, bakgrunden svart och det tecknade vitt eller 
i gråskala. Exemplen med moln ovan exemplifierar skiftet. 

De olika teknikerna för att framställa bilder med svarta teckningar mot vit 
bakgrund eller vita teckningar mot svart hade utvecklats för ljusbilder under 
sent 1800-tal.676 En så kallad ”specialist transparent writing plate” innebar att 
konturlinjer kunde framställas i olika färger mot en vit bakgrund. En så kallad 
”svartpåt” (”primus diagram plate”) gav istället en bild av vita konturer på 
svart bakgrund. En artikel i AMF:s publikation beskrev den senare som ”av 
samma karaktär, som en ritning på svarta tavlan.”677 Det påminner om att ljus 
och mörker i undervisningssammanhanget är förknippat med olika hjälp-
medel. Det innebär också att de tidiga animationerna med vit bakgrund fram-
trädde som en kontrast till sekvenserna med mellantexter, där det svarta domi-
nerade. Under 1930-talet förenades istället animationerna och texterna genom 
den gemensamma mörka bakgrunden. 

Att AMF gick över till animationer med mörk bakgrund i samband med att 
föreningen önskade producera standardfilmer verkar hänga samman med att 

                                                     
675 Walter Benjamin och Hannah Arendt, Illuminations, övers. Harry Zorn (London: Pimlico, 
1999), 84.
676 Erkki Huhtamo, ”Walls, Attractions, and Media: An Archaeology of Public Visual 
Displays”, i Ambient Screens and Transnational Public Spaces, red. Nikos Papastergiadis 
(Hong Kong: Hong Kong University Press, 2016), 43.
677 Osign., ”Ljusbildens användning vid undervisning i topografi”, Föreningen Armé- och 
Marinfilms Medlemsblad 2 (1928): 7.
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det svarta uppfattades som mer filmiskt än det vita, som istället påminde om 
statiska pappersteckningar.

De tidiga animationerna presenterades också som just teckningar på 
papper. I ett av de tidigaste exemplen, Kustförsvar (10 049, AMF, 1920), be-
skrivs en animerad karta i en mellantext som en ”beskjutningsplan”. Denna 
plan är en enkel papperskarta över en kuststräcka, utan ortsnamn, och är foto-
graferad när den sitter fäst mot ett underlag med synliga häftstift. Upplevelsen 
av planens fysiska materialitet förstärks av att förklarande texter på smala 
remsor fästs på planen och av att en skuggning då uppstår omkring remsorna. 
Genom stop motion möter det fysiska därmed det virtuella (Fig. 69). Ett 
liknande möte förekommer i en efterföljande animation. Där visas en kulbanas 
väg på en tecknad himmel.678 Även här visas animerade förklarande texter med 
hjälp av textremsor som fästs och tas bort. Att lapparnas papperskanter syntes 
uppfattades uppenbarligen inte som en nackdel. Det förenade inslaget med en 
undervisningspraktik där samma material användes. Även i de andra filmerna 
från 1920-talet har animationerna en stark förankring i pappret. I flera filmer 
visas också teckningar både som stillbild och när samma eller liknande teck-
ningar hanteras av personer i de filmade scenerna (Fig. 70).

Intresset för det realistiska tilltar. I de tidigaste tecknade inslagen, som 
exempelvis den nämnda beskjutningsplanen som fästs med häftstift 1920, 
döljs inte animationens tillblivelse på papper. Under åren omkring 1930 fram-
ställs animationens bakgrundsbild som bildrum, och det fysiska rum där in-
spelningen skett uppmärksammas därmed inte i lika hög grad. Efter 1930 
förekommer, som exemplet med moln visat, målade objekt där skuggor och 
glansdagrar betonar en tredimensionell kvalitet.679 Intresset för det realistiska 
uppmärksammades i en artikel i Ny Militär Tidskrift om den sandlåda som 
användes till terrängspel.680 Artikeln beskriver hur vardagliga ting som papp, 
bomull, telefontråd och blyertspennor kunde användas i gestaltningen av en 
”idealterräng”. Ambitionen var enligt artikelförfattaren att skapa något 
verklighetstroget (Fig. 71).

                                                     
678 Samma beskjutningsplan och animerade teckning med moln förekommer i filmen Kust-
försvar (10 129, AMF, 1923). Denna senare film saknar mellantexter och titelkort. Den består 
också av flera scener med oklar datering. Möjligen är även den tidigare, Kustförsvar (100 49, 
AMF, 1920), uppdaterad efter 1920.
679 Tidiga exempel på det tredimensionella hittas i filmerna Avvisande av landstigning med
lättrörliga trupper (10 657, AMF, 1931) och Försök med överskeppningsbåt vid Ing 1 (10 686, 
AMF, 1933).
680 H. af Sillén, ”Utbildningsfrågor. Sandlådor och terrängspel.”, Ny Militär Tidskrift, nr 4 
(1931): 290–93.
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Fig. 69. Ett synligt häftstift i nederkanten av 
kartan av papper och löst fästa textlappar, i 
Kustförsvar (10 049, AMF, 1920).

Fig. 70. Tecknandets närvaro i militär 
praktik skildras i film och görs till filmbild, 
här i Avvärjande försvarsstrid (10 714, 
AMF, 1935).

Fig. 71. I Ny Militär Tidskrift 1931 visas ett 
exempel på en sandlåda till terrängspel.681

Det militära skalenliga arbetet med mo-
deller påminner både om modelljärnvägar 
och om modellarbeten inom civil film-
produktion.

                                                     
681 af Sillén, ”Utbildningsfrågor. Sandlådor och terrängspel.”
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Variationsrikedom
Omkring decennieskiftet 1930 användes ett betydligt större galleri av 
informationsgrafik än under både föregående och senare perioder. Redan 1929 
förekommer många av de varianter som fortfarande tillämpas idag: Animerad 
grafik förklarar förlopp, skillnader mellan objekt, relationer mellan aktörer, 
komponenters funktion och teknik med komplexa, rörliga delar.682 Varianter-
na var inte unika för krigsmakten utan speglar den palett av presentations-
modeller som etablerats i det civila. Intresset för den grafiska presentationen 
hade dryga decenniet tidigare i USA lett till bildandet av Joint Committee on 
Standards for Graphic Presentation, 1914, och i Tyskland hade affärsvärlden 
etablerat riktlinjer för grafisk presentation under sent 1920-tal.683 Även om 
AMF:s animationer inte syftade till dessa affärsvärldens standarder speglar
filmernas variation den grafiska presentationens popularisering.

Variationen kan jämföras med de vid tidpunkten vanliga understrykning-
arna i filmernas texter och de filmade innehållsförteckningarna. Samtliga ut-
tryckssätt speglar en strävan efter att göra komplexa fenomen begripliga. En 
aspekt av synen på begriplighet som filmerna ger uttryck för är att det är 
kombinationer av framställningssätt med olika betraktelseperspektiv, skalor 
och abstraktionsnivåer som tillsammans bidrar till insikt. Detta är således en 
fördjupning av idén om den pedagogiska kraften i kombinationen med foto-
graferad verklighet, tecknad gestaltning och text. Avsnitten med mer komplex 
animerad informationsgrafik kan emellanåt framstå som filmer i filmen (Fig. 
72–77).

Fig. 72–74. I Kokvagnstjänsten i fält (10 602, AMF, 1929) förekommer en variation 
av presentationsmodeller. Animerad grafik används för att förklara kokvagnens delar, 
beräkning av åtgången av mat och matlagningens tidsåtgång i relation till vagnens 
transport från en plats till en annan, där händelseförloppet animeras utmed en linje.

                                                     
682 Se exempelvis: Kokvagnstjänsten i fält (10 602, AMF, 1929) och Pansarskeppet (10 606, 
AMF, 1929).
683 Se fotnot 84 i Florian Hoof, Engel der Effizienz: Eine Mediengeschichte der Unternehmens-
beratung (Konstanz: Konstanz University Press, 2015), 91.
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Fig. 75–77. I Pansarskeppet (10 606, AMF, 1929) skapas dramatik genom att 
bokstäver och siffror animeras på plats. I filmen förekommer också organisations-
scheman och olika former av tvärsnitt och siluetter med måttangivelser. Illustration-
erna från filmen presenterades också i AMF:s publikation.684

Några år senare, omkring 1935, ersattes variationsrikedomen med lekfulla 
kombinationer av det tvådimensionella och det tredimensionella. Ett exempel 
hittas i Förposttjänst vintertid (10 708, AMF, 1934) där två realistiskt teckna-
de öron, vilka symboliserar hörsel, plötsligt dyker upp på en tvådimensionell 
karta (Fig. 78). Avvärjande försvarsstrid (10 714, AMF, 1935) är en av flera 
filmer från 1930-talets mitt där en kniv dyker upp och skär bort olika lager av 
målade objekt för att synliggöra det som döljs under dess yta. I denna film är 
det ett målat landskap som dissekeras. Vegetationen skärs bort och stegvis 
synliggörs militär verksamhet allt närmare markytan, visad med allt större 
abstraktionsgrad. Teckningen visar en strategi för positioner, funktioner och 
förflyttning i ett landskap som i sig självt saknar detta raster (Fig. 79). Typen 
av tecknande kan beskrivas som en variant av de teckningar som AMF kallade 
avbildning av ”subjektiv natur”, där endast det väsentliga visades.685

Baserat på animationernas utformning är det sannolikt att dess upphovsmän 
påverkades av den samtida tilltagande användningen av animation i reklam-
film. I reklambranschen fanns en stor tro på animationens förmåga att kon-
trollera och påverka åskådare.686

                                                     
684 Osign., ”Filmen ’Pansarskeppet’ såsom undervisningsfilm”, Föreningen Armé- och 
Marinfilms Medlemsblad, nr 1 (1930): 1–6.
685 Osign., ”Ljusbildens användning vid undervisning i topografi”.
686 Cowan, som uppmärksammat den samtida ökningen av animerad reklam, pekar också på 
betydelsen av professionalisering. Se: Cowan, ”Advertising and Animation: From the Invisible 
Hand to Attention Management”, 103–5.



190

Fig. 78. I Förposttjänst vintertid (10 708, 
AMF, 1934) visas plötsligt två realistiskt 
tecknade öron som symboler för hörsel.

Fig. 79. Avvärjande försvarsstrid (10 714, 
AMF, 1935) är en av flera filmer från 1930-
talets mitt där en kniv plötsligt dyker upp 
och skär bort olika lager av objekt för att 
synliggöra det som döljs under deras yta. 

Dimensioner
Det tilltagande intresset för volymer under 1930-talet kom också till uttryck 
genom att objekt visades med olika perspektiv. Exempelvis visar Försök med 
överskeppningsbåt vid Ing 1 (10 686, AMF, 1933) en tecknad båt som om den 
vore framställd i 3d (Fig. 80). På en bild svävar en målad båt i en svart rymd. 
I en följande sekvens visas den verkliga båten fotograferad på en gräsmatta, i 
ett spegelvänt läge jämfört med den föregående teckningen (Fig. 81). Därefter 
redovisas besättningens positioner i båten genom att denna återigen visas i 
tecknad form, nu ovanifrån, med animerade symboler som visar olika 
personers positioner (Fig. 82). I Torpeden (10 713, AMF, 1935), där komplex-
iteten främst består i rörelsen inne i torpedens bakre del, närmar sig anima-
tionen stegvis denna detalj, som målats med skuggor vilka betonar konvexa 
och konkava former. Animationen redovisar först helheten, därefter den detalj 
där sidorodret återges i verklighetstrogen rörelse (Fig. 83–85). Dessa två 
exempel åskådliggör hur volymer och snitt betonades och hur förklaringen 
ansågs få kraft genom kombinationen av bilder i olika skalor och med olika 
perspektiv.
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Fig. 80–82. I Försök med överskeppningsbåt vid Ing 1 (10 686, AMF, 1933) redovisas 
båten med olika framställningssätt. Varje bild uppvisar ett nytt perspektiv.

Fig. 83–85. I Torpeden (10 713, AMF, 1935) förklaras torpedens inre mekanik under 
rörelse. Samtidigt som rörelsen innebär ett successivt närmande mot torpedens 
detaljer, rör sig rodrets mekanik, som om den vore i funktion.

Soldater i skiftande framställning
Som noterats ovan är de fotografiska motiven likartade under perioden. I 
centrum står soldaters gemensamma aktivitet med militär materiel i terräng. 
Samtidigt skiftar framställningssättet av detta motiv på ett likartat sätt som de 
texter och animationer som filmerna i olika utsträckning också består av. 

När filmbilderna under 1920-talets andra hälft avsåg stödja lärarens före-
visning framgår det att AMF under 1930-talet önskade att filmerna skulle 
åstadkomma mer. År 1934, ungefär ett år innan explosioner i filmerna var som 
mest kraftfulla, förklarade generalstabens anvisningar för filmframställning 
att avsikten med filmens ”montage” var att ”psykologiskt leda åskådarens 
tankeverksamhet i viss riktning”.687 Man menade att filmerna erbjöd något mer 
än summan av delarna. Anvisningarna uppmärksammade att det inte bara var 
variationen av text, teckning och foto som bidrog till denna effekt utan att det 
också var växlingen av ”upptagningsobjekt”, ”kamerauppställning” och 
”kamerainställning”. Montaget krävde enligt anvisningarna ”analys”. De 
beskrev därmed den stil som AMF föredragit under några år, där variation 
betonades, och gav den en förklaring. Önskan om variation kan jämföras med 

                                                     
687 ”41, Anvisningar för framställning av militär undervisningsfilm, avsedda att tjäna som led-
ning vid utarbetandet av scenario, m.m., tillhör chefens för generalstabens skrivelse den 5/2 
1934, nr 95”.
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Bengt Idestam-Almquists råd om manusskrivande i en samtida text riktad till 
amatörer där han betonade att ”2,500 m. bilder trötta om de inte ordnas med 
psykologisk och konstnärlig beräkning”.688

Vid en tidpunkt när krigsmakten uppfattade det som angeläget att öka de 
värnpliktigas motivation försköts därmed filmernas syfte något från fakta-
förmedling mot opinionspåverkan. En samtida och likartad utveckling har 
identifierats i ett annat sammanhang. Michael Cowan har noterat att den tyske 
filmaren och animatören Walter Ruttmanns filmer före 1933 kännetecknas av 
”multiplicity, difference and plurality”.689 Först efter 1933 menar Cowan att 
Ruttmann reglerade den tidigare variationen och omformade den till ett 
uttryck som överensstämde med den nazistiska ledningens ideal.

AMF började producera fler orienterande filmer istället för instruerande. 
De orienterande filmerna hade för avsikt att presentera en militär aktivitet för 
en grupp elever som inte själva skulle delta i den. I dessa filmer är det 
vanligare att hitta scener som uppenbart har syftet att imponera och även 
främja en känsla för krigsmaktens uppgift i ett nationellt perspektiv. Hit hör 
okommenterade inslag med bilder på gnistrande snö, glada soldater och 
blänkande flygplanspropellrar, vilka var vanliga vid 1930-talets mitt. 

Ett exempel är Arméns vintertjänst (10 710, AMF, 1935) som är en 
blandning av instruerande och orienterande film. Den instruerar översiktligt, 
som riktad till dem som kanske kommer att utföra militära arbetsuppgifter i 
fjällmiljö någon gång i framtiden. Därefter avslutas den med ett 30 sekunder 
långt avsnitt som visar ett fjäll där två soldater leker med hundar på den 
gnistrande snön. Avsnittet påminner om reseskildringars inslag av det 
exotiska.690

Skiftet i modus kan vara en följd av att AMF lät den lokale fotografen sätta 
sin prägel på filmen.691 Det var filmfotografen vid Norrbottens regemente I 19, 
musikfanjunkare John Strömberg, som vid detta tillfälle samarbetade med Per 
Flood. Generalstaben var i förväg informerad om tilltaget och hade godkänt 
planen för inspelningen, som inkluderade scener där kameran skulle ”åka”.692

Åkningen var inte av betydelse för förmedlingen av fakta utan gällde enbart 
det fristående avslutande avsnittet med hundar och skidåkande soldater. 

Dyhlén hade bidragit till att göra skidsporten till en folksport, och fjället 
hade i samband med detta marknadsförts som semesterort. Den positiva 
känslan inför fjället nyttjades här för att framställa det militära arbetet som 
attraktivt (Fig. 86).
                                                     
688 Bengt Idestam-Almquist, Film, Pennan. Skola för amatörförfattare (Stockholm: tr. a.-b. 
Thule, 1935), 11.
689 Michael Cowan, Walter Ruttmann and the Cinema of Multiplicity: Avant-Garde –
Advertising – Modernity (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017), 22.
690 Nichols, Introduction to Documentary, 106.
691 ”225, P M rörande inspelning av ’Detaljer ur vintertjänsten’” [författad av Oscar Nygren, 28 
mars 1935], KrA, Generalstaben (ö), Utbildningsavd., Koncept, 1935, BIa, vol. 3, 1:halvåret.
692 Ibid.
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I jämförelse framstår de några år äldre filmerna, från åren omkring 
decennieskiftet 1930, som ett närmast lekfullt sökande efter effekter. Ett 
exempel är Infanteriets försvarsstrid (10 610, AMF, 1930) där en soldats 
ansikte för första gången visas i närbild, så nära att hakan och pannan är 
beskurna. Kroppsdelar och särskilt ögon är också betonade i andra filmer från 
samma tid, inte minst i Sjukhuståg (10 923, AMF, 1930) där en (fiktivt) skadad 
soldats öga fallit ut. Inslaget är ovanligt brutalt och påminner om dadaistisk 
chockverkan. I detta fall tjänade brutaliteten till att uppmärksamma åskådaren 
på situationens allvar och på de utmaningar som denne med filmens hjälp 
skulle bli redo att möta (Fig. 87).

Fig. 86. Filmen Arméns vintertjänst (10 
710, AMF, 1935) avslutas med ett 30 
sekunder långt avsnitt där två soldater leker 
med hundar på ett fjäll.

Fig. 87. Brutalitet i gestaltningen av en 
soldat med skadat öga i Sjukhuståg (10 923, 
AMF, 1930).

I samband med att djur, som hästar och duvor, blev allt ovanligare i det 
militära arbetet och materiel i stål allt vanligare, förändrades också sätten att 
framställa människors kroppar. Händer, som i den instruerande filmen har en 
central funktion i att redovisa arbetssätt, åskådliggör förändringen. Under 
1920-talet hanterade händer ofta djur och natur. Under 1930-talet hanterar de 
i allt större utsträckning materiel i stål. I det senare sammanhanget framstår 
människan som alltmer avvikande och också svag. Handen blir den kroppsdel 
som möter den nya tekniken och som med hjälp av denna bemästrar naturens 
överväldigande krafter (Fig. 88–91).
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Fig. 88. I Med Jämtlands jägare i fjällen
(10 115, AMF, 1923) förevisar handen 
avstånd mellan häst och packsadelns fäste.

Fig. 89. I Brevduvors militära användning
(10 155, AMF, 1924) förevisar händerna 
hur ett meddelande fästs vid en duvas ben.

Fig. 90. I Skyddstjänst ombord (12 155, 
AMF, 1938) hanterar händerna istället 
instrument i stål.

Fig. 91. Genomgående förekommer hanter-
ing av vapen och ammunition, här i Auto-
matluftkanon 40mm m/Bofors (10 752, 
AMF, 1936).
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Det skifte mot allvar som de tunga molnen förmedlar kom också till uttryck 
i gestaltningen av soldater. Ett exempel är de glimtar av matpauser som före-
kommer i filmer från olika tidpunkter. I filmerna från 1920-talet framstår mat-
stunden som en stund för vila och ätande. Under åren kring decennieskiftet 
1930 skildrar filmer matstunden som en stund med glädje och underhållning. 
I Jagaren (10 674, AMF, 1933) betonar texten att här ”går livet sin gilla gång”, 
och de värnpliktiga skrattar vid matbordet. I en film från 1939, Fältartilleriets 
befästningsarbeten (10 967, AMF, 1939), framstår de ätande som betydligt 
allvarligare. En soldat sitter med ryggen vilande mot ett träd och äter med 
dyster min. Texten förklarar att platsen är vald för att vara en ”så skyddad 
plats som möjligt” (Fig. 92–94).

Övervakande militärer av högre militär grad är sällan med i filmerna. En 
förklaring kan hittas i ett tyskt exempel som Martin Loiperdinger har disku-
terat.693 Han menar att det var vanligt att undvika att visa arbetsledare i tyska 
industrifilmer under åren omkring 1910, eftersom filmernas syfte var att 
betona den enskildes ambition att utföra arbetet väl. När ledare visas i de tid-
igaste svenska militära undervisningsfilmerna är de delaktiga i den skildrade 
aktiviteten, och i något enstaka fall presenterades de då även med namn. 
Omkring decennieskiftet 1930 förekommer det att ledare visas i närbild men 
anonymt, för att exemplifiera den roll de innehar. År 1937 avslutas en film 
med allvarligare framtoning genom att visa ryggarna av tre överordnade som 
övervakar en marsch. I Asien har kriget brutit ut och världskriget ligger nära 
(Fig. 95–97).

                                                     
693 Martin Loiperdinger, ”Early Industrial Moving Pictures in Germany”, i Films That Work: 
Industrial Film and the Productivity of Media, red. Vinzenz Hediger och Patrick Vonderau
(Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009), 72.



196

Fig. 92. I Övergång av vattendrag – Dess 
tekniska genomförande (10 487, AMF, 
1927), är de värnpliktiga filmade när de 
äter. Fokus ligger på ätandet.

Fig. 93. Filmen Jagaren (10 674, AMF, 
1933) betonar mat- och vilostunden som en 
stund av delad glädje.

Fig. 94. I Fältartilleriets befästnings-
arbeten (10 967, AMF, 1939) finns ringa 
plats för glädje under matstunden vid läger-
elden.
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Fig. 95. Den tidiga filmen Med Jämtlands 
jägare i fjällen (10 115, AMF, 1923) pre-
senterar överordnade med namn och visar 
dem som deltagare på expeditionen. 

Fig. 96. Filmen Pansarskeppet (10 606, 
AMF, 1929) presenterar de överordnade 
utan namn. Mannen på bilden har just tagit 
ut en cigarett ur munnen och plirar mot 
kameran.

Fig. 97. Infanteriets förbindelsearbeten (10 
779, AMF, 1937) avslutas med att visa tre 
överordnades ryggar.
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Topografi – landskapet som utmaning
I många av filmerna återkommer regelbundet bilder med ett avstånd till den 
skildrade aktiviteten. Här kan en remsa av himmel lyfta bilden. Bilder med 
avvägda proportioner mellan himmel och land eller hav förekommer också. 
Det innebär att kameran emellanåt söker en komposition besläktad med klass-
iskt landskapsmåleri och även med det måleriska inslag som var vanligt i film 
under tidigt 1900-tal.694 Peterson är en av de filmhistoriker som har uppmärk-
sammat att filmmediets upptagenhet vid landskapet berodde på den domi-
nerande ställning som landskapsmotivet haft inom 1800-talsmåleriet och, 
senare, i tryckta och fotografiska framställningar.695 Förutom som en influens
från det civila kan bilderna även förstås som en del av en militär tradition. Det 
1800-talsmåleri som Peterson syftade på hade ett starkt fäste inom det militära. 
Det är till och med möjligt att hävda att det uppstod inom den militära 
praktiken, vilket kapitel 2 antytt genom att ta upp svenska och brittiska mili-
tära, konstnärliga praktiker under 16- och 1700-talen. 

En av tillämpningarna av fotografi i den svenska militära utbildningen 
under tidigt 1900-tal illustrerar att det som vi är bekanta med som sköna land-
skapsmotiv i det militära hade en strategisk betydelse. Tillämpningen innebar 
i detta fall att fotografier från utkikspunkter i Norrland ingick i ett krigsspel,
vilket regementet I 20 producerade 1909 med finansiering från generalsta-
ben.696 Bilderna av de motiv som i civila sammanhang förknippats med det 
sublima hade för eleverna inom krigsmakten en annan innebörd. Förmågan till 
överlevnad hängde samman med förmågan att identifiera geografi och navi-
gera i topografi.

Den majoritet av filmbilder som inte framställer landskapet som vackert 
har till syfte att instruera åskådaren i hur ett visst arbete ska bedrivas i terräng-
en. Kameran uppehåller sig därav framförallt vid den aktivitet som utförs, och 
den riktas mot marken, vattnet och luften. Det har denna undervisningsfilm 
gemensamt med den film som skildrar industriella processer, även om dessa 
oftare äger rum under tak.

I det militära sammanhanget blir landskapet, med Martin Lefebvres 
distinktion, ”landscape as setting” istället för ett ”landscape as landscape”.697

                                                     
694 Barry Salt, Film Style and Technology: History and Analysis, 3:e uppl. (London: Starword, 
2009), 193–95.
695 Peterson, Education in the School of Dreams, 13.
696 Krigsspelet kom i en låda och innehöll spelbrickor, planer med symboler samt en handfull 
böcker som var illustrerade med fotografier på platser i det område som spelet behandlade. 
”Films (tagna af Fahlström I 20, tillhörande vinterspelskartor”, 1909, KrA, Generalstaben (f. d. 
hemlig), Topografiska avd., Krigsspelskartor, FV II, vol. 1; ”Kostnadsberäkning för upp-
rättandet af vinterkrigsspelkarta öfver Norrbottenterräng”, 1909, KrA, Generalstaben (f. d. 
hemlig), Topografiska avd., Krigsspelskartor, FV II, vol. 1.
697 Martin Lefebvre, ”Between Setting and Landscape in the Cinema”, i Landscape and Film,
red. Martin Lefebvre (New York, NY: Routledge, 2006), 23.
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Denna spelplats fysiska egenskaper bryts ned i de komponenter som ska över-
blickas eller forceras. Topografin blir därmed en medaktör. Soldaterna ut-
manas av och utmanar lera, sand och stenar, dimma, rök, snö och vattendrag. 
Oftast agerar landskapet inte på ett symboliskt plan, som så ofta i spelfilmen, 
utan faktiskt, genom sina materiella egenskaper, som organisk och oorganisk 
materia i samspel med den meteorologi som erbjuder vind och vågor, dimma 
och snö (Fig. 98).

Fig. 98. Ett exempel på landskapets mot-
stånd. Kuperad terräng ställer till problem 
när soldat och häst ska ta sig fram i djup snö 
i Terrängplogning (10 584, AMF, 1929).

Landskapets egenskaper kopplas i filmerna till två centrala teman i det mili-
tära arbetet – framkomlighet och synlighet. Utsnitt av en miljö har i filmerna 
valts ut till spelplats därför att miljön ansetts representera dessa utmaningar. 
Naturen är här sig själv, och den har filmats i en situation när väderleken bidrar 
till att illustrera ämnet. En filminspelning kunde exempelvis erfordra ”lös 
snö”.698 Filmerna visar olika typer av väderlek och tidpunkter under dygnet 
därför att dessa påverkar det landskap där det militära arbetet ska utföras. Brist 
på synlighet, oönskad synlighet, bristande framkomlighet och oönskad fram-
komlighet är centrala ämnen i filmerna och dessa utmaningar löses i dem 
genom en handlingsplan som tar sin utgångspunkt i en kombination av 
praktisk erfarenhet och den militäre ingenjörens beräkning. Naturen blir däri-
genom möjlig att kontrollera. Soldatens möte med naturen kan jämföras med 
Marshall Bermans beskrivning av Baudelaires gata där den ”arketypiska 
moderna människan” hotas av stadsmiljöns intensitet.699 I filmernas militära 
landskap är individen också utsatt men har i rollen som soldat till uppgift att 
bemästra omgivningen och därigenom tillintetgöra motståndet. 

I filmerna riktas soldaternas blickar sällan bakåt. På deras väg framåt blir 
naturen ett militärt förråd. Grenar används som spjälor till brutna ben, träd blir 
till utkiksplatser, gläntor blir lägerplatser, träd fälls och blir till broar. Naturen 
modifieras inte bara utan kopieras också. Filmerna tränar soldaterna i konsten 
                                                     
698 Kravet på snöns djup och kvalitet betonades inför en inspelning av en film i norrländsk 
vintermiljö. ”225, P M rörande inspelning av ’Detaljer ur vintertjänsten’”.
699 Marshall Berman, All That Is Solid Melts Into Air: The Experience of Modernity (New York,
NY: Simon and Schuster, 1982), 159.
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att dölja sig själva och militärt materiel i falska höbalar, snödrivor och skogs-
backar. Trädgrenen blir till en av de viktigaste delarna i kamouflaget. Även 
väderleken skapas, som när artificiella dimridåer läggs ut för att begränsa 
sikten till havs.700 Genom de anonymiserade skildringarna framstår Sverige 
sammantaget som ett begränsat antal kulisser med snötäckta berg, steniga 
kuster och djupa skogar med enstaka ladugårdar, och utan spår av befolkning. 
Det skyddsvärda ”innehållet” i det territorium som utgjorde Sverige förblev i 
undervisningsfilmerna osynligt och outtalat.

Omgivning i matematisk beräkning
Dessa undervisningsfilmer uppvisar flera grepp som avslöjar att de inte var 
avsedda att avläsas på samma sätt som civil film. Kameran panorerar sällan. 
Masker som avgränsar bilden till ett kikarsikte är vanliga. De runda utsnitten 
visar militär aktivitet och har därmed inte den civila filmens inriktning på att 
betona ett tilltalande motiv. I det militära motsvarar cirkeln matematisk be-
räkning. Ett exempel är Pansarskeppet (10 606, AMF, 1929) där cirkeln före-
ställer ett centralsikte (Fig. 100). Pilen påminner om att en cirkels mitt i det 
militära markerar träffpunkt. Genom ”siktlinjens historia” förbinder Virilio 
det militära seendet med filmen.701 Bildexemplet anknyter till hans konsta-
terande: ”Vapen är inte bara förstörelseredskap utan också perceptions-
redskap…”.702

Även de enstaka bilder som inte beskriver militär aktivitet hade för den 
tilltänkta åskådaren en militär innebörd. När en rund bild med en solnedgång 
över havet avslutar Kustförsvar (10 049, AMF, 1920) är bildutsnittet 
uppenbart valt därför att SF bistod vid filmning och redigering (Fig. 99). Civil 
icke-fiktiv film avslutades vid tidpunkten ofta med en bild av omgivningen, 
som genom sin komposition och rörelse betonade omgivningens skönhet.703

Skillnaden i detta sammanhang är tillägget av den soldat som också ingår i 
motivet och som står på vakt spanandes ut mot det allt mörkare havet. Det 
markerar återigen rundelns funktion som ett definierande av den yta som ska 
övervakas. Här uppmanar därmed inte formen till kontemplation utan istället 
till vaksamhet och beredskap på att fientlig aktivitet är att förvänta. På ett 
likartat sätt uppmanar inte undervisningsfilmernas bilder av snötäckta berg till 
förundran. Istället påminner de om den risk som den militäre åskådaren själv 
tar när verksamheten bedrivs där. Motivet förbands i den militära kontexten 
både med landskapets militära betydelse som gränstrakt och med klimatets 

                                                     
700 Tekniken presenterades exempelvis i filmen Jagaren (10 674, AMF, 1933).
701 Virilio, Krig och film, 45.
702 Ibid., 50.
703 Jernudd har uppmärksammat att icke-fiktiv film under denna period ofta avslutades med ett 
panorama över landskapet. Jernudd, Oscar Olsson’s African films (1921/22), 19.
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Fig. 99. I Kustförsvar (10 049, AMF, 1920) 
visas det klassiskt sköna motivet ”solned-
gång över hav”. För soldaten på bilden och 
för åskådaren som en dag skulle stå där 
innebar solnedgången inte vila.

Fig. 100. I Pansarskeppet (10 606, AMF, 
1929) föreställer cirkeln ett centralsikte.

Fig. 101. Avvärjande försvarsstrid (10 714, 
AMF, 1935) är en av flera filmer där land-
skapet utsatts för militär beräkning genom 
att fotografiet försetts med en tecknad för-
klaring.
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hårdhet, som drivit tusentals soldater i döden under Karolinernas 
dödsmarsch tvåhundra år tidigare, år 1719.

Likt centralsiktets kryss och pil i Pansarskeppet förses bilder av landskapet 
emellanåt med en teckning ovanpå fotografiet, vilken anger den aktivitet som 
terrängen döljer eller som ögat kan ha svårt att uppfatta. Så sker i Avvärjande 
försvarsstrid (10 714, AMF, 1935) (Fig. 101). Samma landskap som i denna 
film också visas som en målning där en animerad kniv skär bort skikt visas 
här likt ett vanligt fotografiskt motiv, med himmel, skogskant och fält. På detta 
visar pilar, streckade linjer, text och siffror hur den militära verksamheten 
intagit landskapet. Teckningen uppmärksammar att all natur i det militära 
sammanhanget avläses som en karta för strid. De miljöer som filmerna visar 
är matematiskt beräknad terräng.

Bilderna från dessa tre filmer, Kustförsvar (1920), Pansarskeppet (1929) 
och Avvärjande försvarsstrid (1935) illustrerar krigsmaktens tilltagande hög-
teknologiska orientering, där det exakta måttet alltid är väsentligt. Det kan 
jämföras med intresset för att framställa natur som vetenskap i samtida skol-
film. Anne-Lie Lindgren, som behandlat skildringen av naturen i SF:s utbud, 
konstaterar att 1920-talets intresse för det vetenskapliga bidrog till att betona 
både filmmediet och naturen som vetenskap.704

Kartan som referenspunkt
De filmer som förberedde för arbete i terräng visades i anslutning till en för-
beredande aktivitet där det ingick en studie av kartor. Att relativt få kartor 
visas i filmerna beror på att kartor redan fanns till hands och att det därmed 
skulle varit oekonomiskt att ödsla dyra filmmeter på dem. I de fall där kartor 
trots allt ingår i filmer gör de det i enstaka fall som stillbild och oftare med 
animerade detaljer. De visas i anslutning till avsnitt filmade i oidentifierbar 
terräng och fyller därmed funktionen att förklara denna. Den osäkerhet som 
den fotografiska upptagningen bidrar till genom kamerans begränsade rörelse 
och närhet till vegetationen ersätts genom den efterföljande kartbilden av 
säkerhet. Funktionen påminner om Latours frågeställning: ”How does one 
pass from the first image to the second—from ignorance to certainty, from 
weakness to strength, from inferiority in the face of the world to the 
domination of the world by the human eye?”705 Filmdetaljens ledare, Carlsson,
förklarade de tecknade animationerna som ”en polis som hjälper regissören 
att hålla ordning på saklighet och kronologisk följd”.706

                                                     
704 Lindgren noterar att 780 av de filmer SF erbjöd skolåret 1935–1936 handlade om geografi, 
vilket motsvarade 40 % av det totala antalet filmer. Se: Anne-Li Lindgren, ”Visualisering av 
naturen i tidig svensk skolfilm”, i Naturen som symbol för den goda barndomen, red. Gunilla 
Halldén (Stockholm: Carlssons, 2009), 34–58.
705 Bruno Latour, Pandora’s Hope: Essays on the reality of science studies (Cambridge, MA:
Harvard University Press, 1999), 30.
706 Sandstedt, ”Arméns Hollywood”.
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Filmens förbindelse med det geografiska och kartografiska är uppmärk-
sammad i olika civila sammanhang.707 Marcus A. Doel och David B. Clarke 
har argumenterat för att kartografin har ett ”cinematic optical unconscious”.708

Argumentet kan vändas: Filmmediet har ett kartografiskt optiskt omedvetet 
som den militära filmen synliggör och utnyttjar. Teresa Castro, som diskuterat 
filmmediets ”mapping impulse”, menar att denna impuls frammanar ett 
speciellt sätt att förhålla sig till det sedda, det vill säga att den kräver en 
speciell ”visuell regim” som tar avstamp i en kartografisk blick.709 De militära 
undervisningsfilmerna avser att aktivt träna upp en ”visuell regim” som kan 
definieras som en militär kartografisk blick. Att kartan signalerar objektivitet 
med sin grund i matematisk beräkning, innebar i de fall där kartor ingick i 
filmerna en betoning av kontroll. Kartan övertygade åskådaren om att av-
sändaren noga tänkt igenom såväl den militära verksamheten som filmens 
budskap. Åskådaren uppmärksammades också på vikten av att memorera 
kartor och bära en mental bild av dem med sig i det efterföljande arbetet i fält. 
Denna funktion att skapa mentala bilder delar också kartor generellt med film.

I det militära sammanhanget fungerar kartan inte endast som en utgångs-
punkt för seendet utan också som den militära praktikens fysiska ”instru-
ment”.710 När kartan inkluderas i filmen innebär det att den bidrar med skärpa 
i det något trubbiga verktyg som undervisningsfilmen är. När undervisnings-
filmerna under mellankrigsperioden kan uppfattas som ett trevande efter ett 
ännu effektivare berättande erbjöd kartan ett färdigt ”språk”. I Riksarkivets 
arkivguide beskrivs hur äldre kartors längre texter på grund av platsbrist kom 
att ersättas av kartografiska tecken.711 Under mellankrigsperioden fanns ett 
kartografiskt symbolspråk, som allteftersom utökades och modifierades, där 
former som pilen, sicksack-linjen, stjärnor och klammer representerade olika 
aktörer och skeenden i militär aktivitet. Genom föreningen av detta språk och 
den tidiga filmens berättarteknik uppstod de animerade kartor som före-
kommer i undervisningsfilmerna.

För den svenska militära organisationen betydde kartan också något särskilt 
under denna period.  För det första hade generalstabskartan, som tagit flera 
decennier att färdigställa, blivit landstäckande först 1923. Underlag till kartor 

                                                     
707 Det kartografiska i en svensk kontext har behandlats av Snickars och Björkin. Se: Pelle 
Snickars och Mats Björkin, ”Early Swedish (Non-fiction) Cinema and Cartography”, 
Historical Journal of Film, Radio & Television 22, nr 3 (augusti 2002): 275–90, 
https://doi.org/10.1080/01439680220148705.
708 Marcus A. Doel och David B. Clarke, ”Afterimages”, Environment and Planning D: Society 
and Space 25, nr 5 (1 oktober 2007): 890, https://doi.org/10.1068/d436t.
709 Teresa Castro, ”Cinema’s Mapping Impulse: Questioning Visual Culture”, Cartographic 
Journal 46, nr 1 (februari 2009): 10, https://doi.org/10.1179/000870409X415598.
710 Bo Lundström, ”Kartans funktion och estetik”, i Med kartan i fokus: En vägledning till de 
civila och militära kartorna i Riksarkivet: Arkivguide, red. Maria Gussarsson Wijk, Bo 
Lundström och Mats Höglund (Stockholm: Riksarkivet, 2013), 13.
711 Ibid., 16.
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hade samlats in i hela landet, och kartproduktionen ägde rum i Stockholm, 
vilket också var en plats som historiskt varit en betydande miljö för militär 
kartritning.712 För det andra hade en intensiv militär kartproduktion bedrivits 
utomlands under första världskriget, vilket noterats i tidigare kapitel. Ett 
exempel på den ökade aktiviteten internationellt är att den brittiska krigs-
makten endast hade två personer som var ansvariga för kartframställning i 
Frankrike 1914. År 1918 hade den brittiska enheten 5 000 personer som bara 
under detta år producerade 35 miljoner kartblad.713 Den amerikanska expedi-
tionskårens flygspaningsoperationer hade drygt tusen spaningsfotografer i 
Frankrike under första världskriget.714

De kartor som förekommer i filmerna liknar inte civila kartor, och dessa 
militära kartor krävde träning för att avläsas. I USA hade utmaningen att läsa 
militära kartor föranlett att en av de första amerikanska militära tränings-
filmerna behandlade kartläsning (Contour Map Reading/How to Read an 
Army Map, 1918).715 I de svenska filmerna visas små utsnitt av territorier, 
sällan med angivna ortsnamn och i stort sett aldrig med nationers namn. Den 
enda gång länders namn skrivs ut är i filmen Minan (10 734, AMF, 1938) där 
ett avsnitt ger en historisk redogörelse för användningen av minor i vattnen 
mellan Danmark och Sverige under första världskriget. 

Kartorna är annars av två slag. Antingen redovisar de en viss geografisk 
position där den militära övningen bedrivs. Landområdet är då ytterst 
begränsat och något enstaka ortsnamn kan förekomma. Eller förevisar kart-
orna hur något bör gå till på ett principiellt plan. Den geografiska positionen 
är då oväsentlig och kartan imaginär, med en angiven landmassa som ”egen 
kust” och fienden endast markerad med symboler för fientlig aktivitet. I båda 
fallen är topografin det väsentliga. Det militära arbetet bedrivs i relation till 
höjdskillnader och kuststräckors oregelbundenheter. Kartbildernas rektangu-
lära utsnitt utgör en rektangulär spelplats likt den låda som användes till 
scenarioövningar och krigsspel, där spelbord och sandlådebord utgjorde spel-
plats. En gemensam nämnare mellan filmerna och dessa redskap är att de 
hanterar territorier översiktligt, från ovan, genom abstraktion och genom över-
sättningar av landskap till andra material och skalor (Fig. 102).

Kartans praktiska funktion som vägledning vid aktivitet betonas inte 
endast genom att filmernas kartor förses med animerade symboler och förklar-
ingar. Kartor visas också som ett av de objekt som används i filmerna. Vid 
några tillfällen uppmärksammas kartans filmiska metanivåer. Ett exempel är 
Infanteriets försvarsstrid (10 610, AMF, 1930) där det väsentliga på en av 
                                                     
712 Staffan Helmfrid, ”Att läsa och använda kartans språk”, i Kartan i forskningens tjänst, red. 
Lars-Erik Edlund, Anne-Sofie Gräslund och Birgitta Svensson (Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs 
Akademien för svensk folkkultur, 2008), 51.
713 Jeremy Black, ”Where to Draw the Line”, History Today 58, nr 11 (november 2008): 52.
714 Virilio, Krig och film, 85.
715 Hoof, ”Between the Front Lines: Military Training Films, Machine Guns, and the Great 
War”, 184.
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filmens kartor inte är själva kartan eller de tecknade symbolerna på den utan 
istället en större bomullstuss som placerats på den (Fig. 103). Den fluffiga,
vita bomullen som associerar till vård illustrerar här den dimma som för-
hindrar försvarsarbetet och möjliggör utplåning. 

Fig. 102. Undervisning 1933 vid det 
sandlådebord där naturtrogen terräng 
byggdes upp för att åskådliggöra taktik.

Fig. 103. Landskapets dimma har landat 
på kartan i form av en bomullstuss i 
Infanteriets försvarsstrid (10 610, 
AMF, 1930).

I ett annat exempel är tonen skämtsam. I Militär flygutbildning vid 
Ljungbyhed (10 596, AMF, 1929) ställs frågan: ”Ett skånskt landskap eller 
vad?” (Fig. 104–107). Därefter visas något som skulle kunna vara film tagen 
från ett flygplan, och ett flygplan passerar också mellan kameran och 
landskapet nedanför. Plötsligt kliver ett par skor in i filmbilden och täcker hela 
skogar. Åskådaren förstår att bilden inte är en flygbild och att det flygplan 
som just passerat var en animerad modell. En efterföljande text förklarar: ”Det 
är en ’terrängmatta’, vid vilken eleverna erhålla de första lektionerna i artilleri-
eldledning.” Innan åskådaren hunnit undra vad detta är visas på filmen ett hörn 
av en matta bemålad med ett landskap, som är utlagd på en gräsmatta under 
bar himmel. En pekpinne pekar mot mattan. Texter förklarar vad olika 
personer har för uppgifter runt mattan och olika sidor av mattan åskådliggörs 
i bild. Därefter visas hela mattan och personerna runtomkring på lite avstånd. 
Efter detta avsnitt på totalt cirka 30 sekunder behandlar filmen ett annat ämne. 
Denna scen producerades under den period då texterna i allmänhet var som 
mest humoristiska. Humorn har här ett inslag av allvar. Militären som går på 
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landskapet visar att han kan göra vad han önskar med territoriet när han rör 
sig i det. Han gör det till ett verktyg och använder sina verktyg på det. 

Filmen producerades bara några månader efter Mannen med filmkameran
(Человек с киноаппаратом, Dziga Vertov, 1929), och den visar ett likartat 
intresse för den filmiska illusionen, om än utan att ta ut några avantgardistiska 
svängar.716 Mattans begränsade yta var en utmaning vid träningen av piloter, 
som har till uppgift att röra sig fritt över stora ytor. Just begränsningen i yta 
föranledde ett decennium senare att det nyuppfunna wide screen-formatet fann 
en tillämpning i träningen av piloter inom det amerikanska flygvapnet, detta 
innan det blev allmänt känt och använt i det civila, bland annat under namnet 
Cinerama.717

Filmernas upptagenhet vid topografin substituerar ett gestaltat berättande. 
De presenterar fortsatt vyer och delar därmed den ”vyns estetik” som Tom 
Gunning formulerat som typisk för tidig film och som Zimmermann har 
förklarat vara fortsatt giltig under 1930-talet för den bredd av beställningsfilm
där undervisningsfilm ingick.718

                                                     
716 Elsaesser har tagit upp Vertovs film i ett argument för begreppet ”apparatus”. Han hänvisar 
där till Baudrys argument om att Mannen med filmkameran var paradigmatisk i sitt sätt att 
synliggöra filmens dispositiv. Elsaesser, ”What is Left of the Cinematic Apparatus, or Why we
Should Retain (and Return to) it”, 33.
717 Wasson och Grieveson, ”The Military’s Cinema Complex”, 7; Prime, ”Through America’s 
Eyes: Cinerama and the Cold War”.
718 Yvonne Zimmermann, Schaufenster Schweiz (Zürich: Limmat Verlag, 2011), 82.
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’

Fig. 104–107. Ett skämt om kartbildens 
metanivåer i Militär flygutbildning vid 
Ljungbyhed (10 596, AMF, 1929).
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Sammanfattning
Av de filmer som AMF producerade under mellankrigsperioden finns drygt 
sexhundra kvar. Av dessa är det åttio undervisningsfilmer som ligger till grund 
för den analys som kapitlet redovisat och diskuterat. Urvalet motsvarar de 
filmer som varit avsedda att visas i den militära undervisningen, baserat på 
deras innehåll och skriftliga källor, och som även är i ett skick som tillåtit en 
studie av till stora delar bevarade filmer. Dessa filmer producerades av AMF 
1920–1939. Med de kategoribeteckningar AMF och generalstaben använde 
skulle samtliga dessa definieras som instruerande eller orienterande filmer. 

Dessa filmer liknar samtida icke-fiktiv film. De är svartvita, utan ljud och 
ofta korta. Mest liknar de filmer som samtidigt producerades i andra kontexter 
där film användes för att instruera eller orientera medarbetare. De visar arbete 
som cirkulärt, det vill säga att samma arbetsuppgift som filmen kan visa om 
och om igen också förväntas utföras i verkligheten, om och om igen. Liksom 
industrins filmer betonar dessa både arbetarens anonymitet och därmed utbyt-
barhet samt vikten av att den enskilde utför sina uppgifter korrekt och 
effektivt. 

Även filmbilderna är i detta sammanhang uträknade för att vara effektiva. 
Det för med sig att distraktioner undviks. Hit hör samspel med överordnade 
och även blickar riktade mot kameran. Istället fokuserar kameran på hur de 
personer som utför arbetet rör sig i miljön, hur de agerar tillsammans med sina
kollegor och hur de hanterar de materiel de har till hands. Eftersom filmerna 
avsågs frammana ett uppmärksamt åskådarskap bestod de av en variation, 
både till tempo och till komposition, där olika texter, animationer och foto-
grafiska motiv visades växelvis. Narrativen saknar huvudpersoner och betonar 
istället arbetsprocessen, genom att visa dess moment stegvis.

De militära undervisningsfilmerna spelades till största delen in utomhus, 
ofta i anslutning till större militära övningar eller genom iscensättningar som 
liknade dessa övningar. Dessa övningar genomfördes under mellankrigs-
perioden efter standardiserade modeller vilka inte gav någon plats för det oför-
utsägbara. Filmerna följer detta upplägg och redovisar sannolika scenarier. De 
skildrar också en helt militär värld, där militärer och värnpliktiga agerar 
soldater. Det militära uttrycks också genom sättet att skildra omgivningarna, 
där landskapsmotiv kompletteras med teckningar och animationer som stödjer
en militär blick. Landskapet förses med ett matematiskt raster, där aktiviteten 
kan beräknas, och blir därmed behandlat likt en karta.

Vid sidan av de mer konstanta egenskaperna framträder genom analysen 
hur filmerna förändrades. Dessa förändringar hänger samman med för-
ändringar i produktions- och visningspraktikerna men uttrycker dessutom att 
AMF:s medarbetare kontinuerligt önskade finna nya uttryckssätt. Efter att de 
första åren ha påverkats av SF:s influens kom de därefter att pröva olika 
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uttryck vad gällde sätt att presentera filmerna, med olikartade titelkort, sätt att 
skildra fotografiska motiv, sätt att framställa animationer och sätt att 
framställa text till form och innehåll. En av de förändringar kapitlet uppmärk-
sammat är skiftet från den inledande allvarligt instruerande tonen under 1920-
talet mot den mer humoristiska och varierade från perioden runt decennie-
skiftet 1930, fram till det allvarstyngda decennieslutet.
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6. Avslutande diskussion

Avhandlingens titel ”Filmen i försvarets tjänst” är hämtad från AMF:s 
ursprungliga stadgar och det var också titlen på föredrag som AMF:s grundare
Dyhlén höll i olika sammanhang.719 När föreningen år 1930 sammanfattade 
sina första tio år var det också så man beskrev föreningens ursprungliga syfte: 
”Den 19. oktober bildas Föreningen Armé- och Marinfilm, med uppgift att 
ställa filmen i försvarets tjänst.”720 Uttrycket antyder att filmen är underordnad 
den som tar den i sin tjänst. Förhållandet kan också uppfattas som omvänt. I
det empiriska materialet kan det framstå som att filmen tar krigsmakten i sin 
tjänst, genom att överväldiga den, övertyga den och låta sig integreras i den.

Sammantaget visar föregående kapitel att materialet genom sin omfångs-
rikedom och detaljrikedom erbjuder en unik inblick i krigsmaktens dagliga 
hantering av filmmediet under mellankrigsperioden. Utöver de svar de olika 
kapitlen diskuterat och summerat kan tre mer generella slutsatser dras.

Militär filmkultur
För det första visar undersökningen att den militära filmkultur där under-
visningsfilmerna producerades och visades är åtskild från den civila film-
kulturen på flera punkter och därmed ämnesspecifik. Denna specificitet 
innebar att den svenska krigsmakten relaterade sin filmverksamhet till liknan-
de verksamheter i andra länder istället för till den civila filmkulturen. Det var 
i det europeiska nätverket av militära filmverksamheter som den svenska verk-
samheten ansåg sig ingå. Dess aktiviteter var närmast parallella med dem som 
samtidigt utspelade sig i länder som Belgien, Frankrike och Tyskland. Det 
visar de rapporter från dessa länder som AMF publicerade och den analys av 
den franska verksamheten som Challéat presenterat, där perioden 1915–1919 
beskrivs som en etableringsperiod och 1919–1945 som en period av samlat 
och organiserat arbete.721

                                                     
719 En notis i Dagens Nyheter meddelade att Dyhlén skulle hålla föredraget ”Filmen i försvarets 
tjänst” i Kungsholms Församlingssal söndagen den 20 oktober 1940. Se: Osign., ”Sveriges 
försvar”, Svenska Dagbladet, 19 oktober 1940. I AMF:s textarkiv förekommer inbjudningskort 
till olika föredrag med varianter av denna titel.
720 ”Armé- och Marinfilm 1920–1930” (AMF, 1930), Okat. Affärstryck film. Föreningen 
Armé-, Marin- och Flygfilm Stockholm 1945, 1920–, Kungliga biblioteket.
721 Challéat, ”Le cinéma au service de la défense, 1915–2008”.
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Den militära professionen relaterade i mindre grad till händelser i det 
svenska civilsamhället eftersom den var mer angelägen att följa den inter-
nationella militära sektorns kompetensutveckling. Exempelvis nämns inte 
Ådalen eller andra i det civila uppmärksammade händelser i de dokument som 
behandlar den militära undervisningsfilmen. Försvarsbeslutet 1925 uppmärk-
sammas, men det påverkade också direkt finansieringen och organisationen 
av den militära utbildningen. Den klaustrofobiska känsla som denna slutenhet 
kan ge hänger samman med officerskårens karaktäristik. Organisations-
forskaren Karl Ydén har beskrivit det som utmärkande för svenska officerare 
att dessa genom sin utbildning och profession tränats att agera homogent och 
utan intresse för den civila världens tankesätt. Med referenser till 
Abrahamssons bok Militärer, makt och politik (1972) konstaterar han att det
”militära tänkesättet innebär en successivt ’avsmalnande’ verklighetsupp-
fattning”.722

Det var militärer som präglade den militära filmkulturen genom att det var 
de själva som beställde, producerade och förevisade filmerna. I denna aktivitet 
agerade de med utgångspunkt i sin militära träning. De rörde sig mellan det 
individuella, utåtriktade, som kännetecknar kärnan i stridskonst, och under-
ordnandet till statsmakten, som finansierade verksamheten och dikterade dess 
villkor. Med Deleuzes och Guattaris typologier av anordningar – statliga, 
kapitalistiska, territoriella och nomadiska – förstås denna rörelse som en 
komplex process. Den enskilde militärens aktivitet kan definieras som nomad-
isk. Staten bidrog till begränsning i enlighet med den statliga anordningens 
typologi. Filmverksamheten uppstod också i ett samspel med den kapitalist-
iska anordning som genom filmmarknaden gav den förutsättningar och den 
territoriella anordning som genom normativa uttalanden definierade den. 
Föreningen AMF, som drev en stor del av filmverksamheten inom krigs-
makten, härbärgerade också genom det egna agerandet samtliga typologier. 
AMF förenade enskilda nomadiska initiativ, territorialiserade filmverksam-
heten genom att diktera villkoren, centraliserade verksamheten i en statlig 
homogeniserande anordning och distribuerade filmerna i den kapitalistiska 
anordning som också försåg fotograferna med kameror och lektionssalarna 
med projektorer. Föreningens förankring bland krigsmaktens officerare inne-
bar att den bidrog till en utpräglat militär filmkultur.

Denna uppvisade konstant karaktäristik. Det kan förklaras med att den 
logik som samspelet mellan typologier gav upphov till var på plats redan innan 
krigsmakten och föreningen AMF tog sig an filmmediet. Militär bildpro-
duktion hade sedan århundraden ingått i en likartad anordning. Upprepning 
som syftade till att vidmakthålla en ordning präglade därmed filmverksam-
heten. Repetition, med syfte att vidmakthålla, var också en central komponent 

                                                     
722 Ydén, ”Modern militär professionalism”, 34; Bengt Abrahamsson, Militärer, makt och 
politik (Stockholm: Prisma, 1972).
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i den professionalisering som undervisningsfilmerna syftade till att stödja. Fil-
merna visar militärt arbete som cirkulärt, det vill säga möjligt att upprepa och 
som samstämmigt från en grupp till en annan eller från en tidpunkt till en 
annan. De framstår som synbart sakliga när de skildrar de moment som ingår 
i en arbetsuppgift, vy för vy. Samtidigt hade de det outtalade syftet att stärka 
krigsmaktens homogenitet internt, inom organisationen, och dess betydelse 
externt, för nationen. I sin profession förflyttades officerare över landet och 
de värnpliktiga förlades också på platser långt från hemorten. Detta kunde 
stärka dessa personers känsla av nationstillhörighet och bidra till den militära 
sammanhållningen. 

I det militära ingår uppfattningen att krigsmakten har till uppgift att tolka 
omgivningarna med utgångspunkt i militär taktik. Filmerna visar matematiskt
beräknad rörelse i terräng där soldater rör sig framåt, genom obebyggda land-
skap. I rörelsen framåt tar soldaterna det de behöver från omgivningen och 
manifesterar därigenom sin rätt att vara där. De tillägnar sig territoriet. I de 
filmer som utspelar sig i orter med svag anknytning till statsmaktens styre i 
huvudstaden, såsom fjällandskapet, kan aktiviteten uppfattas som en erövring 
av detsamma.723

”Anordningar” i plural påminner om att den militära filmkulturen också 
hade en instabil karaktär. Vid sidan av det konstanta förändrades filmernas 
utformning samt praktikerna för filmproduktion och filmförevisning. Genom 
kronologin framträder variationer. Dessa anknyter till de förändringar som 
krigsmakten genomgick under perioden. Den militära organisationen modern-
iserades, standardiserades och blev alltmer teknologisk. Hyllningen av film-
mediet som ett rationellt och modernt åskådningsmedel bidrog i detta 
sammanhang till filmens ökade närvaro. 

Strävan efter modernitet innefattar instabilitet. Den förde med sig att filmer 
snabbt uppfattades vara föråldrade och förbrukade. Vid mitten av 1930-talet 
slog generalstabschefen fast att regementen och militära skolor skulle hyra 
filmer från AMF och inte köpa dem.724 Det berodde på att han inte ansåg att 
det var rationellt att köpa en vara för statsmedel som inom kort skulle anses 
förbrukad. 

Den ”isande polarnatt” som Weber oroat kallade det målrationellas 
tilltagande dominans anas i generalstabens och AMF:s grepp om filmverk-
samheten under 1930-talet.725 I direktiv och normativa uttalanden uttrycks en 
strävan efter standardiserade övningar som skildras i standardfilmer, som 

                                                     
723 Deleuze och Guattari refererar till ”the granting of land” som ”’colonial’ or domestic”. 
Deleuze och Guattari, A Thousand Plateaus, 462.
724 ”854–855, VPM rörande tilldelning av anslag för filmundervisning vid vissa truppförband”, 
16 oktober 1935, KrA, Generalstaben (ö), Utbildningsavd., Koncept, 1935, BIa, vol. 3, 
2:halvåret.
725 Zetterberg, The Victory of Reason, 3.
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lärarna uppmanades att förevisa enligt en standardiserad modell med standard-
iserade projektorer. Filmerna uttrycker genom sina motiv förändringen där de 
över tid lämnar brevduvor till förmån för reglage i stål. I enskilda filmbilder 
möts det gamla och det nya. Spår av det civila livet utgörs av gärdesgårdar 
samtidigt som det blanka stålet i vapnens pipor och i flygplanskropparna lyser 
där de pekar mot himlen och möter solljuset. Valet av formatet 17,5 mm visar 
att den svenska militära filmverksamheten följde den franska och att man där-
igenom gick mot en återvändsgränd. Först mot slutet av 1930-talet välkom-
nade verksamheten det 16 mm-format som kommit att dominera i andra 
kontexter.

Slutsatsen om filmverksamhetens militära prägel uppmärksammar att olika 
platser, institutioner, organisationer och samhällssektorer har egna film-
historier, där vägval påverkats av verksamhetens erfarenheter och synsätt.

Utbildningsfilmens etablering
En andra generell slutsats gäller den militära filmverksamhetens närhet till 
utbildningsfilm i andra samhällssektorer. Förutom att ingå i ett internationellt 
nätverk av militär filmverksamhet ingick den svenska verksamheten i en 
bredare rörelse som drev på etableringen av utbildningsfilm. Förändringar 
som föregående kapitel uppmärksammat bör tolkas som ett resultat av krigs-
maktens önskan att följa utländska exempel. Det innebar också, något mot-
sägelsefullt, att det intresse som AMF riktat utåt under 1920-talet, då fören-
ingen ackumulerade kompetens, i allt högre utsträckning riktades inåt, mot 
krigsmaktens byråkratiska ledning. Skiftet i fokus har av andra noterats när 
det gäller den svenska civila situationen och har då benämnts som en 
”nationell kontraktion”.726

Genom att följa förändringarna i den internationella debatten om 
utbildande och fostrande film framstår skiftet dock som en stegvis och 
internationellt spridd omorientering. Druick har exempelvis visat hur denna 
kan följas i de tidskrifter som det internationella institutet The International 
Educational Cinematograph Institute gav ut:727 The International Review of 
Educational Cinematography gavs ut på flera språk under åren 1929–1933. 
Den ersattes av Intercine, 1934–1936, som inte längre gavs ut i olika 
språkversioner utan istället innehöll artiklar på olika språk. Den ersattes 1936 
                                                     
726 Ehn, Frykman, och Löfgren, Försvenskningen av Sverige, 163.
727 Druick, ”The International Educational Cinematograph Institute, Reactionary Modernism, 
and the Formation of Film Studies”, 90; Betoningen av det nationella under 1930-talet har ofta 
uppmärksammats. När det gäller kulturfilm med en utbildande ambition i Danmark har 
Thomson belyst processen genom rubriken ”1930s–1940s Putting the ’Dansk’ in ”Kulturfilm".
Se: Claire C. Thomson, ”’Education, Enlightenment, and General Propaganda’: Dansk 
Kulturfilm and Carl Th. Dreyer’s Short Films”, i A Companion to Nordic Cinema, red. Mette 
Hjort och Ursula Lindqvist (Malden, MA, Wiley-Blackwell, 2016), 86.
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av Cinema, som enbart innehöll artiklar på italienska och hade Vittorio 
Mussolini som redaktör.

Med argument om utbildningsfilmens effektivitet syftade rörelsen till att 
sprida film i utbildningskontexter. Utan att uppmärksamma att så var fallet 
bidrog aktiviteten till att ge filmmediet ytterligare existensberättigande. 
Utbildningsfilm fick ett symbolvärde. Likt en kvalitetsstämpel märkte den ut 
den verksamhet eller nation som tillägnade sig den som modern. År 1930, när 
AMF stolt noterade den ökade användningen av militär undervisningsfilm, 
meddelade SF att dess skolfilmer sågs av fyra miljoner personer.728

De forskare som ägnat sig åt utbildningsfilm har återkommit till slutsatsen 
att denna film bar ett löfte om att lösa problem men att den i praktiken inte var 
problemfri. I detta fall innebar det att krigsmakten inte fann att film var ett 
fulländat verktyg. Film kom med generella utmaningar såsom kostnader, krav 
på nya teknologier och ny kompetens, utöver att de enskilda filmerna ibland 
inte ansågs fylla avsedd funktion och, även om de gjorde det, snabbt ansågs 
föråldrade. Därtill kom utmaningen att åskådaren kunde somna och därigenom 
omöjliggöra poängen med film som optimerare av undervisningen.

Besvikelsen hade redan kantat kommersiell produktion av utbildningsfilm 
i andra länder, där lönsamhet visat sig svår att åstadkomma.729 Inom krigs-
makten upprepades de mer nedslående upplevelserna. Filmerna ansågs alltför 
dyra att producera och alltför dyra att hyra. De få filmer som var eftertraktade 
av lärare distribuerades i alltför få kopior som snabbt blev utslitna och därmed 
erbjöd en undermålig projektionskvalitet. Den dåliga lönsamheten var besvär-
ande för dem inom den progressiva lobby som alltsedan tidigt 1900-tal lov-
ordat film som framtidens läromedel. I den militära kontexten var dock verk-
samheten statligt finansierad och behövde inte generera vinst. I den tilläts 
enskilda medarbetare fortsatt att göra fler filmer och att sträva efter att öka 
filmdistributionen, trots att bevisen på filmens effektivitet endast omfattade 
enstaka positiva omdömen från lärare och enstaka hänvisningar till utländska 
undersökningar.

I likhet med film i andra utbildningskontexter var man beroende av ämnes-
experter och lärare vid framställningen. Hit hör också behovet av filmer som 
svarade på undervisningens behov och kataloger som var begripliga för lärare. 
Gemensamt för all undervisningsfilm var också utmaningen att den var avsedd 
att visas i eller i nära anslutning till de befintliga lektionssalarna. När mediet 
introducerades krävde det anpassningar av undervisningsmiljön, och film-
mediet och undervisningspraktiken jämkades successivt ihop. De svenska fall 
som behandlats här visar att förhållningssättet till filmmediet i lektionssalen 
förändrades. Från att ha varit ett verktyg som likt den projicerade stillbilden 
kunde illustrera lärarens föredrag kom film alltmer att betraktas som en helhet 
som inte behövde avbrytas. Bruket att pausa filmprojektionen, att tala till 
                                                     
728 Harald Hansen, 186.
729 Orgeron, Orgeron och Streible, ”A History of Learning with the Lights Off”, 44.
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filmen och att uppmärksamma enskilda detaljer i filmbilden förändrades.
Samtidigt kvarstod filmen som ett verktyg bland flera, bland annat stillbilden
och svarta tavlan, som för vissa ändamål fortsatt ansågs överträffa film. Likt 
andra undervisningsfilmer från mellankrigsperioden var de militära filmerna 
fortsatt korta, svartvita och utan ljud. De var också fortsatt fragmentariska, så 
till vida att de bestod av bilder upptagna på olika platser med olika aktörer. 
Utan namngivna platser och personer blev filmerna möjliga bytes- och
handelsvaror länder emellan.

Liksom andra akademiska texter om utbildningsfilm har även denna upp-
märksammat personer som tidigare knappt noterats i filmhistorisk forskning. 
Dyhlén framträder här likt en centralgestalt. Han var inte bara regissör och 
producent utan också upphovsman till en stor del av de texter som berörde 
filmärenden inom generalstaben och till de texter som publicerades i med-
lemspublikationen.730 Han framstår som ett exempel på den manlige expert 
som under perioden tog plats även i andra kontexter. Liksom andra personer i 
en liknande ställning besatt han en specifik ämneskompetens och innehade en 
maktposition utifrån vilken han både kunde interagera med kommersiella 
aktörer och lyda staten. Genom löftet att bidra till samhällsbygget kunde han 
nyttja staten som resurs.

Filmhistoriker som gett sig i kast med utbildningsfilm har uppmärksammat 
specifika utmaningar som dessa filmer kommer med när de utgör studie-
objekt.731 Personerna som producerat filmerna och de som agerat i dem är ofta 
anonyma, titlar har bytts, filmer klippts om, något premiärdatum har aldrig 
förekommit, de har visats i otillgängliga rum, recensioner är ovanliga och 
filmerna har inte vunnit offentligt uppmärksammade priser. Dessa parametrar 
har ansetts väsentliga inom den huvudfåra av filmforskning som ägnat sig åt 
så kallad ”major cinema”. Arkiven som rymmer det som definierats som 
”useful cinema” lovar mycket i mängd men har sina begränsningar när det 
gäller klassificering, sökbarhet och tillförlitlighet. Det gäller också textdoku-
menten om dessa filmer och det filmkulturella sammanhang där de ingick.

Wallberg var i nära tjugo år ledamot av styrelsen för AMF och arbetade på 
Krigsarkivet i drygt fyrtio år. Hon har beskrivit problematiken kring att 
mycket saknas i svenska arkiv trots lagar om bevarande och tillgänglighet.732

Hon har påpekat att personer från början kan ha undvikit att arkivera hand-
lingar eller att handlingar slängts eller förlagts med avsikt eller av misstag. 
Hon har också beskrivit hur beslut om destruering ibland tagits i efterhand, 
                                                     
730 AMF:s tidiga styrelsemedlemmar, E. von Gegerfelt och kaptenerna E. Lilliehöök, H.
Söderborn och S. Klingspor, nämns vid namn gör inte personliga uttalanden i AMF:s 
publikation eller i föreningens administrativa handlingar.
731 Orgeron, Orgeron och Streible, ”Introduction”, 4.
732 Evabritta Wallberg, ”Att undvika offentlighetsprincipen: inträdesanförande i Kungl 
Krigsvetenskapsakademien avd V den 8 december 2004”, Kungl. Krigsvetenskapsakademiens 
handlingar och tidskrift 209, nr 1 (2005): 65–67; Wallberg, ”Svensk försvarshistorisk film som 
vetenskaplig källa”.
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exempelvis när en del av Krigsarkivets handlingar brändes under andra världs-
kriget på grund av farhågan att de kunde hamna i fiendens händer. Till detta 
tillkommer den för studien problematiska situationen att mycket doku-
mentation som skulle kunnat bidra till rekonstruktionen av filmproduktions-
och filmförevisningspraktikerna inte ansetts värda att spara. Trots de händ-
elser som påverkat beståndet av arkivmaterial har föregående kapitel ändock 
visat att det är möjligt att i viss mån förstå den filmverksamhet som bedrevs 
inom krigsmakten under mellankrigsperioden. 

Det fält som denna studie ingår i bidrar steg för steg till att definiera och 
därigenom omvärdera det omfattande material som bevarats. Den mängd 
”användbar film”, som av Hediger och Vonderau en gång kallades “the next 
big chunk of unchartered territory”, framstår efterhand som alltmer hanter-
lig.733

Öppningar mellan det militära och civila
En tredje slutsats är att den militära filmverksamheten var öppen mot det 
civila. Det innebär att filmmediet fick en ökad plats inom krigsmakten sam-
tidigt som den fick en ökad plats i samhället i stort. Det innebär också att det 
förekom samverkan mellan aktörer i det civila och aktörer inom krigsmakten. 
Hit hör exempelvis de personer som var involverade i den svenska biograf-
censuren. Tidigt fann dessa att värnpliktsorganisationen utgjorde en potential 
där icke-fiktiv film kunde bidra till medborgarfostran. 

Verksamma inom krigsmakten rörde sig också mellan det militära och det 
civila. Hit hör de officerare som tidigt bjöd in filmbolag till krigsmakten och 
de officerare som blev filmskapare i det civila efter att ha gjort militära under-
visningsfilmer. Hit hör också de värnpliktiga som genom att passera krigs-
makten fick en erfarenhet av militära undervisningsfilmer. Genom värnplikts-
organisationen blev krigsmakten inte bara en ”nationens skola” utan också 
något av en filmskola. AMF samlade cineasterna inom krigsmakten och 
bidrog genom sitt arbete till att uppmuntra nya generationer av cineaster. I 
krigsmaktens material framkommer att film mötte en allt större acceptans och 
dessutom att cineaster och fotointresserade uppmuntrades. Nära andra världs-
krigets utbrott framhöll krigsmakten ett visst föredragsarrangemang som hölls 
inom krigsmakten som föredömligt. Det gällde Gösta Werners föredrag ”Hur 
en film kommer till: Victor Sjöström och den klassiska svenska stumfilmen”.
Det hyllades för dess förmåga att ”mobilisera all entusiasm och energi”.734

Under andra världskriget skulle militärbiografernas uppgift beskrivas som att 

                                                     
733 Hediger och Vonderau, ”Introduction”, 10.
734 ”Praktiska anvisningar för organiserande av studiecirklar bifogat till Upprop till studenter i 
militärtjänst”, 1938, KrA, Arméstaben (f. d. hemlig), Utbildningsavd., Promemorier m.m., 
1937–1938, FIII, vol. 1.
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både ”fostra ungdomen” och ”höja ungdomens smak ifråga om filmen.”735 I
tilltagande utsträckning verkar filmintresserade värnpliktiga ha erbjudits 
arbete hos AMF och senare även inom de filmdetaljer som bildades inom 
krigsmakten.

Synen på samhället som uppdelat i en manligt kodad militär värld och i ett 
civilsamhälle med kvinnor, män och barn formulerades omkring sekelskiftet 
1900, då det civila också etablerades som begrepp.736 Uppdelningen har 
drabbat tidiga skildringar av svensk filmhistoria så till vida att dessa i stort 
bortsett från den aktivitet som bedrevs inom krigsmakten. Uppdelningen
upprätthålls genom att de civila och militära arkiven är separerade. Svenska 
Filminstitutets filmdatabas Svensk filmdatabas nämner inte dessa filmer och 
därmed inte heller deras medverkande eller produktionsteam. Flera är de 
filmare som plötsligt framträder som erfarna i SFI:s databas och som i de 
militära arkiven visar sig ha ett eller flera års erfarenhet från krigsmaktens 
filmverksamhet. Inte heller Filmarkivet.se ger någon ingång till materialet. De 
två filmer från 1950- respektive 1960-talet som Armé-, Marin- och Flygfilm 
är rättighetsinnehavarare till och som hittas genom en sökning på filmarki-
vet.se ger knappast en uppfattning om den aktivitet som det militära arkiv-
beståndet vittnar om.737 Uppdelningen har bidragit till att den militära film-
historien förblivit outforskad.

Framtida forskning
Dessa tre slutsatser – om det militära, om utbildningsfilmen och om relationen 
mellan det civila och militära – pekar på områden som var för sig skulle kunna 
utgöra egna forskningsprojekt. Bredden dessa representerar och omfattningen 
av arkivmaterialet bär potential att ge ny insikt men pekar också på detta 
forskningsprojekts utmaning. Ambitionen att syna olika perspektiv genom att 
fokusera på etablering, produktion, visning och film, har gett en möjlighet att 
uppmärksamma tidigare ouppmärksammade samband, men den har också 
inneburit att dessa ämnen var för sig inte getts den fördjupning som skulle 
varit möjlig om endast ett av dessa ämnen behandlats. Strävan efter helhets-
grepp har följt av att verksamheten och filmerna inte behandlats i tidigare 
forskning. 

                                                     
735 ”Regementsbiografen och dess uppgifter”.
736 Maria Sjöberg, ”Beyond the Military Revolution: The Civil and Military Spheres in Early 
Modern Scandinavia”, Scandinavian Journal of History 39, nr 2 (15 mars 2014): 147–52, 
https://doi.org/10.1080/03468755.2014.890779; Maria Sjöberg, Sammanflätat: Civilt och 
militärt i det tidigmoderna Sverige (Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet, 
2009).
737 De två filmer som uppges ha Armé-, Marin- och Flygfilm som rättighetsinnehavare på 
filmarkivet.se är Radiak: vad är det? Hur skyddar man sig? (Olle Jarneryd, 1962) och Tills 
vingarna bär (Helge Sahlin, 1956).
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Avhandlingen avser att utgöra ett första grepp om ett ämne som bär 
potential för fortsatta studier. En uppenbar väg skulle vara att ta vid där denna 
studie slutat, 1939, och undersöka krigs- och senare försvarsmaktens fortsatta 
film- och mediehistoria, företrädelsevis med ett avgränsat fokus. Ämnes-
området är relevant inte minst med tanke på att Sverige återinförde värnplikt 
i mars 2017. 

Den historia som berättats här innehåller också flera antydda spår som 
inbjuder till fördjupade studier. Med uppmärksamheten fortsatt riktad mot 
krigsmakten skulle en av dessa mer fördjupat kunna undersöka länken mellan 
militärt flygfotografi och filmfotograferande. Ämnet har potential för såväl 
socialt inriktade studier av yrkeshistoria som till mer filosofiskt inriktade 
analyser av filmbilders relation till kartor och flygperspektiv. Detsamma gäller 
den tidiga animationshistoria som föregående kapitel antytt och som har 
tidigare outforskade förbindelser med den informationsgrafik som idag åter-
finns i olika medieformat. Med uttrycket gräv där du står kan de olika kapitlen
också läsas som en uppmuntran till fortsatt forskning om de lokala militära 
praktiker vilkas förekomst endast antytts här.

Krigsmakten utgör en pusselbit som är särskilt väsentlig för att förstå 
många svenska filmarbetares tidiga erfarenhetsbyggande. Även vid forskning 
om personer som var inblandade i svensk debatt om film kan krigsmaktens 
material bidra. När det gäller framtida studier om den svenska utbildnings-
filmens historia skulle de kunna inkludera Dyhléns medverkan i Norstedt & 
Söners skolfilmsavdelning och därigenom komplettera ett tidigare ensidigt 
fokus på SF och Gustaf Berg.

Krigsmaktens material ger också uppslag till vidare forskningsfrågor kring 
hur film visades i andra utbildningskontexter, där denna studie väckt nya
frågor om rumsutformning samt om teknologi- och metodval. Hur såg en mot-
svarande process ut inom andra organisationsformer och branscher? En av 
dessa var skolan, men också andra sammanhang har en mediehistoria som 
ännu inte är skriven.738

Slutligen pekar denna studie mot ett forskningsområde som är angeläget i 
ett internationellt perspektiv. Det gäller de transnationella förbindelserna som 
knöts genom det militära utbytet av filmer och som visar att tidigare outforsk-
ade filmkulturella nätverk kan uppdagas med diplomatin som ingång. Ämnet 
relaterar till undervisningsfilm som ett internationellt verktyg men också till 
filmens plats i marknadsföringen av nationer. Ämnets långa historia fick ännu 
en punkt i kronologin att undersöka i och med att Svenska institutet i februari 

                                                     
738 Forskningsinriktningen som befinner sig mellan organisations- och mediehistoria befinner 
sig i ett inledningsskede. Yates studie av informationsteknologins plats i den amerikanska 
försäkringsbranschen är ett tidigt exempel som också inspirerade mig vid valet av forsknings-
ämne. Se: JoAnne Yates, Structuring the Information Age: Life Insurance and Technology in 
the Twentieth Century (Baltimore, MD: JHU Press, 2005).
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2018 upphandlade reklambyråer för uppdraget att arbeta för att ändra bilden 
av Sverige.739

                                                     
739 ”Byråerna som ska krishantera Sverigebilden”, Resumé, åtkomstdatum 15 februari 2018.
https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2018/02/14/byraerna-som-ska-krishantera-
sverigebilden/.
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Tack

Denna avhandling blev möjlig tack vare de medarbetare på Institutionen för 
mediestudier (IMS) som 2013 valde ut projektet bland många andra lovande 
ansökningshandlingar. Ett år tidigare hade jag återvänt till universitetet för
ytterligare masterstudier. Syftet med min återkomst var att undersöka möjlig-
heten att forska om utbildningsfilmens villkor, vilket var ett ämne som jag i 
min tidigare, drygt tjugoåriga yrkespraktik reflekterat kring.

Patrick Vonderau var en av mina lärare hösten 2012. Han gjorde mig upp-
märksam på att mitt intresse delades av en tilltagande internationell grupp av 
forskare. Under mitt arbete med denna avhandling har han inte bara upp-
muntrat valet av ämne utan också bidragit som opponent vid mittseminariet 
och i det avslutande skedet trätt in som huvudhandledare. Hans tro på min 
kapacitet att genomdriva detta projekt har varit ovärderlig.

Avhandlingens kvaliteter har flera personer bidragit till. Hit hör särskilt 
min andra handledare Malin Wahlberg. Hit hör därtill Tommy Gustafsson, i 
rollen som opponent på slutseminariet, och Bo Florin, i rollen som gransk-
ningskommitténs ordförande. Tidigare i projektet och i andra roller har Marina 
Dahlquist, Tytti Soila, John Fullerton och Kristina Riegert uppmuntrat mig.

Under arbetet har jag varit beroende av de arkivarier och bibliotekarier som 
generöst och kompetent väglett mig till material och som burit lådor med 
filmer och dokument. Ett särskilt tack riktar jag till Stiftelsen Armé-, Marin-
och Flygfilm som gett mig tillträde till dess film- och textarkiv och dessutom 
gett mig tillstånd att använda bilder från stiftelsens filmer i avhandlingen.

I vardagen har jag haft glädjen att möta personer som förgyllt min ensamma 
forskartillvaro med omtanke och vänlighet. Hit hör den personalgrupp på IMS 
som för tillfället ägnar sig åt annat än forskning: Bart van der Gaag, Mattias 
Johannesson, Henrik Schröder, Clara Fagerlind, Joakim Hellberg, Peter Erell 
och ni andra som jag stött på mer sällan – tack! Ett tack riktar jag också till 
Fia Sundevall, som bjudit in mig till en forskargemenskap på Kungliga biblio-
teket, och till Erik Florin Persson, för de akademiskt avgränsade samtalen i 
bibliotekets matsal. Till er som privat stött och blött ämnet, läst, kommenterat 
eller i övrigt avlastat och erbjudit närande måltider och samtal: Tack!
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Summary

The dissertation “Film in the Service of the Armed Forces: Military training 
films in Swedish military education 1920–1939” presents the first comprehen-
sive academic study of Swedish military cinema culture. It examines the 
production and exhibition of educational cinema within the Swedish military 
during the interwar period. At that time, cinema-related activities were mainly 
handled by an association that gathered officers who shared the ambition to 
produce and screen film, called Army, Navy and Air force Film (AMF). The 
dissertation focuses on this key actor and its relationships to the centralized 
military bureaucracy, the nationwide network of military bases, and the 
worldwide network of similar military film units.

Films produced or acquired by the Swedish military have been collected 
since 1920 and today are stored by AMF, which is still active as a foundation. 
Its archives are located in the basement of a former military headquarters in 
Stockholm and hold 7,500 films, stored in 30,000 film boxes. The dissertation 
includes 80 of these films from the interwar period that were once listed in the 
military film catalogues distributed to military teachers. All films in the 
archives have been digitized over the last twenty years and are available in 
DVD format. 

Written sources have been identified in several archives. In accordance 
with Swedish archival law, the Military Archives in Stockholm have stored 
the administrative documents handled by the military bureaucratic body, the 
General Staff. Documents are registered according to three classifications: 
open, classified, and previously classified. Most documents concerning edu-
cational matters are open, and on request the secrecy is generally lifted for 
classified documents older than 70 years. Documents about cinema within the 
military have also been handled by other government agencies, whose docu-
ments are stored at The Swedish National Archives in Marieberg, Stockholm; 
and AMF also has its own document archive, with journal clippings, letters, 
protocols, inventory lists, etc. Thanks to the Swedish legal deposit legislation, 
the National Library of Sweden complements the above with its collection of 
catalogues, invitation cards, and other printed matter. The Library also holds 
AMF’s journal-like membership publication, which was the association’s 
main communication channel. The dissertation also includes trade journals 
from the early 20th century stored at the National Library, as well as digitized 
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Swedish newspapers it offers access to. Thus, it has been possible to base the 
dissertation on extensive archival sources.

By discussing how exhibition and production practices were established 
within the military, the dissertation aims to show how an organization that was 
not set up to handle cinema gradually became one. It highlights how the 
processes involved took shape in the military context during the period. By 
looking into daily work issues and the negotiations between different partici-
pants, it exposes the challenges involved in making educational cinema useful.

The dissertation uses assemblage as a key concept to highlight these 
dynamics through a specific ontological lens. The concept originates from 
Deleuze and Guattari’s texts, where it is present in the form of the French 
word “agencement.” Assemblage is understood as an analytical tool with re-
lated concepts by means of a framework extracted from their texts.  In the 
dissertation, four typologies of assemblage – territorial, state, capitalist, and 
nomadic – serve to explain this moment in Swedish military media history.

The dissertation belongs to a field of research that is gaining increased 
attention. This was marked by the anthology Cinema's Military Industrial 
Complex (2018), edited by Haidee Wasson and Lee Grieveson.  One earlier 
step in this direction was taken by Alice Lovejoy in Army Film and the Avant 
Garde: Cinema and Experiment in the Czechoslovak Military (2015). Both 
works discuss military media production as a disciplinary practice executed in 
times of peace as well as war. Thus, the field walks a different path than media 
studies, in which an interest in the military equals an interest in armed conflict.

After an introduction, the dissertation asks the question “Why training 
films?” Chapter 2 identifies steps that were taken before 1920 that led to the 
foundation of the military film association, AMF. It then discusses how AMF 
was established to accommodate suggestions made during the previous 
decade, the 1910s. The chapter explains how cinema was welcomed by the 
armed forces as both a pastime activity and as a tool to foster and educate 
within the military. It also served as a tool to promote the military in Sweden 
and to promote Sweden abroad. After the transition to a conscription system 
in 1901, the Swedish military was referred to as a “school of the nation,” as in 
other countries with a similar system. Through conscription, the Swedish 
Armed Forces became an educational institution involving a large part of the 
male population. During the interwar period, about 30,000 young men were 
drafted each year.

The chapter concludes that during the 1910s, arguments initially focused 
on cinema’s potential to serve the nation by fostering conscripts; but in the 
early 1920s, arguments focused instead on cinema’s potential to instruct and 
orient military staff and conscripts and, thus, serve the military. In the 1920s, 
film was increasingly discussed as a rationalizing tool. The increasing produc-
tion and exhibition of military training films was promoted as a key ingredient 
in the desired modernization of the military. 
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Chapter 3, “Production of training films as a military duty,” discusses how 
the films were produced. Throughout the interwar period, production teams 
were small and their budgets limited. Mainly, they shot scenes at actual or 
reenacted military maneuvers, in restricted military areas. There, they had 
access to military staff and conscripts who were ordered to participate as
actors. These maneuvers were a key part of military training, and the films 
were made as a complement explaining the maneuvers’ key steps to those who 
would participate in similar maneuvers in the future or to those who needed 
to be informed about their contents.

The chapter explains the significant involvement of officers in the product-
ion practice by referring to the profession’s experience as image producers 
throughout history. It highlights the practice as shaped by the interaction of 
individual servicemen, the military bureaucracy, the media industry, and the 
state. Here, servicemen acted as script writers, cinematographers, directors, 
and producers. The military bureaucracy restricted and regulated the product-
ions. The state funded them. The media industry had different roles during 
different phases. Initially, AB Svensk Filmindustri (SF) provided know-how 
and cinematographers and lent its laboratory to the military film association. 
After only three years, in 1923, AMF established its own film laboratory and 
thereafter handled productions independently, using military staff. Later, in 
the 1930s, the military film unit offered training to conscripts with an interest 
in film production, supporting individuals who later made careers in the com-
mercial, civilian film business.

Chapter 4, “Exhibition practices,” discusses how the exhibition of training 
films changed during the interwar period. It highlights the discrepancy 
between the actual situation and the one promoted as ideal by AMF. To gain 
support, AMF found it vital to connect the military training films with the 
lecture room and a viewing experience characterized by full attention, as 
opposed to screenings intended for socialization and entertainment that were 
associated with a relaxed experience. The latter were held in canteens and 
gymnasiums with accompaniment by the military orchestra.

Since it proved inefficient to move projectors between lecture rooms, AMF 
tried to convince regiments and military schools to build film lecture rooms. 
However, military funding was cut back during the 1920s and few had re-
sources to invest in such facilities. In 1930, AMF convinced the General Staff 
to coordinate a major investment in a new projector, the Pathé Rural, made for 
a new 17.5mm system. The 17.5mm films were less flammable and therefore 
easier to incorporate in the setup of the existing lecture rooms. This adaptation 
was also deemed vital because teachers liked to combine screenings with 
presentations that involved other tools, such as black board, maps, and 
projected stills. 

Initially, the new 17.5mm system supported an established practice that 
entailed frequent interruptions of the screening when the teacher explained 
film sequences and used other tools. However, as part of the ambition to 
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standardize military education, AMF and the General Staff promoted the use 
of projectors without the “pause” feature. During the 1930s, teachers were also 
increasingly instructed to avoid commenting on films. The transition implies 
a changing power relationship between teacher and film. 

Throughout the interwar period, exhibition practice was shaped by conflicts 
between limited state funding, the media industry’s expensive technologies, 
AMF’s promotion of film as a necessary tool, and teachers’ varying levels of 
willingness to change their individual teaching methods.

Chapter 5, “The military training films,” discusses 80 films which AMF 
produced during the interwar period that were used in military education. 
These films are silent, black and white, and often short. Through a serial 
analysis, the chapter looks first at their recurring characteristics, their topoi. 
Secondly, it discusses their transient characteristics by closely following the 
chronology and identifiable changes. Thirdly, it discusses how the landscape 
was treated in these films, which mainly were shot in what appears as un-
spoiled terrain. 

The chapter relates their topoi with industrial films of the time, which also 
explained work processes. In both contexts, films portrayed work as a series 
of steps that could be undertaken in an ideal, efficient, and repeatable manner.

In the chapter, the films’ transient characteristics are explained as the result 
not only of shifting production and exhibition practices but also interpreted as 
an expression of the production teams’ ambitions to present films that could 
be experienced as modern and in keeping with the times.

Initially, the films had a look similar to contemporary non-military films, 
for example travelogues. Soon, however, they focused on factual instruction. 
In the years around 1930, when the Swedish film industry produced light 
comedies to an increasing extent and when the armed forces saw a need to 
improve public opinion of the military, military training films began to exhibit 
an optimistic tone through their texts, the facial expressions of filmed military 
staff and conscripts, and a more playful layout of animations. In the mid-
1930s, the films exhibited an increasing interest in psychological impact, 
which was also a topic discussed in film-production guidelines distributed 
within the Swedish Armed Forces at the time. Toward the end of the 1930s, 
sentiment was weighted by the gravity of the approach of the Second World 
War. The chapter discusses these and other transient characteristics based on 
an analysis of title cards, intertitles, photographic motifs, animations, and edit-
ing. 

Simultaneously, consistency is identified in the military discipline’s treat-
ment of landscapes. The surroundings are portrayed as seen through a mathe-
matical grid, where military action is calculated. By using drawings on photo-
graphic images and animations, the surroundings are treated as a territory 
ready to be conquered.
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The chapter brings into awareness how well thought out and ambitiously 
made they were, these short, low-budget, black and white, silent films, with 
anonymous scriptwriters, cinematographers, directors, animators, and editors.

In all, the different chapters contribute to three main conclusions. Firstly, 
they highlight the specifics of military cinema culture. Secondly, they present 
the military as one of many settings in which educational cinema was 
established during the period. Thirdly, they argue that the military should be 
regarded as a context open to its civilian surroundings, and that the military 
cinema has therefore been influenced by non-military cinema culture but has 
also influenced it.
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Bildförteckning

Omslagsbild: En filmruta från Infanteriets försvarsstrid (10 610, AMF, 1930).
Fig. 1–5, 15, 19–21, 26–27, 43, 45–46, 49–70, 72–101 och 103–107. Filmrutor från 

filmer tillhörande Stiftelsen Armé-, Marin- och Flygfilm. 
Fig. 7–8. Vykort tryckt av Gustaf Adolfsförbundet, konstnär okänd, privat ägo.
Fig. 9. Gunnar Dyhlén, id: AMA.0007114, fotograf: okänd. Armémuseum.
Fig. 12. Monkey Comedies, Transcendental Graphics, Archive Photos.
Fig. 13. Bildningsprov på Upplands Regemente, I 8, PS05471, fotograf: Paul 

Sandberg, Upplandsmuseet.
Fig. 14. Filmaffisch till Carl XII (John W. Brunius, 1925), Haeggström Lito (Allan 

Egnell), Historisk Film/Herman Rasch, Seriesam.
Fig. 16. Kjelleströms instruktionsduk No 1, UM002429:A, S14UM, Kultur-

historiska samlingen, Bohusläns museum.
Fig. 22. A. G. Andersson, fotograf: okänd, Stiftelsen Armé-, Marin- och Flygfilm.
Fig. 23. Per Food, SvD, 10 augusti 1943, 32823, fotograf: Johansson, Stockholms-

källan.
Fig. 24. Olle Nordemar, fotograf: okänd, Svenska filminstitutet.
Fig. 25. Arbete med flygkamera 1935, BL.LELA.000072, fotograf: okänd, Frans 

Kilgers samlingar/Bild Linköping.
Fig. 28. General Lovén, FVMF.001499, fotograf: okänd, Flygvapenmuseums arkiv-

samling.
Fig. 29. Skjutskoleavdelningen, 1897, Fo201655, fotograf: okänd, Sjöhistoriska 

museets foton.
Fig. 42. Lektionssal, KBGF.000557, fotograf: Arthur Nilsson, Karlsborgs fästnings-

museum.
Fig. 102. ”Sandlåda”, KBGF.001115, fotograf: Arthur Nilsson, Karlsborgs fäst-

ningsmuseum.

Övriga bilder är hämtade från publikationer enligt hänvisning i fotnoter.
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Appendix: Filmer

Nedan listas de åttio filmer som ingått i den analys som diskuteras i kapitel 5. Samtliga 
är producerade av AMF och förvaras i Stiftelsen Armé-, Marin- och Flygfilm:s film-
arkiv. Det är även stiftelsen som är rättighetsinnevarare till filmerna.

De spelades in i formatet 35 mm och distribuerades också i 35 mm. Efter 1930 
distribuerades flera av dem även i kopior med formatet 17,5 mm. Längd anges i 
AMF:s digitala katalog i minuter och samtliga uppgifter om längd i listan nedan är 
inhämtade där. I de ursprungliga filmkatalogerna förtecknades längd i meter.

1920
Kustförsvar, 10 049, 12 min.

1923
Krigsbroslagning, 10 073, 9 min.
Med Jämtlands fältjägare på manöver i högfjället, 10 112, 7 min. 
Med Jämtlands jägare i fjällen, 10 115, 18 min. 
Spaning och rapportering, 10 117, 4 min. 
Tung fältbro, 10 118, 7 min. 
Kavalleri över vattendrag, 10 119, 4 min. 
Överskeppning, 10 125, 7 min. 
Kustförsvar, 10 129, 14 min.

1924
Brevduvors militära användning, 10 155, 13 min. 
Erövrad ställnings tryggande, 10 162, 4 min. 
Kälkdragning, 10 221, 2 min. 
Trupptransport per bil, 10 580, 7 min. 

1925
Förplägnadskompani, 10 335, 4 min. 
Kavalleriets simsäck, 10 355, 4 min. 
Strålkastartjänst, 10 358, 1 min.

1926
Vinterfältvakt, 10 384, 7 min.
Spårning på skidor, 10 385, 6 min. 

Exercis på skidor, 10 391, 12 min. 
Sjuktransporttjänst, 10 421, 9 min. 
Samverkan mellan infanteri och artilleri under anfall, 10 423, 15 min.
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Anläggande av förband, 10 426, 12 min.
Granatkastarplutonen, 10 429, 5 min.

1927
Livräddning vid flygning, 10 386, 8 min.
Örlogsskick, 10 478, 18 min.
Övergång av vattendrag – Dess tekniska genomförande, 10 487, 16 min.
Stridsbilder, 10 978, 3 min.

1928
Överföring av stridsvagn över vattendrag, 10 515, 4 min. 
Infanteriets förbindelsearbeten, 10 526, 6 min. 
Val av eldställning, 10 537, 7 min.
Arméns truppslag, 10 559, 31 min. 
Spaning och rapportering, 10 579, 10 min.

1929
Terrängplogning, 10 584, 8 min.
Utbildning i skidlöpning, 10 588, 12 min.
Militär flygutbildning vid Ljungbyhed, 10 596, 16 min.
Kokvagnstjänsten i fält, 10 602, 10 min.
Belysningens inverkan på föremåls synlighet, 10 603, 3 min.
Pansarskeppet, 10 606, 20 min.

1930
Infanteriets försvarsstrid, 10 610, 17 min.
Undervattensbåten, 10 626, 10 min.
Krigsbroslagning, 10 633, 12 min.
Sjukhuståg, 10 923, 12 min.

1931
Olika förflyttningssätt under eldstrid, 10 127, 3 min.
Observationstjänst, 10 642, 5 min.
Bivackering vintertid, 10 645, 14 min.
Infanteriets signaltjänst, 10 646, 23 min.
Avvisande av landstigning med lättrörliga trupper, 10 657, 10 min.

1933
Jagaren, 10 674, 13 min. 
Ammunitionsersättningstjänsten vid infanteriet, 10 681, 15 min.
En dag med flyget i fält, 10 682, 13 min.
Försök med överskeppningsbåt vid Ing 1, 10 686, 16 min.

1934
Flottans luftvärn – Artillerimaterielen och dess betjänande, 10 695, 22 min. 
Pansarbilskvadronen, 10 698, 19 min.
Förposttjänst vintertid, 10 708, 18 min.
En försvarsställnings utbyggande, 10 709, 9 min. 



248

1935
Livbåtsexercis, 10 224, 9 min.
Behandling av gasskadade, 10 705, 5 min. 
Arméns vintertjänst, 10 710, 16 min.
Torpeden, 10 713, 20 min.
Avvärjande försvarsstrid, 10 714, 28 min.
Spärravdelning, 10 717, 12 min.
Vedettbåten, 10 718, 11 min.
En film om kg, 10 898, 13 min. (Osäker datering enligt AMF:s databas.)

1936
Tung fältbro, 10 716, 14 min.
Arméns truppslag, 10 732, 49 min.
Sjukvårdstjänsten i fält, 10 739, 36 min.
Kanonen – Eldledning och skjutförfarande vid sjöartilleriets svåra artilleri, 10 741, 

13 min. 
Understödsdivision, 10 743, 27 min.
Kraftverkets luftförsvar, 10 747, 11 min.
Automatluftkanon 40mm m/Bofors, 10 752, 20 min.

1937
Det rörliga luftvärnsbatteriet, 10 769, 13 min.
Infanteriets förbindelsearbeten, 10 779, 14 min.
Det lätta bombflyget, 10 785, 10 min.
Lv-skjutning med eldhandvapen, 10 789, 12 min.

1938
Minan, 10 734, 10 min.
Tungt bombflyg, 10 799, 17 min.
Skyddstjänst ombord, 12 155, 12 min.

1939
Terrängens begagnande under förflyttning, 10 942, 8 min.
Automatkanontroppen, 10 948, 20 min.
Fältartilleriets befästningsarbeten, 10 967, 15 min.






