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I Film på konstmuseum presenterar konstvetaren Jimmy Pettersson ny
kunskap om den rörliga bildens mediehistoria vid det konstmuseum
den idag är en självklar del av. Genom en undersökning av filmmediets
utställningspraktik, dess användning och de förväntningar som fanns
om film vid Nationalmuseum 1945–1950 lyfter Pettersson fram en
historia som centreras kring en idé om att en större närvaro av film
skulle ha förmågan att förändra museets verksamhet.
   
I ett större perspektiv visar avhandlingen hur det är möjligt att utifrån
museers handhavande med medier och de förväntningar som knyts till
dem öppna upp konstmuseiforskningen från ett annat och relativt
outforskat håll: museernas mediehistoria.
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Abstract
Film in the art museum. Nationalmuseum’s encounters with the medium of film 1945–1950

This dissertation presents a number of previously-forgotten practices and ‘expected opportunities’ which surrounded film
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Inledning 

 

I det sena 2010-talets konstmuseum är den rörliga bildens närvaro självklar. 

Den fyller flera olika roller och kan med den digitala teknikens utveckling ta 

plats i en mängd olika medieformer. Den används i den digitala marknadsfö-

ringen på museernas plattformar och för att dokumentera intervjuer med 

konstnärer och curators. Den rörliga bilden tar också plats som konst, från 

avancerade multimediala installationer till mindre projektioner på utställ-

ningsrummets väggar. Att på olika sätt arbeta med rörlig bild vid ett konstmu-

seum är idag något som har etablerade användningsområden och en egen ut-

ställningspraktik. Men, om detta är den rörliga bildens tillstånd idag, vilken är 

den rörliga bildens historia vid det konstmuseum den nu är en självklar del 

av? 

Den här avhandlingen handlar om film, den rörliga bildens främsta medium 

under 1900-talets första hälft, och Nationalmuseum. Undersökningen struktu-

reras kring tre filmprojekt mellan 1945 och 1950: (1) År 1945 blir National-

museum medproducent och drivande i en filmproduktion som kom att resul-

tera i konstfilmen Möte med konsten (1947); (2) Under hösten 1950, i samband 

med en utställning av konstnären och avantgardefilmaren Viking Eggelings 

samlade konstnärskap, installerades en filmprojektor och duk i utställnings-

rummet så att bland annat Eggelings abstrakta avantgardefilm Diagonalsym-

fonin (1925) kunde visas och film för första gången kunde framträda som en 

konstform bland andra i museet (bild 1); (3) I anslutning till utställningen av 

Eggelings konstnärskap anordnade museet en serie filmaftnar under titeln 30 

år experimentfilm som innehöll tjugotalet historiska och samtida experiment- 

och avantgardefilmer.1 Dessa tre filmprojekt skulle kunna vara tillräckligt  

                                                      
1 Det är viktigt att påpeka att kategorierna experiment- och avantgardefilm inte är synonyma 

med den skenbart mer deskriptiva termen konstfilm som används för att beskriva filmen Möte 

med konsten. Begreppet konstfilm är en avgränsad och egen filmgenre och i undersökningen 

används begreppet om filmer med ett konstbildande intresse. Andra benämningar på denna 

filmgenre är ”films on art”, ”art film” eller ”art documentary”. David Rynell Åhlén, Samtida 

konst på bästa sändningstid: konst i svensk television 1956–1969, Diss., Stockholms universi-

tet, Lund: Mediehistoria Lunds universitet, 2016, s. 49. För mer om både begreppet konstfilm 

och hur genren sattes i konstbildningens tjänst i svensk television under 1950- och 1960-talen 
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Bild 1. Beskuren bild på rummet för filmvisning i utställningen Viking Eggeling 

1880–1925 i Nationalmuseum 1950. 

 

 

                                                      

se Rynell Åhlén, 2016; Malin Wahlberg, ”Från Rembrandt till Electronics: konstfilmen i tidig 

svensk television” i Berättande i olika medier, Leif Dahlberg och Pelle Snickars (red.), Stock-

holm: Statens ljud- och bildarkiv, 2008, s. 201–232.  



3 

intressanta i sig men de blir betydligt mer betydelsefulla eftersom de äger rum 

vid Nationalmuseum. 

Sedan sin invigning den 15 juni 1866 har Nationalmuseum varit en av Sve-

riges viktigaste kulturinstitutioner. I efterkrigstidens Sverige var Nationalmu-

seum ett museum som i sin verksamhet skickade normbildande signaler till 

andra svenska konstmuseer. Museet hade nära samarbeten med statliga myn-

digheter i olika utredningsarbeten och beskrevs av den svenska staten vara 

dess centrala konstsamlande och konstvårdande institution.2 På grund av sin 

maktposition var det således något väsensskilt om Nationalmuseum intresse-

rade sig för filmmediet i sin verksamhet jämfört med om något annat konst-

museum gjorde det.  

Under åren 1940–1950 befann sig Nationalmuseum i en stor omvandlings-

process. Från att ha varit en plats för flera samlingar av olika karaktärer trans-

formerades museet till en plats för företrädesvis konst. Att det vid denna tid 

skedde en förhandling om hur museets verksamhet skulle organiseras och 

vilka samlingar samt objekt som skulle ha en plats i museet var emellertid inte 

något nytt utan något som präglat Nationalmuseum sedan frågan om ett nat-

ionalmuseum först väcktes i svensk museidebatt under det tidiga 1800-talet.3 

När Nationalmuseum öppnades 1866 innehöll museet knappt några sam-

lingar utan det första som visades i den nya museibyggnaden på Blasieholmen 

var en tillfällig utställning av nordisk samtida konst arrangerad i anslutning 

till den Skandinaviska industriutställningen i Kungsträdgården.4 Att denna till-

fälliga utställning överhuvudtaget kunde äga rum berodde främst på att det 

endast var de historiska samlingarna som installerats och att museet i övrigt 

hade flera öppna utställningsytor.5 Det var inte förrän ett år efter utställningen 

av nordisk samtida konst som den permanenta samlingspresentationen blev 

färdig och museet var fyllt med Kongl. Museums samlingar av skulptur, må-

leri och gravyr tillsammans med Kungl. Myntkabinettens, Livrustkammaren 

                                                      
2 SOU 1949:39, Nationalmuseiutredningen, Betänkande angående statens konstsamlingars or-

ganisation och lokalbehov, Stockholm, 1949, s. 146. 
3 Per Widén, Från kungligt galleri till nationellt museum: aktörer, praktik och argument i 

svensk konstmuseal diskurs ca 1814–1845, Diss., Göteborgs universitet, Göteborg: Gidlund, 

2009. 
4 Widen, 2009, s. 229. 
5 Eva-Lena Bergström, Nationalmuseum i offentlighetens ljus: framväxten av tillfälliga utställ-

ningar 1866–1966. Diss., Umeå universitet, 2018, s. 69; Helena Kåberg och Magnus Olausson, 

”Nationalmuseum 1866. De statliga konstsamlingarna i ett hus” i Nationalmuseum i nytt ljus, 

Helena Kåberg (red.), Stockholm: Nationalmuseum, 2018, s. 83. 
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och klädkammaren samt de arkeologiska och historiska samlingarna.6 Från 

början var således inte Nationalmuseum det specialiserade konst och design-

museum det är idag utan en plats för en mängd olikartade kulturhistoriska 

samlingar.  

Processen att bli det museum det är idag inleddes emellertid med att olika 

samlingar flyttade ut ur museet. Efter det att Livrustkammarens samling läm-

nat museet i slutet på 1870-talet kom ytterligare samlingar en efter en att flytta 

från Nationalmuseum till egna museer runt om i Stockholm. Under 1940-talet 

var två stora samlingar i en process att lämna museet. De historiska samling-

arna flyttade 1943 in i det nybyggda Historiska Museet på Narvavägen i 

Stockholm och i den statliga utredningen SOU: 1949:39 Betänkande angå-

ende statens konstsamlingars organisation och lokalbehov förordades det 

starkt att museets samlingar av modern konst också skulle få en egen bygg-

nad.7 I tillägg till detta rekommenderade även utredningen en ombyggnation 

av Nationalmuseum. Inledningsvis föreslogs att samlingen med konsthantverk 

skulle få ett eget museum, men till sist förordades att den skulle placeras i ett 

nybyggt annex i anslutning till museet.8 Förutom denna rumsliga omorgani-

sation där samlingar flyttades ut från Nationalmuseum pågick även under pe-

rioden 1940–1950 en omorganisation av museets ledning som fick konsekven-

ser för hur och med vilka objekt museet arbetade med. 

1942 avträdde Axel Gauffin sin tjänst som museets överintendent, en tjänst 

han haft sedan 1925, och Erik Wettergren tillträdde. Wettergren övertog ett 

museum med låga besökssiffror och som på grund av andra världskriget hade 

evakuerat delar av sina samlingar. Om Gauffin under sin sista tid på museet 

hade poängterat att de tillfälliga utställningarna var underordnade samlings-

presentationen blev det tvärtom under Wettergren.9 På grund av de tömda sa-

larna satsade Nationalmuseum under och efter krigsåren på stora tillfälliga ut-

ställningar med en konstpedagogisk orientering. Det var stora tematiska ut-

ställningar såsom Fem stora gustavianer (1943), Opponenterna av 1885 

(1945), Vincent van Gogh (1946) och Konstskatter från Wien (1948) som stod 

i centrum för Nationalmuseums verksamhet och som lyckades vända de låga 

                                                      
6 Magnus Olausson och Per Widén, ”Nationalmuseums förhistoria. Från Konungens Museum 

till nationellt museum” i Nationalmuseum i nytt ljus, Helena Kåberg (red.), Stockholm: Nation-

almuseum, 2018, s. 69 och Widen, 2009, s. 230. 
7 SOU 1949:39, Nationalmuseiutredningen, Betänkande angående statens konstsamlingars or-

ganisation och lokalbehov, Stockholm, 1949. 
8 SOU 1949:39, Nationalmuseiutredningen, Betänkande angående statens konstsamlingars or-

ganisation och lokalbehov, Stockholm, 1949, s. 53. 
9 Meddelanden från Nationalmuseum nr. 66: Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning 

1941, Stockholm: Nationalmuseum, 1942, s. 3. 
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besökssiffrorna (111 400 årsbesökare) från 1940-talets inledande år till fyra 

gånger så höga vid 1940-talets slut.10 Från att ha varit ett museum för sam-

lingar blev Nationalmuseum under Wettergren ett museum vars tillfälliga ut-

ställningar stod i centrum i svenskt konstliv. Totalt genomfördes 165 tillfälliga 

utställningar under Wettergrens förordnande innan Otte Sköld tog över chef-

skapet för museet våren 1950.11 Sköld har främst förknippats med en av de 

största omorganiseringarna någonsin vid Nationalmuseum: att etablera ett 

eget museum för museets samlingar av modern konst. Men hans förordnande 

pekar också ut ett fortsatt intresse för att arbeta med tillfälliga utställningar. 

Gemensamt för Wettergren och Sköld är även den öppna inställning de både 

hade för om och hur en bredare visuell kultur skulle kunna ställas ut på museet. 

Tidigare forskning har uppmärksammat att Nationalmuseum kring 1940 

rörde sig mot att bli ett renodlat konstmuseum med fokus på äldre samlingar 

av konst.12 Samtidigt pekar tillfälliga utställningar av arkitektur, reklam och 

foto ut en prövande utställningspraktik vid museet.13 En praktik där det etable-

ras en idé att Nationalmuseum skulle kunna vara något annat än en institution 

som endast samlar, vårdar och ställer ut månghundraåriga konstföremål i trad-

itionella konstformer från sina samlingar. Nationalmuseum var emellertid inte 

ensam i denna perspektivförändring utan tidigare forskning har redogjort för 

hur idén om vad ett konstmuseum ska vara för plats och hur det ska arbeta 

ändrar karaktär i efterkrigstidens konstvärld. Flera forskare menar att denna 

större förändring har sin grund i hur de nordamerikanska museiinstitutionerna 

                                                      
10 1948 noterades det att 449 000 personer besökt museet. SOU 1949:39, Nationalmuseiutred-

ningen, Betänkande angående statens konstsamlingars organisation och lokalbehov, Stock-

holm, 1949, s. 181. 
11 Bergström, 2018, s. 234. 
12 Dan Karlholm, ”Museer som konstmuseer och konsthallar” i Offentliga och privata museer 

i Sverige: traditioner och visioner, Kurt Almqvist och Louise Belfrage (red.), Stockholm: Axel 

och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, 2015, s. 22; Hans Hayden, 

Modernismen som institution: om etableringen av ett estetiskt och historiografiskt paradigm, 

Eslöv: Östlings bokförlag Symposion, 2006, s. 186. 
13 För arkitektur se Nationalmuseums utställning Arkitekternas höstsalong 1950 (1950). För 

mer om utställningen: Stina Hagelqvist, ”En representativ och rättvisande utställning: ”Arki-

tekternas höstsalong” 1950 och SAR:s informationsproduktion” i Bebyggelsehistorisk tidskrift, 

Catharina Nolin och Fredrik Krohn Andersson (red.), nr. 67, 2014, s. 60-74. För reklam se 

Nationalmuseums utställningar 8 engelska reklamtecknare (1952), Nordisk bokkonst och re-

klamtryck (1947) och 8 amerikanska reklambiografier (1947). För fotografi se Nationalmu-

seums utställning Modern svensk fotokonst (1944) där museet ”velat räcka en hjälpande hand 

åt strävandena till en kvalitetsförbättring inom denna viktiga gren av bildskapandet”. Med-

delanden från Nationalmuseum nr. 69: Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning 1944, 

Stockholm: Nationalmuseum, 1945, s. 4. 
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arbetade. Exempelvis har konsthistorikern Catherine Dossin visat hur de nor-

damerikanska konstmuseerna var mycket mer intresserade av att göra museet 

till en plats där flera olika utställningar och saker kunde hända snarare än att 

göra det till en plats för bevarande.14 Istället för en fransk modell där en con-

servateur ansvarade för samlingen och där presentationen av mästerverk stod 

i centrum lyfter Dossin fram att de nordamerikanska konstmuseerna hade en 

curator som ansvarade för att regelbundet skapa nya utställningar så att varje 

besök på museet innehöll något nytt.15 I tillägg till att variera utställningarna 

arbetade även de nordamerikanska museerna med föreläsningar, konserter och 

andra arrangemang som gjorde dem till intressanta platser i ett samtida kultur-

liv. 

Nationalmuseum var en del av denna utveckling. Museets anställda åkte 

regelbundet på internationella museikonferenser och i synnerhet fanns det ett 

intresse för hur nordamerikanska museer arbetade.16 Att ett museum som be-

fann sig i svenskt konstlivs mittpunkt öppnade sig för film var således inte 

något som skedde av en händelse. Att planera och genomföra (1) en egenpro-

ducerad konstfilm, (2) en utställning där filmmediet presenterades som en 

konstform bland andra i ett konstmuseum och (3) en serie filmaftnar med svår-

överkomliga experiment- och avantgardefilmer var inget som gjordes utan an-

strängning inom museet. Den ekonomiska och organisatoriska investeringen i 

dessa filmprojekt pekar ut den stora förväntan som fanns kring mediets fram-

tida tillhörighet i Nationalmuseums verksamhet. Det är just denna förväntan 

och den konkreta praktiken kring mediet i dessa tre situationer som gör dem 

till intressanta nedslag och som viktiga att lyfta fram i en undersökning av 

filmmediet i efterkrigstidens konstmuseum. 

 

 

 

 

                                                      
14 För en bred bild av hur nordamerikanska museer arbetade på ett sätt som skilde sig från de 

franska se Catherine Dossin, The rise and fall of American art, 1940s–1980s: a geopolitics of 

Western art worlds, Farnham: Ashgate, 2015, s. 113–150. För specifikt om Museum of Modern 

Art i New York se Jesús Pedro Lorente, The museums of contemporary art: notion and devel-

opment, Farnham: Ashgate, 2011.  
15 Dossin, 2015, s. 114. 
16 SOU 1949:39, Nationalmuseiutredningen, Betänkande angående statens konstsamlingars or-

ganisation och lokalbehov, Stockholm, 1949, s. 70; Annika Öhrner ”The Moderna Museet in 

Stockholm – The Institution and the Avant-garde” i A cultural history of the Avant-Garde in 

the Nordic Countries 1950–1975, Tania Ørum och Jesper Olsson (red.), Leiden: Brill Rodopi, 

2016, s. 114; Carl Nordenfalk, ”Konstmuseer och konsthandel i USA”, Dagens Nyheter, 1950-

08-31;  Carl Nordenfalk, ”Amerikansk museiteknik”, Dagens Nyheter, 1950-09-10. 
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Syfte och frågor 

 

 

Avhandlingens syfte är att bidra till den rörliga bildens mediehistoria i konst-

museet genom en undersökning av filmens utställningspraktik, dess använd-

ning och de idéer och förväntningar som fanns om film vid Nationalmuseum 

1945–1950. Genom att utgå från mediets relation till museet bidrar även av-

handlingen i ett vidare perspektiv med kunskap om museernas mediehistoria 

och till att belysa den roll och betydelse som tekniska medier har haft i konst-

museet. Det är detta dubbla perspektiv som är drivande i undersökningen, dels 

mediet och dels museet, och som leder till avhandlingens frågor. 

 

- Vilka användningsområden och förväntade möjligheter förknippades 

film med? 

 

- Vilka var de praktiska och institutionella förutsättningarna för att 

kunna arbeta med film i museet och hur genomfördes filmprojekten? 

 

- I vilken mån uppfylldes förväntningarna och i vilken mån blev det 

andra konsekvenser av de idéer och förväntningar som knöts till film? 

 

 

 

Teori och metod 

 

 

Att studera medier är för mig att förstå dem som sammanflätade med männi-

skan. Det vill säga att de inte enbart bestäms av den materialitet de har utan 

även av den historiska och diskursiva situation de befinner sig inom. Det leder 

till att jag i min undersökning inte enbart fokuserar på medier som något ma-

teriellt eller på mediet i sig som en självständig aktör utan det är relationen 

människa–medium som står i centrum. 
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För att konstruera undersökningen på ett sätt som tar hänsyn till min för-

ståelse för medier är Always Already New av medievetaren Lisa Gitelman en 

teoretiskt viktig text.17 Gitelmans forskningsperspektiv är att medier måste för-

stås som oskiljbara från en social och kulturell situation. Medier är således 

”unika och komplicerade historiska subjekt” som befinner sig i en specifik 

situation inom vilken människan står i relation till mediets agens och vice 

versa.18 Med mediets agens menar jag främst mediernas tekniska och materi-

ella kapacitet och hur denna kapacitet organiserar och organiseras i de sam-

manhang som mediet finns inom. Det är viktigt att förtydliga detta eftersom 

det betyder att jag i denna undersökning inte förstår medier utifrån en logik 

där mediets agens föregår och definierar verkligheten för människan.19 Istället 

menar jag att mediers agens är något som breder ut sig i en växelverkande 

relation till en omgivande värld. 

Utifrån sin förståelse av medier som oskiljbara från en social och kulturell 

situation utvecklar Gitelman i Always Already New en teori att medier utgörs 

dels av sin teknologi, dels av sina stödprotokoll. Det är i mediets stödprotokoll 

som normer och standarder för deras användning fastställs. Stödprotokollen 

grundar sig i sin tur på de sociala, ekonomiska och materiella förhållanden 

som omger mediet.20 Det betyder att min analys av exempelvis utställnings-

rummet för filmvisning i utställningen Viking Eggeling 1880–1925 (se bild 1) 

inkluderar allt från hur stolarna är uppradade i rummet till de organisatoriska 

förutsättningarna för att få tillgång till film att visa i utställningen.  

En metodologisk utgångspunkt som historiskt sett varit viktig i medieforsk-

ningen har varit att studera situationer där ett medium introduceras för första 

gången. Den huvudsakliga anledningen till detta är att introduktionsögonblick 

eller sammanhang där mediet uppfattas som nytt erbjuder en särskilt produktiv 

insyn i hur ett mediums användning och mening formeras. Denna metodologi 

har sin grund i Rick Altmans teori om crisis historiography men den har i 

                                                      
17 Lisa Gitelman, Always already new: media, history and the data of culture, Cambridge: MIT 

Press 2006. Always already new innehåller även en längre diskussion om tidigare forskning 

som behandlat medier som självständiga aktörer. Gitelman, 2006, s. 8–10. 
18 Gitelman, 2006, s. 7. Min översättning.  
19 Ett sådant forskningsperspektiv har främst formulerats av bland annat Friedrich A. Kittler. 

Friedrich A. Kittler, Grammophon, Film, Typewriter, Berlin: Brinkmann & Bose, 1986, s. 3. 

För en introducerade text till hur Kittler förstår mediernas materialitet och hur han menar att de 

bestämmer människans situation se John Durham Peters, ”Introduction: Friedrich Kittler’s 

Light Shows” i Optical media. Berlin lectures 1999, Friedrich A. Kittler, Cambridge: Polity 

Press, 2010, s. 1–17.  
20 Gitelman, 2006, s. 8. 
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huvudsak lanserats och vidareutvecklas inom ett mediehistoriskt fält av Geoff-

rey B. Pingree och Gitelman.21 I sin forskning, och som redaktörer för en an-

tologi med mediehistoriska fallstudier, har de visat hur nya medier vid deras 

introduktionsfas har en identitetskris inom vilken det spekuleras och förs en 

självmedveten diskussion om mediets användning och mening.22 Det är under 

denna fas som mediets stödprotokoll etableras och mediets användning och 

mening blir allt mer fastställd. 23 Denna inledande heterogena fas av förhand-

ling är också något som gradvis osynliggörs när mediets användning och olika 

standarder blivit självklara. Det som den heterogena fasen pekar ut är således 

att stödprotokollen, hur naturaliserade de än må ha blivit, är historiskt beting-

ade. Att de är långt ifrån stabila betyder också att normer och standarder för 

mediets användning kan förändras även om tekniken för mediet förblir det-

samma. På samma sätt kan tekniken förändras vilket kan få konsekvenser för 

dess normer och standarder.  

De tre filmprojekt som står i centrum för föreliggande undersökning är på 

olika sätt en del av en heterogen situation för filmmediet vid Nationalmuseum. 

I filmprojekten uppfattas mediet som något nytt och aktörer i museet spekule-

rar och prövar mediets möjliga användningsområden. En möjlig metodologisk 

invändning till att filmmediet skulle befinna sig i en heterogen fas åren 1945–

1950 är att mediet redan då var 50 år gammalt. Tidigare forskning har emel-

lertid visat hur medier kan genomgå flera cykler av återlansering. I sin analys 

av världsutställningar har filmvetaren Tom Gunning visat hur olika teknolo-

gier återkommande lanserades och förstods som en nyhet trots att många av 

de utställda teknologierna var ”gamla”.24 Det är även något som framgår i 

idéhistorikern Matts Lindströms avhandling om mikrofilm.25 I sin undersök-

ning visar Lindström hur mikrofilm återkommande uppfattades och lansera-

des som en nyhet snarare än att genomgå en förväntad livscykel av födelse, 

mognad och död. Det är således filmmediets lokala introduktionsfas vid Nat-

ionalmuseum och inte filmens absoluta introduktionsfas 1895 som är i cent-

rum i min undersökning. Filmproduktionen Möte med konsten pågår precis 

                                                      
21 Lisa Gitelman och Geoffrey B. Pingree (red.), New media, 1740–1915, Cambridge: MIT 

Press, 2003. 
22 Gitelman och Pingree, 2003. 
23 Gitelman, 2006, s. 1–8; Gitelman och Pingree, 2003, s. xii–xiii. 
24 Tom Gunning, ”Re-Newing Old Technologies: Astonishment, Second Nature, and the Un-

canny in Technology from the Previous Turn-of-the-Century” i Rethinking media change: the 

aesthetics of transition, David Thorburn, Henry Jenkins och Brad Seawell (red.), Cambridge: 

MIT Press, 2003, s. 39–60. 
25 Matts Lindström, Drömmar om det minsta. Mikrofilm, överflöd och brist 1900–1970, Diss., 

Stockholms universitet, Lund: Mediehistoria, Lunds universitet, 2017, s.17. 
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vid den tid som har beskrivits som inledningen på konstfilmens guldålder, det 

sena 1940- och tidiga 1950-talet, och filmvisningarna av Diagonalsymfonin i 

utställningen Viking Eggeling 1880–1925 och filmserien 30 år experimentfilm 

som organiserades i anslutning till den sker vid en tid när rörlig bild inte hade 

den självklara plats den senare kom att få i världens konstmuseer.26 Även om 

filmmediet var ”gammal” media, eftersom filmens introduktionsögonblick 

skedde i Paris femtio år tidigare, lanserades, laddades och förstods filmmediet 

vid Nationalmuseum som ett nytt medium i samband med de filmprojekt jag 

undersöker och i dessa situationer skapades en lokal nyhetsfas. 

För att kunna besvara undersökningens frågor har jag gjort det metodolo-

giska valet att konstruera undersökningen kring filmprojekten. Det är i film-

projekten som mediets roll och betydelse gör sig synlig och utifrån dessa jag 

identifierar och undersöker de aktörer som var drivande i att arbeta med me-

diet i museet samt de förväntade möjligheter film förknippades med. Men ef-

tersom medier har agens är det samtidigt lika viktigt för undersökningen att 

utveckla en förståelse för hur film som medium inom dessa filmprojekt även 

formade aktörernas användning förväntningar på och användning av film. Ge-

nom att arbeta med tre olika projekt möjliggörs en analys av tre skilda men 

närliggande praktiker; (1) en konkret filmproduktion, (2) filmvisningar i och 

(3) filmserier i anslutning till konstutställningar. Med tre väl avgränsade 

delstudier kan också undersökningen ringa in ett precist och väl avgränsat 

material som möjliggör att de komplexa samband som finns mellan människan 

och mediets kapacitet kan få ett större utrymme att träda fram och bli föremål 

för analys. 

En avgörande aspekt i undersökningen är valet att inte bara undersöka hur 

filmen till sist ställdes ut och användes, med andra ord det faktiska resultatet 

och handhavandet av mediet i och kring utställningarna. För att undersöka 

filmmediets användning och de förväntade möjligheter som film förknippades 

med vid Nationalmuseum kommer även idéer som framträder i filmmediets 

heterogena lokala introduktionsfaser att göras till ett föremål för analys i 

undersökningen.  

För att förstå hur idéer och förväntningar kan göras till studieobjekt blir 

Eric Kluitenbergs koncept imaginary media (det imaginäras mediehistoria) 

avgörande.27 I undersökningen blir det imaginäras mediehistoria en metodolo-

gisk ingång till hur idéer, förväntningar och framtidsprognoser kring medier 

                                                      
26 Steven Jacobs, Framing pictures: film and the visual arts, Edinburgh: Edinburgh University 

Press, 2011, s. 3. 
27 Eric Kluitenberg, ”On the Archaeology of Imaginary Media” i Media Archaeology: Ap-

proaches, Applications, and Implications, Erkki Huhtamo och Jussi Parikka (red.), Berkeley: 
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kan konstrueras till ett material för analys i en undersökning. Kluitenberg me-

nar att det mediehistoriska narrativet till stor del har handlat om realiserade 

och lyckade medieformer och uttryck. Denna orientering har sedan margina-

liserat den betydelse som idéer och förväntningar om såväl orealiserade som 

misslyckade projekt hade i sin samtid, och det värde de idag kan ha som hi-

storiskt källmaterial.28 Det imaginäras mediehistoria är således en perspektiv-

förändring från en historia som främst fokuserat på den tekniska apparaten till 

att fokusera på de idéer som omger mediet. Metodologiskt innebär det också 

att idéer som aldrig realiserades och förväntningar som inte infriades är ett lika 

viktigt källmaterial som det faktiskt realiserade och infriade för att skapa kun-

skap om de historiska och sociala villkor som formade filmmediets roll och 

betydelse vid Nationalmuseum. 

Det imaginäras mediehistoria har lanserats inom en gren av medieforsk-

ningen som kallas mediearkeologi. Denna forskningstraditions empiriska 

material har till stor del präglats av mediehistoriens bortglömda artefakter och 

undersökningar av gamla medieformer i skenet av nya. Min undersökning är 

emellertid inte mediearkeologisk i avseendet att den ska gräva upp bortglömda 

och undanträngda medier. Snarare handlar min undersökning om att gräva 

fram bortglömda förväntningar, praktiker och idéer som omgärdade filmen i 

den lokala heterogena introduktionsfasen samt att visa hur den rörliga bildens 

                                                      

University of California Press, 2011, s. 48–69; Eric Kluitenberg (red.), Book of imaginary me-

dia: excavating the dream of the ultimate communication medium, Rotterdam: NAI, 2006. Be-

greppet har även vidareutvecklats av bland andra Jussi Parikka samt främst använts och över-

satts till det imaginäras mediehistoria av Matts Lindström i ett svenskt forskningssammanhang. 

Jussi Parikka, What is Media Archaeology?, Cambridge: Polity, 2012, s. 41–62; Lindström, 

2017. Begreppet Imaginary Media kan även kopplas till hur Anders Ekström använder begrep-

pet förväntningshorisonter men till skillnad från en ansats att undersöka de imaginära landskap 

som omgärdar medier är Ekströms ansats, med likhet och inspirations från historikern Reinhart 

Koselleck, att studera hur prognoser om framtiden blev att sätt att producera framtid. Anders 

Ekström ”Förväntningshorisonter, ca 1870–1920” i Vetenskapsbärarna: Naturvetenskap i det 

svenska samhället, 1880–1950, Sven Widmalm (red.), Hedemora: Gidlund, 1999, s. 23–36; 

Anders Ekström, ”Det vertikala arkivet: Om översiktsmedier och historiska svindelkänslor” i 

1897: mediehistorier kring Stockholmsutställningen, Anders Ekström, Solveig Jülich, och Pelle 

Snickars (red.), Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv, 2006, s. 275–308. Se även Marita Stur-

ken och Douglas Thomas antologi Technological visions i vilken flertalet artikelförfattare visar 

hur ny teknologi ger upphov till förhoppningar och rädslor som projiceras och föreställs som 

potentiella lösningar till, eller potentiella problem för, världen i stort. Det Sturken och Thomas 

frågar sig och det antologins artiklar ska söka besvara är varför vår kultur projicerar sin sociala 

oro och begär gentemot nya teknologier, varför teknologier blir ett projiceringsobjekt för ore-

alistiska förväntningar och vad det kan säga om vår samtid. Marita Sturken och Douglas 

Thomas, ”Introduction: Technological Vision and the Rethoric of the New” i Technological 

visions: the hopes and fears that shape new technologies, Marita Sturken, Douglas Thomas och 

Sandra J. Ball-Rokeach (red.), Philadelphia: Temple University Press, 2004, s. 3. 
28 Kluitenberg, 2011, s. 51. 
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användningsområden och utställningspraktiker varit under förhandling och att 

de har en historia. För att göra detta utgår de tre undersökande kapitlen från 

den konkreta situationen där filmen är aktuell vid museet. Från dessa konkreta 

situationer öppnar sig ett komplex av angränsande empiriskt material som kan 

användas för att besvara avhandlingens frågor. Allt från det historiska förlopp 

som föranledde idén om att arbeta med film, det faktiska genomförandet och 

konsekvenser av det till de angränsande idéer och förväntningar som omgär-

dade mediet. Övergripande handlar det om att skapa en förståelse för mediet i 

relation till ett större kulturhistoriskt sammanhang. 

I mångt och mycket knyter detta sätt att undersöka medier an till den teo-

retiska kärnan i undersökningen, att förstå medier som sammanflätade med 

människan och att filmmediet i sig är något medierat som konstitueras i ett 

samspel mellan människans subjektivitet, kollektivets aktivitet och mediets 

tekniska kapacitet.29 Det är även det som gör medier kulturhistoriskt intres-

santa – i analysen av mediet öppnar sig ett större sammanhang där jag också 

bidrar med kunskap om Nationalmuseum under åren 1945–1950. 

 

 

 

Material och urval 

 

 

Den huvudsakliga materialinsamlingen för undersökningen har avgränsats till 

åren 1945–1950 men inledningsvis genomfördes en bredare genomgång av 

hela Nationalmuseums utställningsverksamhet under Erik Wettergrens och 

Otte Skölds förordnanden som överintendenter (1942–1950 respektive 1950–

1958) för att identifiera situationer där museet arbetat med film. Nödvändig-

heten av denna breda genomgång är att museet inte har en arkivbeteckning för 

deras arbete med film eller andra kringaktiviteter som skedde i anslutning till 

deras utställningar. I denna inledande materialinsamling utmärkte sig de tre 

filmprojekt som jag valt att göra till föremål för min undersökning eftersom 

                                                      
29 W. J. T. Mitchell och Mark B. N Hansen, “Introduction” i Critical terms for media studies, 

W. J. T. Mitchell och Mark B. N. Hansen (red.), Chicago: The University of Chicago Press, 

2010, s. XV. 
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de tidsmässigt låg varandra nära, hade en ambition att göra filmen till en be-

tydande del av utställningen och faktiskt genomfördes.30 

Som tidigare nämnts struktureras undersökningen kring filmproduktionen 

Möte med konsten (1945–47) som påbörjades i anslutning till utställningen 

God konst i hem och samlingslokaler (1945), filmvisningarna av Viking Eg-

gelings Diagonalsymfonin (1925) i utställningen Viking Eggeling 1880–1925 

och den serie med avantgarde- och experimentfilm som organiserades i an-

slutning till utställningen Viking Eggeling 1880–1925. 

Nationalmuseum hade vid denna tid en av de starkaste positionerna i 

svenskt kulturliv och det har öppnat upp för ett empiriskt läge där det genere-

rats en stor mängd material som är av intresse för undersökningen. Brev, bil-

der, de faktiska filmerna, protokoll, statliga utredningar och annat tryckt 

material som kan kopplas till filmvisningarna och filmproduktionen är exem-

pel på material som varit viktigt i undersökningen. Eftersom filmvisningar och 

filmproduktioner pågår under en begränsad tid och sällan betraktas vara värda 

                                                      
30 Fyra situationer där museet arbetade med film som valts bort och som inte kommer göras till 

ett huvudsakligt material i avhandlingen men som kommer att tas upp i undersökningen på 

grund av att de ägde rum innan och vid slutet av den period som undersökningen kommit att 

rikta in sig på är dels filmproduktionen Batavernas Trohetsed: En Rembrandtmålnings historia 

(1957) som spelades in i samarbete med Svensk filmindustri i anslutning till Nationalmuseums 

utställning Rembrandt (1956). Dels den idag inte bevarade filmen om Sergel från 1919 där 

Nationalmuseums tidigare överintendent Axel Gauffins var drivande i filmens produktion. Dels 

de av Nationalmuseum samproducerade filmerna Från lera till brons och De grafiska konster-

nas tekniker som spelades in under åren 1931–1932. Från titlarna kan man förstå att det handlar 

om två filmer med ett konstpedagogiskt anspråk men produktionsförhållandena kring dessa två 

filmer är något otydliga och det saknas till min kännedom helt arkivmaterial om dem i Nation-

almuseums arkiv. Den enda faktiska information som finns om filmernas produktion är att De 

grafiska konsternas tekniker inspelades i samarbete med Föreningen för grafisk konst. SOU: 

1948:30. 1944 års folkbildningsutredning. Betänkande och förslag angående det fria och frivil-

liga folkbildningsarbetet. D. 2, Stockholm, 1948, s. 79. Produktionsförhållanden kring Från 

lera till brons förefaller saknas helt. 

Jag har även valt bort att närmare undersöka Nationalmuseums samarbete med Svensk film-

industris journalfilmsprogram Veckorevy från 1930-talets mitt till 1950-talets slut. Utan i likhet 

med ovanstående fyra situationer kommer detta samarbete tas upp i undersökning men inte 

göras till analysens huvudobjekt. 

En annan utställning som valts bort men som bör nämnas är L’art suédois 1913–1953. Ex-

position d’art suédois, cubiste, futuriste, constructiviste vid Galerie Denise René i Paris 1953. 

Utställningen organiserades av Nationalmuseums visstidsanställda tjänsteman Karl G. [Pontus] 

Hultén, senare föreståndare för Moderna Museet, och Oscar Reutersvärd, senare professor i 

konsthistoria vid Lunds universitet. I utställningen visades diapositiv från Viking Eggelings 

film Diagonalsymfonin (1925) men snarare än att vara utställningens huvudsakliga avsändare 

hade Nationalmuseum en ytterst formell funktion där museet främst bidrog med institutionell 

tyngd snarare än att vara involverade i själva utställningsarbetet. Marta Edling, ”From Margin 

to Margin? The Stockholm Paris Axis 1944–1953” i Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art His-

tory, Vol. 88, nr. 1, 2019, s. 6. 
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att dokumentera är det även denna typ av textbaserat material som utgör den 

huvudsakliga empiriska grunden i undersökningen. 

I synnerhet har material från Nationalmuseums och Filmhistoriska sam-

lingarnas arkiv varit avgörande för undersökningens genomförande. Nation-

almuseums arkiv består av myndighetsarkiv, enskilda arkiv med brevsam-

lingar, företags- och organisationsarkiv samt bildarkiv. Bildarkivet har i be-

gränsad utsträckning varit till hjälp eftersom Nationalmuseum i huvudsak valt 

att dokumentera museets utställningar snarare än tillfälliga aktiviteter såsom 

filmvisningar och föreläsningar som skedde i anslutning till utställningarna. I 

Nationalmuseums bildarkiv finns endast tre fotografiska bilder från utställ-

ningen Viking Eggeling 1880–1925 och inga alls från den serie filmaftnar som 

organiserades i anslutning till utställningen.31 Trots att det bara finns tre bilder 

är de på grund av sin dokumenterande karaktär avgörande i analysen av hur 

film faktiskt ställdes ut. Av bilderna framgår det hur utställningen gestaltades 

och hur rummet för filmvisning var organiserat. 

För att förstå hur filmprojekten planerades och producerades har National-

museums myndighetsarkiv och enskilda arkiv med brevsamlingar varit vik-

tiga. Materialet i myndighetsarkivet är varierat och innehåller flera olika do-

kumenttyper såsom arbetsanteckningar, korrespondens, ekonomiska redovis-

ningar, mötesprotokoll, informationsmaterial och formella avtal såväl som 

pressklipp och tidningsartiklar om museet och deras utställningar. I synnerhet 

har Carl Nordenfalks korrespondens varit intressant för undersökningen. Nor-

denfalk var delaktig i filmproduktionen Möte med konsten och den inom mu-

seet som var ansvarig för utställningen Viking Eggeling 1880–1925. I Nation-

almuseums arkiv finns korrespondens inför, under och efter de utställningar 

som filmprojekten organiserades i och i anslutning till. Dessa brev har varit 

viktiga för analysen av filmprojektens planering och produktion samt de an-

vändningsområden som film förknippades med vid museet. 

Avgörande för undersökningens genomförande har också Filmhistoriska 

samlingarnas arkiv varit. Filmhistoriska samlingarnas arkiv finns sedan 1964 

förvarat i sin helhet vid Svenska filminstitutet. I arkivet finns 30 år av korre-

spondens, utställningsmaterial, verksamhetsbeskrivningar och förteckningar 

över samlingens tillväxt. Trots att arkivförteckningen är väldigt innehållsrik i 

sina beskrivningar och har ett eget volymnummer för material rörande Film-

historiska samlingarnas utställningsverksamhet saknas det ett volymnummer 

för deras samarbete med andra institutioner såsom Nationalmuseum.32 Istället 

                                                      
31 Se bild 9, bild 12 och bild 15.  
32 Istället är det utställningar som främst utgick från deras egen samling som har ett eget num-

mer i volymen. 
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har det främst varit i den stora samling korrespondens mellan åren 1946 och 

1952 som ett material har kunnat samlas rörande Filmhistoriska samlingarnas 

betydande arbete i planeringen och genomförandet av filmvisningarna i och i 

anslutning till utställningen Viking Eggeling 1880–1925. 

För att kunna undersöka filmproduktionen Möte med konsten (1945–47) 

har Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar och Kungliga bibliotekets 

databas med digitaliserade dagstidningar varit avgörande. Det är i Kungliga 

bibliotekets audiovisuella samlingar som filmen Möte med konsten (1947) 

finns bevarad i digitaliserat format och det är i dagspressen som information 

om filmens produktion finns att tillgå snarare än i Nationalmuseums gedigna 

arkivmaterial rörande utställningen God konst i hem och samlingslokaler 

(1945) och den senare vandringsutställningen med samma namn.33 I National-

museums arkiv endast finns två dokument som nämner filmproduktionen och 

som har en karaktär av arbetsmaterial inför utställningen.34 Att se den digita-

liserade filmen framför en skärm på Kungliga Biblioteket kan inte jämföras 

med att se filmen på en biograf. Men utifrån de frågor som jag ställer till 

undersökningens material har det inte varit ett problem att min betraktelse idag 

inte till fullo stämmer överens med den betraktarsituation som var då. 

Förutom ovannämnda arkiv har sökningar i Kungliga bibliotekets databas 

med digitaliserade dagstidningar under perioden 1943–1953 tillsammans med 

en systematisk genomgång av tidskrifterna Biografbladet, Filmteknik, Film-

front och SEF varit ett viktigt material i avhandlingen för att svara på frågor 

om de idéer och förväntningar som omgärdade filmmediet.35 I dagstidningar 

                                                      
33 För arkivmaterial rörande utställningen God konst i hem och samlingslokaler i Nationalmu-

seum 1945 se Nationalmuseums arkiv: Serie: F1A, Volym: 56 : God konst i hem och samlings-

lokaler. För arkivmaterial rörande vandringsutställningarna se Nationalmuseums arkiv: Serie: 

F1A, Volym: 60 : Nationalmuseums 14:e vandringsutställning (God konst i hem och samlings-

lokaler). 
34 Nationalmuseums arkiv: ”Förslag till reklam för utställningen God konst i hem och samlings-

lokaler” i Serie: F1A, Volym: 56 : God konst i hem och samlingslokaler; Nationalmuseums 

arkiv: ”Formellt förslag: Förslag till reklam för utställningen God konst i hem och samlingslo-

kaler” i Serie: F1A, Volym: 56 : God konst i hem och samlingslokaler. Under avhandlingsar-

betet har jag inte lyckats finna det brev om Nationalmuseums filmproduktion som överinten-

dent Erik Wettergren skickade till Sveriges ecklesiastikminister och som senare vidarebefordras 

till arbetsutskottet i 1948års konstutredning Konstbildning i Sverige förslag till åtgärder för att 

främja svensk estetisk fostran för att ”tagas i övervägande vid fullgörandet av utredningsupp-

draget”. Brevet finns inte bevarat i arkivmaterialet anhörigt SOU 1956:13 vid riksarkivet. Det 

till trots att SOU 1956:13 anger en inkommande ”Skrivelse den 12 dec. 1946 från chefen för 

Nationalmuseum. SOU 1956:13. 1948 års konstutredning, Konstbildning i Sverige: förslag till 

åtgärder för att främja svensk estetisk fostran, Stockholm: Kihlström, 1956, s. 13; Referenskod 

till arbetsmaterialet anhörigt SOU 1956:13 vid Riksarkivet: NAD/SE/RA/321603 
35 Jag har översiktligt gått igenom innehållsförteckningarna i tidskrifterna Paletten, Ord och 

Bild, Bonniers Litterära Magasin, 40-tal, Konstrevy och Konstvärlden från 1940-talets mitt till 
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och tidskrifter uttalar sig aktörer i och kring Nationalmuseum på ett sätt som 

skiljer sig från den mer formella kommunikation som utgår från Nationalmu-

seum i form av kataloger och pressreleaser. 

Statliga utredningar med kopplingar till Nationalmuseum har varit särskilt 

viktiga för min analys av filmens förväntade användningsområden inom mu-

seet. Dessa utredningar skrevs med fokus på framtida praktiker och präglades 

av den förförståelse och de förväntningar som fanns på filmmediet vid den tid 

de skrevs. I min undersökning av Möte med konsten har SOU 1956:13 Konst-

bildning i Sverige förslag till åtgärder för att främja svensk estetisk fostran 

som påbörjades redan 1948 och som behandlar filmmediets konstförmedlande 

förmåga, varit viktig för att förstå statens intresse för filmmediet.36 Den andra 

statliga utredningen som varit viktig för undersökningen eftersom den har en 

stark anknytning till den omvandlingsprocess som svenskt museiväsende och 

i synnerhet Nationalmuseum befann sig i är SOU 1949:39 Betänkande angå-

ende statens konstsamlingars organisation och lokalbehov.37 Huvudsyftet 

med SOU 1949:39 var att utreda och ”avgiva förslag rörande frågan om bere-

dande av ändamålsenliga lokaler för de av Nationalmuseum förvaltade konst-

samlingarna m. m.” och resulterade i uppmaningen att ett museum för den 

moderna konsten skulle byggas i Stockholm. 38  

Även om dessa utredningar innehåller flera idéer som inte genomfördes 

och etablerade förväntningar som inte infriades är de ett viktigt material i 

undersökningen eftersom de är en del av de imaginära landskap som omgär-

dade filmmediet. 

 

 

 

 

 

                                                      

1950-talets början men inte hittat något med avgörande betydelse för min undersökning. Det 

intressanta är snarare filmens frånvaro i dessa tidskrifter jämfört med den allt mer ökade närvaro 

den fick i svenskt konstliv under 1950-talet. 
36 SOU 1956:13. 1948 års konstutredning, Konstbildning i Sverige: förslag till åtgärder för att 

främja svensk estetisk fostran, Stockholm: Kihlström, 1956. 
37 SOU 1949:39, Nationalmuseiutredningen, Betänkande angående statens konstsamlingars or-

ganisation och lokalbehov, Stockholm, 1949. 
38 SOU 1949:39, Nationalmuseiutredningen, Betänkande angående statens konstsamlingars or-

ganisation och lokalbehov, Stockholm, 1949, s. 3. 
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Tidigare forskning 

 

 

För att kunna bilda mig en uppfattning av hur Nationalmuseum var organiserat 

och fungerade i efterkrigstidens Sverige samt hur museets verksamhet sett ut 

fram till dess har flera publikationer varit undersökningen särskilt till hjälp. I 

sin avhandling Från kungligt galleri till nationellt museum redogör idéhisto-

rikern Per Widén för de processer som ledde fram till att Nationalmuseum 

byggdes och de idéer som präglade beslutet att bygga ett nationalmuseum.39 

En bred bild av den utveckling Nationalmuseum haft, både som institution och 

som byggnad, från sitt bildande fram till 2000-talet har främst tecknats i två 

publikationer som utgivits av museet och skrivits av dess anställda: Per Bjur-

ströms bok Nationalmuseum: 1792–1992 och antologin Nationalmuseum i 

nytt ljus.40 Även om dessa publikationer är en del av museets historieskrivning 

om sin egen verksamhet har de varit viktiga för att förstå bland annat konst-

samlingens utveckling och museibyggnadens historia. 

En undersökning av museets utställningsverksamhet med tillfälliga utställ-

ningar erbjuds i museologen Eva-Lena Bergströms avhandling Nationalmu-

seum i offentlighetens ljus.41 I avhandlingen undersöker Bergström flera till-

fälliga utställningar av konst och konsthantverk på Nationalmuseum mellan 

1866–1966. Hon visar att det fanns ett ökande intresse för tillfälliga utställ-

ningar vid Nationalmuseum under 1940-talet. De tillfälliga utställningar som 

behandlas i min undersökning var med andra ord del av denna utveckling. 

En gemensam tendens i forskningen om Nationalmuseum är att endast fo-

kusera på samlingarna av konst och konsthantverk trots att museet sedan sin 

invigning inrymt flera olika samlingar. Två publikationer som går emot denna 

tendens är antologin Ett museum måste irritera och A case for the middle ages: 

the public display of medieval church art in Sweden 1847–1943 av Lena 

Liepe.42 I Ett museum måste irritera undersöks bland annat det skeende som 

                                                      
39 Per Widén, 2009. 
40 Per Bjurström, Nationalmuseum: 1792–1992, Stockholm: Nationalmuseum, 1992; Kåberg 

(red.), 2018. 
41 Bergström, 2018. 
42 Malin Grundberg, Johan Hegardt, Patrik Nordström och Fredrik Svanberg (red.), Ett museum 

måste irritera: fyra röster om Historiska Museet, Stockholm: Historiska Museet, 2015; Lena 

Liepe, A case for the Middle Ages: the public display of medieval church art in Sweden 1847–

1943, Stockholm: Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien, 2018. 
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till sist ledde fram till att de historiska samlingarna 1939 flyttade ut från Nat-

ionalmuseum och 1943 flyttade in i ett eget museum.43 Genom att utgå från de 

historiska samlingarna och aktörerna kring dem istället för samlingarna av 

konst och konsthantverk och aktörerna kring dem erbjuder antologin ett kom-

pletterande perspektiv på hur Nationalmuseum var organiserat och fungerade 

under 1940-talet. På samma sätt bidrar Liepes forskning om hur medeltida 

kyrkokonst gestaltats i utställningar på Nationalmuseum till en bredare förstå-

else för hur en utställning i museet kunde se ut vid sidan om konstutställning-

arna som främst varit i fokus i forskningen om museets utställningsverksam-

het. Ett exempel på forskning från ett annat fält än konstvetenskap som bidrar 

med viktig kunskap om Nationalmuseums verksamhet under 1940- och 1950-

talen är ekonomhistorikern Martin Gustavssons avhandling Makt och konst-

smak.44 Med Pierre Bourdieus begreppsapparat analyserar Gustavsson det 

svenska konstfältet och visar vilken position och makt aktörer i och kring Nat-

ionalmuseum hade i efterkrigstidens svenska konstliv. 

I forskningen om Nationalmuseums utställningar under 1940- och 1950-

talen utmärker sig särskilt konstvetaren Stina Hagelqvists artikel om den sam-

tida arkitekturens utställningspraktik i Arkitekternas höstsalong 1950 

(1950).45 På ett liknande sätt som min undersökning undersöker Hagelqvist en 

utställning med en tematik och ett innehåll som tidigare inte haft en given plats 

på Nationalmuseum. Hagelqvists artikel är till viss del ett undantag i forsk-

ningen om Nationalmuseums utställningar i efterkrigstidens Sverige. I mångt 

och mycket har praxis i tidigare forskning som behandlat Nationalmuseums 

utställningsverksamhet under 1940- och 1950-talen varit att närma sig museet 

med forskningsärendet att låta Nationalmuseum belysa Moderna Museets för-

historia. Det tydligaste exemplet på detta förfarande är att den utställning som 

tidigare forskning i huvudsak valt att lyft fram från Nationalmuseums 1950-

tal är utställningen Det moderna museet (1950).46 

                                                      
43 Patrik Nordström, ”Ordning–Kaos–Konflikt : Aktörer på historiska museet” i Ett museum 

måste irritera: fyra röster om Historiska Museet, Malin Grundberg, Johan Hegardt, Patrik 

Nordström och Fredrik Svanberg (red.), Stockholm: Historiska Museet, 2015, s. 21–119.   
44 Martin Gustavsson, Makt och konstsmak: sociala och politiska motsättningar på den svenska 

konstmarknaden 1920–1960. Diss., Stockholms universitet, 2002. 
45 Hagelqvist, 2014, s. 69. 
46 Se Bergström, 2018; Hayden, 2006; Hans Hayden, ”Dubbel bindning: Moderna Museet som 

plats för tolkning av samtid och historia” i Historieboken: om Moderna museet 1958–2008, 

Anna Tellgren och Martin Sundberg (red.), Stockholm: Moderna Museet, 2008, s. 177–200; 

Anna Lundström, Former av politik: tre utställningssituationer på Moderna museet 1998–

2008, Diss., Stockholms universitet, Göteborg: Makadam, 2015. 
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Nationalmuseums arbete med film har inte berörts i någon större omfatt-

ning i tidigare forskning om museet.47 Även om både Gustavsson och Berg-

ström undersöker utställningen God konst i hem och samlingslokaler så berör 

ingen av dem filmproduktionen Möte med konsten som planerades i anslutning 

till utställningen. Som jag ovan lyft fram har forskning om och texter av aktö-

rer inom Nationalmuseum främst valt själva byggnaden och platsen, museets 

tillblivelse och samlande, personerna i och omkring museet samt en mängd 

olika utställningar som dess huvudsakliga undersökningsområde. Med sitt fo-

kus på filmmediets roll och betydelse inom Nationalmuseum pekar således 

min undersökning ut en tidigare förbisedd utgångspunkt i forskningen om mu-

seet.  

De texter som berör filmmediets kulturhistoriska roll i efterkrigstidens 

svenska konstmuseer och i en svensk konstvärld har istället främst riktat sitt 

intresse mot Moderna Museets arbete med film. Dessa texter har i huvudsak 

skrivits av tidigare nyckelpersoner i och kring Moderna Museet och har till 

stor del karaktären av minnesbilder från museets tidiga verksamhet än forsk-

ning med tydliga frågor och ett material bortom den egna personen.48 Trots sin 

karaktär har dessa minnesbilder i sin tur använts som huvudsakliga källor i 

den forskning som bedrivits om Moderna Museets filmverksamhet.49  

                                                      
47 Ett mindre undantag till detta är min text ”Apropå Film. Om rörlig bild på det moderna konst-

museet” i Pontus Hultén och Moderna museet: de formativa åren, Anna Tellgren och Anna 

Lundström (red.), Stockholm: Moderna Museet, 2017, s. 97–120. I den texten utgår jag emel-

lertid inte från Nationalmuseum utan från Moderna Museets och relaterar deras möjligheter till 

att börja visa film till den öppenhet som jag kort visar historiskt sett har funnits gentemot film 

inom Nationalmuseum. Ett annat undantag är antologin Det gamla museet och utställningarna 

utgiven av Nationalmuseum. I den nämns kort Nationalmuseums arbete med film men filmen 

är bara en mindre del av en större berättelse om museets utåtriktade verksamhet i efterkrigsti-

dens Sverige. Ulf Abel (red.), Det gamla museet och utställningarna: en konstbok från Nation-

almuseum redigerad av Ulf Abel, Stockholm: Rabén & Sjögren, 1973. En äldre text som upp-

märksammade Nationalmuseums arbete med film är också Lennart Ehrenborgs artikel ”Vår 

första konstfilm”, Ord och bild, nr. 5, 1956, s. 223–230. I artikeln intervjuar och redogör Eh-

renborg för Axel Gauffins arbete med filmen om Sergel samt hans vidare planer på att arbeta 

med film inom Nationalmuseums verksamhet. Genom att lyfta fram styrelseprotokoll från 1919 

pekar Ehrenborg ut att Gauffin hade stora planer om film vid museet men att dessa av olika 

anledningar inte kom att genomföras. 
48 Se exempelvis Pontus Hultén, ”Moderna Museets tillkomst och första år” i Moderna Museet 

Stockholm 1958–1983, Olle Granath och Monica Nieckels (red.), Stockholm: Moderna Museet, 

1983, s. 30–37; Leif Nyhlén, Den öppna konsten: happenings, instrumental teater, konkret po-

esi och andra gränsöverskridningar i det svenska 60-talet, Stockholm: Sveriges allmänna 

konstförening, 1998. 
49 Se exempelvis Lars Gustaf Andersson, John Sundholm och Astrid Söderbergh Widding, A 

History of Swedish Experimental Film culture: from Early Animation to Video Art, Stockholm: 

National Library of Sweden, 2010; Magnus af Petersens och Martin Sundberg, ”Scenkonst: 

Happenings och rörlig bild på Moderna Museet” i Historieboken: om Moderna museet 1958–
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I Moderna Museets historiebok undersöker curatorn Magnus af Petersens 

och konstvetaren Martin Sundberg den rörliga bildens historia i Moderna Mu-

seet och sätter den i relation till framväxten av museet som en scen för tidsba-

serad konst.50 I sin historieskrivning positionerar de Nationalmuseum som det 

traditionellt konservativa museet som arbetade med beprövade och tradition-

ella utställningar i måleri och skulptur. I kontrast blir Moderna Museet något 

experimenterande, nyskapande och gränsöverskridande och museets starka 

anknytning till film kopplas framförallt till en enskild intendents personliga 

intresse för film. Historieskrivningen om Nationalmuseum som Moderna Mu-

seets negativa andra, en institution och en utställningsverksamhet som det nya 

Moderna Museet tydligt skiljer sig från, är något jag vänder mig mot i min 

undersökning. Istället för att utgå från relationen Nationalmuseum – Moderna 

Museet, där Nationalmuseums verksamhet okritiskt karaktäriserats som kon-

ventionellt för att tydligare kunna lyfta fram Moderna Museets radikalitet, för-

ankras min undersökning i Nationalmuseum och i museets utställningsverk-

samhet. 

Förfarandet att inte utgå från den etablerade historieskrivningen av Mo-

derna Museet delas av konstvetaren Annika Öhrner. I artikeln ”The Moderna 

Museet in Stockholm – The Institution and the Avant-garde” lyfter Öhrner 

fram att de progressiva idéer som kom att utgöra grunden för Moderna Muse-

ets utställningsverksamhet och självbild på 1960-talet etablerades i en svensk 

museikontext långt innan museet öppnades 1958.51 Denna process och flera år 

av lokalpolitiska kulturdiskussioner har sedan inte fått en plats när Moderna 

Museets självbild av att utgöra ett brott mot tidigare museiidéer i Stockholm 

och Sverige konstrueras under 1960-talet och i senare historieskrivningar.52 

Men där Öhrners diskussion förs på en mer abstrakt nivå och där analysen 

grundas i utsagor av aktörer inom Nationalmuseum så kommer jag att utgå 

från museets utställningar och de filmprojekt som genomfördes i anslutning 

till utställningarna. 

Tidigare forskning om experiment- och avantgardefilm i en svensk konst-

värld under perioden 1940–1960 har till stor del varit arkivstudier från ett film-

vetenskapligt perspektiv med ett särskilt fokus på filmkulturer vid sidan om 

den kommersiella filmen. I Sverige har denna forskning främst sökt beskriva 

                                                      

2008, Anna Tellgren och Martin Sundberg (red.), Stockholm: Moderna Museet, 2008, s. 99–

120; Andreas Gedin, Pontus Hultén, Hon & Moderna, Stockholm: Langenskiöld, 2016.  
50 af Petersens och Sundberg, 2008. 
51 Öhrner, 2016. 
52 Öhrner, 2016, s. 113. 
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och skapa en översikt av de filmer som skapades och de aktiviteter som skedde 

från det sena 1940-talet och framåt.  

Portalverket om den svenska experimentfilmskulturen i Sverige är Lars 

Gustaf Andersson, John Sundholm och Astrid Söderbergh Widdings A His-

tory of Swedish Experimental Film Culture: From Early Animation to Video 

Art från 2010.53 I sitt forskningsprojekt kartlade de den svenska experiment-

filmskulturen och lyfte fram tidigare glömda svenska experimentfilmer med 

syftet att skriva fram en alternativ svensk filmhistoria. Deras historia om den 

svenska experimentfilmen är främst en historia om de faktiska filmernas pro-

duktionsvillkor och experimentfilmens diskursiva positionering gentemot 

amatör och kommersiell filmproduktion. Deras forskning behandlar inte alls 

Nationalmuseum utan istället lyfter Anderson, Sundholm och Söderbergh 

Widding, i likhet med övrig tidigare forskning, främst fram Moderna Museet 

som en plats där alternativ film får ett utrymme att visas under 1960-talet. 

Forskning om filmkulturer har även en stark förankring i ett internationellt 

forskningsfält. För att skapa mig en förståelse för avantgarde- och experiment-

filmens kulturella situation i ett bredare europeiskt perspektiv har i synnerhet 

Malte Hageners forskning varit av betydelse. I Moving forward, looking back: 

the European avant-garde and the invention of film culture, 1919–1939 visar 

Hagener hur avantgardets filmkultur från 1920-talet blev formerande för hur 

en mer allmän filmkultur tog form runt om i Europa.54 I detta sammanhang har 

även antologin The Emergence of Film Culture: knowledge production, in-

stitution building, and the fate of the avant-garde in Europe, 1919–1945 varit 

                                                      
53 Andersson, Sundholm och Söderbergh Widding, 2010. Andersson, Sundholm och Söder-

bergh Widding har även publicerat flera artiklar som har sin grundforskning i forskningspro-

jektet A history of Swedish Experimental Film Culture. I dessa artiklar finns ett särskilt fokus 

på det sena 1940-talet till 1960-talets experimentfilmskultur. Se Lars Gustaf Andersson och 

John Sundholm, ”Amatör och avantgarde: de mindre filmkulturerna i efterkrigstidens Sverige” 

i Välfärdsbilder: svensk film utanför biografen, Erik Hedling och Mats Jönsson (red.), Stock-

holm: Statens ljud- och bildarkiv, 2008, s. 229–245; Lars Gustaf Andersson, John Sundholm 

och Astrid Söderbergh Widding, “Experimentfilmens behov & filmarkivets möjligheter” i Sko-

smörja eller arkivdokument?" : om filmarkivet.se och den digitala filmhistorien, Stockholm: 

Kungliga biblioteket, 2012, s. 67–80; Lars Gustaf Andersson och John Sundholm ”Amateur 

and avant-garde: minor cinemas and public sphere in 1950s Sweden”, Studies in European Ci-

nema, vol. 5, nr. 3, 2009, s. 207–218. John Sundholm, ”Chance and Play, or Marvellous Ma-

chines–A Forgotten Swedish Film Avant-Garde” i A cultural history of the Avant-Garde in the 

Nordic Countries 1950–1975, Tania Ørum och Jesper Olsson (red.), Leiden: Brill Rodopi, 

2016, s. 349 – 358. 
54 Malte Hagener, Moving forward, looking back: the European avant-garde and the invention 

of film culture, 1919–1939, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007. 
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värdefull eftersom den bidrar med kunskap om de villkor som omgärdade fil-

mens kunskapsproduktion kring den tidsperiod undersökningen behandlar.55 I 

antologin pekar flera olika artikelförfattare ut hur kunskap om film skapades 

i lokala filmkulturer men att den samtidigt var en del i ett större transnationellt 

flöde av kunskap om film. 

Eftersom jag i denna studie är intresserad av att undersöka filmmediets för-

väntade och faktiska användning samt mediets institutionella villkor är kult-

historisk medieforskning ett forskningsfält som ligger denna undersökning 

nära. Kulturhistorisk medieforskning är ett tvärvetenskapligt forskningsfält 

som vuxit fram ur det som kommit att benämnas den materiella vändningen 

inom human- och samhällsvetenskaperna och har en stark förankring i tysk 

medieteori. Istället för tolkning av representation och innehåll har forskning 

inom detta fält lyft fram hur kulturen formas i dess materiella och tekniska 

villkor.56 Resultatet av denna perspektivförskjutning är att det är villkoren för 

och hur något medieras snarare än vad som medieras som är utgångspunkten 

i analysen.57 Den kulturhistoriska medieforskningen arbetar också med ett be-

tydligt bredare mediebegrepp och är mer öppen i sitt val av studieobjekt än 

traditionella mediestudier som främst undersökt massmedier. Inom ett fält av 

svenska mediestudier har detta breda förhållningssätt till vad ett medium är 

öppnat upp för studier av bland annat kontorspapper, luftballonger och bussar 

tillsammans med de mer traditionella medieformerna film, radio och tv.58 

Inom detta forskningsfält är forskning som berör industrifilm, utbildnings-

film och statlig filmproduktion särskilt relevant för min analys av National-

museums filmproduktion Möte med konsten. I synnerhet har filmvetaren Mats 

Jönssons forskning om den statliga film- och bildverksamheten i Sverige un-

der och efter andra världskriget, antologin Medier & politik: om arbetarrörel-

                                                      
55 Malte Hagener (red.), The emergence of film culture: knowledge production, institution build-

ing, and the fate of the avant-garde in Europe, 1919–1945, New York: Berghahn Books, 2014. 

En närliggande antologi som varit av betydelse för hur kunskap om film producerades innan 

filmvetenskap som akademiskt ämne fanns i USA har varit Lee Grieveson och Haidee Wasson 

(red.), Inventing film studies, Durham: Duke University Press, 2008. 
56 Bernhard Siegert, “Cultural Techniques: Or the End of the Intellectual Postwar Era in German 

Media Theory”, Theory, Culture & Society 30, nr. 6, 2013, s. 50. 
57 Bernhard Siegert, Cultural techniques: grids, filters, doors, and other articulations of the 

real, New York: Fordham University Press, 2015, s. 2. 
58 Charlie Järpvall, Pappersarbete: formandet av och föreställningar om kontorspapper som 

medium. Diss., Lunds universitet, Lund: Mediehistoria, Lunds universitet, 2016; Anders Ek-

ström, Solveig Jülich och Pelle Snickars (red.), 1897: mediehistorier kring Stockholmsutställ-

ningen, Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv, 2006; Lotten Gustafsson Reinius, Ylva Habel 

och Solveig Jülich, (red.), Bussen är budskapet: perspektiv på mobilitet, materialitet och mo-

dernitet, Stockholm: Kungliga biblioteket, 2013. 
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sens mediestrategier under 1900-talet och en samling internationella publi-

kationer om hur rörliga bilder historiskt har använts för att utbilda och infor-

mera varit viktiga för min förståelse av arbetarrörelsens och den svenska sta-

tens bildproduktion i efterkrigstidens Sverige.59 Genom att undersöka filmvis-

ningar i och i anslutning till ett museum anknyter min undersökning till ett 

bredare forskningsfält som undersöker film som befunnit sig utanför en kom-

mersiell biografdistribution. I ett svenskt sammanhang är antologin Välfärds-

bilder: svensk film utanför biografen ett nyckelverk inom detta fält och min 

undersökning är till viss del ett svar på redaktörernas förhoppning att antolo-

gin skulle resultera i fortsatt forskning om hittills outforskad film utanför bio-

graferna.60  

Teoretiskt och metodologiskt har min undersökning flera beröringspunkter 

med idéhistorikern Matts Lindströms avhandling Drömmar om det minsta. 

Mikrofilm, överflöd och brist 1900–1970.61  I sin avhandling undersöker Lind-

ström de imaginära landskap som omgärdade mikrofilmen under 1900-talet 

och visar hur de bidrog till mediets konfiguration.62 Mitt intresse för hur me-

dier förhandlar om sin användning, mening och funktion vid sina olika intro-

duktionsögonblick och i situationer av återlansering delas, förutom av Lind-

ström, även av filmvetaren Malin Wahlberg.63 I sin forskning lyfter Wahlberg 

                                                      
59 Mats Jönsson, Visuell fostran: film- och bildverksamheten i Sverige under andra världskriget, 

Lund: Sekel, 2011; Mats Jönsson, “Non-fiction film culture in Sweden circa 1920–1960: 

pragmatic governance and consensual solidarity in a welfare state” i A companion to Nordic 

cinema, Mette Hjort och Ursula Lindqvist (red.), Chichester: Wiley/Blackwell, 2016, s. 125–

147; Mats Jönsson och Pelle Snickars, (red.), Medier & politik: om arbetarrörelsens mediestra-

tegier under 1900-talet, Stockholm: Statens ljud och bildarkiv, 2007. För internationell for-

skning inom industri- och utbildningsfilm samt statlig filmproduktion se främst Charles R. 

Acland och Haidee Wasson (red.), Useful cinema, Durham: Duke University Press, 2011; Vin-

zenz Hediger och Patrick Vonderau (red.), Films that work: industrial film and the productivity 

of media, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009; Haidee Wasson och Lee Grieveson 

(red.), Cinema's military industrial complex, Oakland: University of California Press, 2018; 

Devin Orgeron, Marsha Orgeron och Dan Streible (red.), Learning with the lights off: educa-

tional film in the United States, New York: Oxford University Press, 2012; Nicholas Reeves, 

The power of film propaganda: myth or reality?, London: Cassell, 1999. 
60 Erik Hedling och Mats Jönsson, ”Förord” i Välfärdsbilder: svensk film utanför biografen,  

Erik Hedling och Mats Jönsson (red.), Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv, 2008, s. 7. 
61 Lindström, 2017. 
62 Matts Lindströms användning av begreppet imaginära landskap kan liknas vid Kluitenbergs 

snarlika benämning imaginaries around technological media. Både Lindström och Kluitenberg 

använder begreppet som ett sätt att peka ut de idéer, förväntningar, prognoser och spekulativa 

utsagor som omgärdar ett medium. 
63 Wahlberg, 2008; Malin Wahlberg, ”Inledning: Filmavdelningen–en historisk överblick” (s. 

11–43) och ”Smalfilm för en bred publik: amatörfilm och filmexperiment i tidig svensk tele-

vision” (s. 201–230) i TV-pionjärer och fria filmare: en bok om Lennart Ehrenborg, Tobias 

Janson och Malin Wahlberg (red.), Stockholm: Statens ljud och bildarkiv, 2008. 
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fram hur tidig svensk television visade svensk och internationell experiment- 

och konstfilm under 1950- och 1960-talen. Av särskilt intresse är Wahlbergs 

artikel ”Från Rembrandt till Electronics – konstfilmen i tidig svensk televis-

ion” i vilken Wahlberg visar hur det i produktionen och receptionen av konst-

films-program utkristalliseras idéer om vad film och television var eller kunde 

vara, idéer som Wahlberg menar var formerande för mottagandet av tv-mediet 

generellt.64 Konstfilmens produktionshistoria blir således ett sätt för Wahlberg 

att få en inblick i 1950-talets medie- och kulturpolitik och de förväntningar 

och idéer som präglade dessa tidiga kulturprogram och det nya tv-mediet i sig. 

I ett konstvetenskapligt forskningsfält är David Rynell-Åhléns avhandling 

Samtida konst på bästa sändningstid: konst i svensk television 1956–1969 in-

tressant eftersom den, i likhet med min undersökning, både har ett mediehi-

storiskt och konstvetenskapligt perspektiv i sitt genomförande.65 Rynell Åhlén 

undersöker konstens och konstfilmens roll i det då nya tv-mediet. Utifrån de 

bilder av konsten som producerades i den tidiga televisionen lyfter Rynell Åh-

lén fram den betydelse som tv-mediet hade för konstförmedlingen och vice 

versa den betydelse konstförmedlingens praktik hade för det framväxande tv-

mediet. 

Tidigare forskning om den rörliga bildens utställningshistoria har både i ett 

nationellt och ett internationellt perspektiv centrerats kring det sena 1960-talet 

när såväl konstnärer som utställningskuratorer utvecklade ett allt större in-

tresse gentemot film-, tv- och videomediets rörliga bilder samtidigt som man 

återupptäckte det historiska avantgardets experiment med rörlig bild. Betyd-

ligt mindre har skrivits om att rörlig bild varit närvarande i konstmuseers verk-

samhet långt innan den på allvar började etablera sig som en samtida konst-

form. Medievetaren Haidee Wasson menar att den huvudsakliga anledningen 

till detta forskningsförfarande är att den kollektiva tendensen inom musei-

forskningen har varit att förenkla eller ignorera olika museers långa tradition 

av att arbeta extramuralt med medier såsom radio, television, dagspress, tid-

skrifter och film.66 Men genom att undersöka hur Modern Museum of Art i 

New York arbetade med filmmediet i museets tidiga verksamhet har Wasson 

visat att MoMA inte bara ska uppfattas vara en singulär och identifierbar plats 

utan hur det i sitt intresse för nya medieteknologier också var ett högst mobilt 

museum som var närvarande över hela USA. Wassons forskning har varit av 

                                                      
64 Wahlberg, 2008, s. 203. 
65 Rynell Åhlén, 2016. 
66 Haidee Wasson, Museum Movies: the museum of modern art and the birth of art cinema, 

Berkeley: University of California Press, 2005, s. 71. 
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särskild betydelse för mig eftersom min undersökning delar hennes utgångs-

punkt: att lyfta fram filmens roll och betydelse i ett konstmuseum innan den 

blev en självklar del av en konstvärld under 1960-talets andra hälft. 

 

Disposition 

 

 

Föreliggande avhandling innehåller en inledning, tre undersökande kapitel 

som är strukturerade kring tre filmprojekt och en sammanfattande diskussion. 

Mina tre undersökande kapitel avgränsas utifrån de enskilda filmprojekten och 

kan läsas enskilt. Jag rekommenderar ändå att kapitel 2 och 3 läses tillsam-

mans eftersom de båda har utställningen Viking Eggeling 1880–1925 som en 

gemensam nämnare. 

I avhandlingens första kapitel undersöks filmproduktionen Möte med kons-

ten (1945–1947) i förhållande till de institutioner som kom att samverka i pro-

duktionen av filmen. I synnerhet sätts filmproduktionen i relation till den kun-

skap som vid denna tid fanns om filmens propagerande potential. Från de för-

väntningar som uttrycktes om filmmediet av aktörer vid Nationalmuseum 

framgår av kapitlet att mediet uppfattades vara en möjlighet till massmedial 

kommunikation av museets konstpedagogiska projekt såväl som ett medium 

som kunde etablera museet i sig som en relevant plats för en bredare kultur-

konsumtion som skulle kunna konkurrera med andra lokala kvällsaktiviteter. 

I det andra kapitlet hamnar fokus på utställningsrummet för filmvisning i 

utställningen Viking Eggeling 1880–1925 på Nationalmuseum hösten 1950. I 

kapitlet analyseras filmens utställningspraktik och dess gestaltning i utställ-

ningen. Av undersökningen framgår dels att museets arbete med film i utställ-

ningen kan relateras till tidigare praktiker av att ställa ut film i konst- och 

filmhistoriska sammanhang. Dels att projektionen av rörlig bild i utställningen 

är en ny utställningssituation som skiljer sig från tidigare utställningssamman-

hang. Analysen av utställningen Viking Eggeling 1880–1925 visar även att 

utställningen blev ett ställningstagande för vad som var modern konst och att 

den således är en del av modernismens institutionalisering i efterkrigstidens 

konstvärld. 

I avhandlingens avslutande kapitel hamnar fokus på filmserien 30 år expe-

rimentfilm. I kapitlet analyseras de institutionella agendor som kom att sam-
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verka för att serien med filmaftnar såväl som filmvisningarna av Diagonal-

symfonin i utställningsrummet överhuvudtaget kunde organiseras vid Nation-

almuseum. Organiseringen av filmserien sätts även i relation till en efterfrågan 

av experiment- och avantgardefilm i Stockholms cineastvärld. I tillägg till 

detta framgår av kapitlet att de idéer som formade intresset för att genomföra 

filmserien kan relateras till en nordamerikansk idéströmning att ett konstmu-

seum kan vara något mer en institution som arbetar med konstföremål i trad-

itionella konstformer. 

Avhandlingen avslutas med en sammanfattande diskussion där svaren på 

undersökningens frågor redovisas och de vidare konsekvenserna av avhand-

lingens resultat diskuteras i relation till undersökningens teori och tidigare 

forskning. 
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Möte med konsten 

I salen för tillfälliga utställningar presenterade Nationalmuseum hösten 1945 

utställningen God konst i hem och samlingslokaler (1945). Det uttalade syftet 

med utställningen var att lära besökarna skillnaden mellan god och dålig konst 

samt att verka för att god konst skulle nå ut till det enskilda hemmet och till 

samlingslokaler av olika slag.67 Tidigare forskning har visat hur God konst i 

hem och samlingslokaler var en del av en större smakfostrande diskurs där 

både den svenska staten och arbetarrörelsens aktörer var drivande.68 Det som 

tidigare forskning emellertid inte har tagit upp är att filmmediet skulle sättas i 

utställningens tjänst. I samband med utställningens förberedande arbete på-

börjades en ambitiös filmproduktion som på samma sätt som utställningen 

skulle verka för den goda konsten. Denna filmproduktion är det som utgör 

filmprojektet Möte med konsten. 

I relation till krigs- och efterkrigstidens uppfattning om filmens massmedi-

ala och propagerande möjligheter är det kanske inte överraskande att ett för-

slag väcktes om att producera en film i anslutning till en utställning med en 

smakfostrande avsikt.69 Effekt och propaganda var drivande begrepp i utställ-

ningen God konst i hem och samlingslokaler, begrepp som är starkt förknip-

pade med den svenska statens användning av filmmediet innan, under och ef-

ter andra världskriget. Men film var inte bara propaganda, film stod även i 

centrum för svenskarnas kulturkonsumtion. Under perioden 1945–1950 gick 

en person som bodde i Stockholm på bio i snitt 20 gånger per år.70 Film var 

således en betydande del av människors liv. 

Föreliggande kapitel diskuterar hur båda dessa teman är närvarande i de 

användningsområden och de förväntade möjligheter som mediet förknippades 

med vid Nationalmuseum. Innan undersökningen närmar sig filmprojektet  

                                                      
67 God konst i hem och samlingslokaler: Nationalmuseum 19 oktober–2 december 1945, 

utst.kat., Stockholm: Nationalmuseum, Stockholm, 1945. 
68 Bergström, 2018, s. 297; Gustavsson, 2002, s. 267.  
69 Reeves, 1999, s. 4–6. 
70 För statistiska uppgifter se ”Tabell 4a Besöksfrekvensen på biografer i Stockholm 1920–

1973” i SOU 1973:53. Samhället och filmen D. 4, betänkande. 1973, s. 97. Statistik över be-

söksfrekvensen i hela Sverige och på samtliga svenska biografer finns inte förrän fr. o. m 1956. 

SOU 1973:53. Samhället och filmen D. 4, betänkande. 1973, s. 95. 
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Bild 2. Fotografisk dokumentation från utställningen God konst i hem och samlings-

lokaler i Nationalmuseum 1945. Bilden visar skampålen med dålig konst som instal-

lerades i utställningen. 



29 

Möte med konsten är det emellertid viktigt att först presentera utställningen 

God konst i hem och samlingslokaler eftersom den utgör en bärande kontext i 

relation till det intresse som personer inblandade i utställningens produktion 

hade för filmmediets propagerande potential. 

 

 

 

God konst i hem och samlingslokaler 

 

 

Initiativet till utställningen God konst i hem och samlingslokaler kom från 

Folkets Husföreningarnas Centralorganisation, HSB (Hyresgästernas spar-

kasse- och byggnadsförening), tidskrifterna Folket i Bild och Vi. Utställningen 

var en utveckling av HSB:s tidigare utställning God Konst i alla hem (1944) 

och den bärande idén i båda utställningarna var att samhället kunde förbättras 

genom en större närvaro av god kultur i alla samhällsklasser. I inledningen till 

utställningens katalog beskriver Nationalmuseums överintendent Erik Wetter-

gren hur konsten tidigare tillhört ”suveränen, kyrkan och borgerskapet” men 

att det nu var upp till arbetarklassen att sätta ramarna för en ny kultur.71 

För att visa den tilltänkta målgruppen skillnaden mellan god och dålig 

konst innehöll bland annat en sal i Nationalmuseum en ”skampåle med 

hötorgskonst” och andra exempel på ”skräckkonst” (bild 2).72 Begreppen 

hötorgskonst och skräckkonst var två av flera öknamn som vid denna tid an-

vändes om den konst som bedömdes vara mindervärdig i relation till den goda 

och sanna konsten.73 ”Smutskonst”, ”underhaltig”, ”smakfördärvande”, ”vär-

delöst kram”, ”fabrikskonst” och ”dörrknackarkonst” var andra öknamn och 

prefix som florerade i en svensk diskurs för att beskriva den konst som ansågs 

vara mindervärdig.74 Konstkritikern Nils Palmgren och författaren Hilding 

Östlund beskriver i sin bok Konstskojare, som är en pedagogiskt utformad och 

direkt propagerande skrift mot så kallad mindervärdig och förfalskad konst, 

att denna typ av konst karaktäriseras av banala och sentimentala motiv: skutor 

                                                      
71 Erik Wettergren, ”Inledning” i God konst i hem och samlingslokaler: Nationalmuseum 19 

oktober–2 december 1945, utst.kat., Stockholm: Nationalmuseum, 1945. 
72 Wettergren, 1945, s. 11. 
73 Gustavsson, 2002, s. 266. 
74 Gustavsson, 2002, s. 266. 
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i hög sjö, fiskargubbar, blommande fruktträd och röda stugor, tjädrar och äl-

gar, tallar och hav, månar och moln, solnedgångar och andra stämnings-

stycken.75 Ett återkommande tema i både Konstskojare och i tidens berättelser 

om de två kategorierna god och dålig konst var hur lätt det var för ”en med 

normal estetisk känslighet utrustad person” att skilja hötorgskonsten från den 

”traditionella” originalkonst som de flesta hötorgsmålare beskrevs ha som fö-

rebild eller försökte förfalska.76 Senare forskning har emellertid visat att det 

inte förhöll sig så, det var inte enkelt att skilja god konst från dålig konst ge-

nom att titta på den.77 

Smakfostran och svensk konstpolitik under 1940- och 1950-talen har tidi-

gare undersökts av Martin Gustavsson i hans avhandling Makt och konstsmak 

(2002).78 Med Bourdieus begreppsapparat synliggör Gustavsson hur Statens 

konstråd under denna tid reglerade import av konst eftersom det fanns ett in-

tresse från statens sida att svenska hem skulle fyllas av god konst. Det problem 

som Gustavsson identifierar i relation till denna ambition är att kriterier och 

gränser för vilken konst som bedömdes vara god eller dålig hade en icke-de-

finierad och flytande tillvaro i tidens konstfält.79 Exempelvis pekar Gustavs-

son ut att det inte finns bevarade dokument i Statens konstråds arkiv som kan 

visa på hur experterna i konstrådet förde diskussioner om objektiva värde-

ringskriterier för att bedöma om ett importerat konstobjekt var av god eller 

dålig kvalitet trots att de fällde sådana avgöranden. I sin analys av konstrådets 

dokumenterade bedömningar visar Gustavssons istället hur de främst riktade 

in sig på den enskilda konstnären, ibland på importören och ibland på priset 

när de skulle bedöma om konst var av god eller dålig kvalitet. Men ofta moti-

verades inte avslagen att importera konst alls.80 Enligt Gustavsson präglades 

den smakfostrande diskursen om den dåliga konsten av den paradoxala upp-

fattningen att den ”dåliga” konsten lätt kunde skiljas från den ”goda” samtidigt 

som ”dålig” konst ibland var näst intill omöjlig att skilja från den ”goda” kons-

ten eftersom den i hög grad liknade den kvalitativt sett ”goda” och erkända 

konsten den hade som förebild.81 

Trots de faktiska svårigheterna att definiera objektiva värdekriterier om 

god och dålig konst hängdes ett tiotal tavlor ut som exempel på mindervärdig 

konst i utställningen God konst i hem och samlingslokaler. Dessa skulle verka 

                                                      
75 Nils Palmgren och Hilding Östlund, Konstskojare, Stockholm: Rabén & Sjögren, 1944. 
76 Gustavsson, 2002, s. 267 
77 Gustavsson, 2002, s. 266. 
78 Gustavsson, 2002. 
79 Gustavsson, 2002, s. 276. 
80 Gustavsson, 2002, s. 255–256 
81 Gustavsson, 2002, s. 266 
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i avskräckande syfte och över en tavla med en röd stuga och två stora träd (se 

bild 1) satt en skylt där man kunde läsa hur ”’Hötorgskonsten’ tillverkas i pro-

fitsyfte på löpande band”. 

I kontrast till den dåliga konsten hade utställningskommittén i samband 

med organiseringen av utställningen utlyst en insamling av konstverk från 

samtida verksamma svenska konstnärer för att ställas ut som HSB:s prismax-

imerande goda konst. Av 1865 insända konstverk hade en ”sakkunnig jury 

bestående av museimän, konstnärer och representanter för HSB” bedömt den 

konstnärliga kvaliteten och valt ut 297 tavlor och 31 skulpturer av främst 

yngre konstnärer som skulle erbjudas till försäljning i utställningen.82 Den hu-

vudsakliga anledningen beskrevs vara att premiera yngre konstnärer och ge 

dem en möjlighet att etablera en kontakt med en publik och möjligen fortsätta 

sitt (goda) konstnärskap. Priserna för konstverken till salu var från 25 kr till 

maximipriset 250 kr. Men bredvid varje utställt bidrag fanns det också kon-

taktinformation till konstnären om man ville köpa något annat eller något dy-

rare konstverk. I utställningens katalog motiverar Anna Sjögren, som var dri-

vande i utställningens organisering, valet att sätta ett maximipris:83 

Vi ha faktiskt kommit därhän, att människor ur alla samhällsklasser ha behov 

av konst. Inte bara av den konst som finns i museer och samlingar, utan de vill 

införa konsten i sitt dagliga liv, vill ha tavlor och skulptur i sina hem. De flesta 

människors ekonomiska möjligheter äro emellertid mycket begränsade. HSB:s 

utställningar är ett försök att tillfredsställa detta behov genom att tillhandahålla 

god konst till överkomliga priser.84 

 

I likhet med Sjögren motiverade överintendent Wettergren också det pris-

maximerade priset med att fler skulle ha råd att köpa konst.85 Förutom HSB:s 

prismaximerande konst fanns ytterligare två delar i utställningen med in-

bjudna konstnärer där konst var till salu, Unga målare och Unga skulptörer. I 

denna avdelning fanns emellertid inte ett bestämt maximipris utan verken sa-

lufördes för mellan 125 och 5 000 kr och tilltänkta placeringar för dessa konst-

verk var ”såväl större samlingssalar som i styrelserum och klubblokaler”.86 

                                                      
82 Anna Sjögren, ”God konst i alla hem” i God konst i hem och samlingslokaler: Nationalmu-

seum 19 oktober–2 december 1945, utst.kat., Stockholm: Nationalmuseum, 1945, s. 57. 
83 Anna Sjögren var under 1940-talet involverade i en rad utställningar för HSB:s räkning. Åsa 

Cavalli-Björkman, ”Nils A G Sjögren” i Svenskt biografiskt lexikon, urn:sbl:5991, 

https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5991 (Hämtad 2019-09-12). 
84 Sjögren, 1945, s. 57 
85 Wettergren, 1945, s. 9.  
86 Wettergren, 1945, s. 11. 
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Som utställningen God konst i hem och samlingslokaler var organiserad 

skulle den fylla tre huvudsakliga funktioner. Besökaren skulle förstå värdet av 

god konst i hem och samlingslokaler, förstå skillnaden mellan god och dålig 

konst och erbjudas köpa garanterat god konst till ett överkomligt pris. De tre 

funktionerna skulle i sin tur bidra till att utställningens huvudsakliga idé kunde 

förverkligas: att förbättra samhället genom en större förståelse för och närvaro 

av god kultur i alla samhällsklasser.  

För att utställningen skulle uppnå sitt syfte och verkligen nå ut till en mål-

grupp som annars inte besökte Nationalmuseum arbetade HSB:s reklamavdel-

ning fram olika förslag till reklam för utställningen.87 I tillägg till reklamav-

delningens förslag om presskonferenser, kuponger i månadsmagasin, gallup-

undersökningar och radiointervjuer om utställningen föreslog Karl Kilbom, 

direktör för Sveriges Folkbiografer och medlem i utställningskommittén, att 

en film skulle produceras i anslutning till utställningen.88 

Kilboms förslag om att arbeta med film och den senare produktionen var 

emellertid inte Nationalmuseums första möte med filmen. Museets tidigare 

överintendent Axel Gauffins film om Sergel från 1919 beskrivs i 1948 års 

konstutredning vara filmens första betydande framträdande i museets verk-

samhet.89 Filmen om Sergel spelades in ca 50 år efter det att Nationalmuseum 

invigdes och när filmmediet var knappt 20 år gammalt. En återkommande 

historia om Gauffins Sergelfilm är att den 1921 visades på Skandinaviska mu-

seiförbundets möte i Köpenhamn och att den efter visningen blev kritiserad 

och förlöjligad.90 Filmen finns idag inte bevarad utan den kunskap som finns 

om Sergelfilmen och dess produktion skapades främst under det tidiga 1950-

talet när den lyftes fram som en föregångare i både svenska och internationella 

sammanhang inom den då framväxande genren konstfilm.91 

                                                      
87 Nationalmuseums arkiv: ”Förslag till reklam för utställningen God konst i hem och samlings-

lokaler” i Serie: F1A, Volym: 56 : God konst i hem och samlingslokaler. 
88 Nationalmuseums arkiv: ”Förslag till reklam för utställningen God konst i hem och samlings-

lokaler” i Serie: F1A, Volym: 56 : God konst i hem och samlingslokaler. 
89 SOU 1956:13. 1948 års konstutredning, Konstbildning i Sverige: förslag till åtgärder för att 

främja svensk estetisk fostran, Stockholm: Kihlström, 1956, s. 205. 
90 I Ehrenbergs artikel berättar Gauffin att ”aldrig ska jag glömma den gången, aldrig i mitt liv 

har jag mött en sådan aversion som efter den filmförevisningen. Det var som att släppa lös en 

storm av indignation och protester, och jag kan inte ens ge en svag föreställning om det infero 

jag måste genomlida där jag stod som en måltavla för hånskratt och tillrop i den diskussion som 

följde filmen”. Ehrenborg, 1956, s. 29. Gauffin förklara också i artikeln att det var ”ett bittert 

minne, eftersom det var det som verksamt bidrog till att sätta definitivt stopp för vidare film-

ning”. Ehrenborg, 1956, s. 28. 
91 Ehrenborg, 1956, s. 223–230. 
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Konstfilm, eller dokumentära filmer om konst, lanserades och laddades un-

der åren efter andra världskriget som något av hög kulturell betydelse och kom 

snabbt att utvecklas till en egen filmgenre.92 Åren innan televisionens genom-

brott, det sena 1940- och tidiga 1950-talen, har beskrivits som en oerhört fram-

gångsrika era för filmer om konst. Konsthistorikern Steven Jacobs menar att 

konstfilmens framgångsrika period under denna tid bör kopplas till en bredare 

politik av att popularisera konst för arbetar- och medelklassen och till ett euro-

peiskt samhälle som kulturellt skulle återhämta sig efter andra världskriget.93 

Vid grundandet av UNESCO 1945 ansågs exempelvis filmen som massme-

dium fylla en väldigt viktig funktion i arbetet med att odla en större medve-

tenhet om kulturens betydelse.94 Genren konstfilm hör således i sin ambition 

till samma idéströmning som det grundläggande syftet med utställningen God 

konst i hem och samlingslokaler: att samhället kunde förbättras om det fanns 

en större förståelse för och närvaro av god kultur. 

Under åren 1931–32, efter Sergelfilmen men innan filmprojektet Möte med 

konsten, medverkade Nationalmuseum i produktionen av ytterligare två filmer 

med karaktären av konstfilm. En film med titeln Från lera till brons (1931–

1932) och en annan med titeln De grafiska konsternas tekniker (1931–1932). 

Produktionsförhållandena kring dessa två filmer är något otydliga och det sak-

nas mig veterligen helt arkivmaterial om dem i Nationalmuseums arkiv. Istäl-

let är det i två statliga utredningar under 1950-talet som de gjort sig synliga 

för undersökningen.95 Från dessa två filmer finns endast korta avsnitt från De 

grafiska konsternas tekniker bevarad i Kungliga Bibliotekets audiovisuella 

samling.96  

Trots det bristande arkivmaterialet om Nationalmuseums tidigare filmpro-

duktioner pekar de ändock ut en historisk nyfikenhet för filmmediet och vilken 

                                                      
92 Jacobs, 2011, s. 3. 
93 Jacobs, 2011, s. 4. För forskning om konstfilmens roll i den tidiga svenska televisionen se 

Rynell Åhlén, 2016. 
94 UNESCO spelade även en viktig roll under 1950-talet i ett större försök att samordna pro-

duktionen och distributionen av konstfilm. För mer om UNESCO och deras dokumentära film-

arbete se Zoë Druick, ”Reaching the Multimillions: Liberal Internationalism and the 

Establishment of Documentary film” i Inventing film studies, Lee Grieveson och Haidee Was-

son (red.), Durham: Duke University Press, 2008, s. 66–92. 
95 Den enda faktiska information som finns om filmernas produktion är att De grafiska kons-

ternas tekniker inspelades i samarbete med Föreningen för grafisk konst. Produktionsförhållan-

den kring Från lera till brons saknas helt. Se SOU: 1948:30. 1944 års folkbildningsutredning. 

Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. D. 2, Stockholm, 

1948, s. 79; SOU 1956:13. 1948 års konstutredning, Konstbildning i Sverige: förslag till åtgär-

der för att främja svensk estetisk fostran, Stockholm: Kihlström, 1956, s. 206. 
96 Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar, ”De grafiska konsternas tekniker”, 1931, 

https://smdb.kb.se/catalog/id/002614663 (Hämtad 2019-09-12). 
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funktion mediet kunde fylla i ett konstmuseums verksamhet. Filmmediets ti-

digare historia inom Nationalmuseum är antagligen förklaringen till varför ak-

törer vid museet inte ställde sig frågande till Kilboms förslag utan istället, som 

detta kapitel kommer visa, etablerade starka förväntningar på filmmediets roll 

och betydelse i ett konstmuseum som Nationalmuseum. 

 

 

 

Möte med konsten i arkivet 

 

 

I likhet med tidigare filmproduktioner vid Nationalmuseum är också omstän-

digheterna kring produktionen av filmen Möte konsten (1947) dunkla. Utöver 

den bevarade filmen återfinns en stor del av den information som idag finns 

att tillgå i svensk filmdatabas och i dagspressens intervjuer med filmens upp-

hovsmän. Av databasen framgår det att Nationalmuseum samproducerade fil-

men med filmproduktionsbolaget Nordisk Tonefilm och att den spelades in i 

samarbete med AB Kinocentralen.97  

AB Kinocentralen var i början på 1950-talet ett av Sveriges största filmla-

boratorier men de var även ledande i produktionen av reklam- och industrifil-

mer.98 Nordisk Tonefilm var ett produktionsbolag inom arbetarrörelsen som i 

sin tur ägdes av just Sveriges Folkbiografer som Kilbom var direktör för. Sve-

riges Folkbiografer var en biografkedja, filmdistributör och ett filmprodukt-

ionsbolag som bildades 1941 av Folket husföreningarnas centralorganisation. 

Syftet med bolaget var att organisatoriskt stärka och samla Folkets Husför-

eningarnas biografer samt att producera film med anknytning till arbetar- och 

bondeklassens förhållanden som skulle distribueras till de enskilda Folkets 

                                                      
97 I Folkets Husföreningarnas riksorganisations arkiv vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 

finns arkivposten Handlingar rörande Nordisk Tonefilm. I den arkivposten finns ingen inform-

ation om filmens produktion trots att den innehåller en stor mängd information såsom budgetar 

om de övriga filmer som producerades under samma period. Det finns emellertid en kort notis 

om att filmen finns i Nordisk Tonefilms beställningsarkiv och att de har producerat en ”konst-

film” samt en kort angivelse om filmens kostnad. Arbetarrörelsens arkiv, Folkets Hus riksorga-

nisation, Handlingar rörande Nordisk Tonefilm: 2926/F/6/C.; Svenska Filminstitutet, Svensk 

filmdatabas, ”Möte med konsten” http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/item/?type=film&ite-

mid=18646# (Hämtad 2018-10-08). 
98 Leif Furhammar, Folklighetsfabriken: porträtt av ett svenskt filmbolag, Stockholm: 

PAN/Norstedt, 1979, s. 11.  
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Husföreningarna runt om i Sverige.99 Enligt Folket husföreningarnas central-

organisation skulle deras bolag Sveriges Folkbiografer kunna lyfta de enskilda 

Folket Husföreningarnas ekonomi eftersom den möjliga inkomsten av att visa 

film först förutsågs och sedan visade sig vara hög.100 

I marginalen på det första arbetsdokumentet om utställningens reklamstra-

tegi från HSB:s reklamavdelning kan man i anslutning till förslaget om att 

producera en film läsa att någon på Nationalmuseum antecknat frågor om 

”vem betalar arrangemanget” och ”vem författar manus”.101 Vem av de inblan-

dade aktörerna som till sist betalade arrangemanget framgår varken i Nation-

almuseums arkivmaterial från utställningen God konst i hem och samlingslo-

kaler eller i produktionsbolaget Nordisk Tonefilms arkiv. I ett mer formellt 

förslag om utställningens reklam i Nationalmuseums arkiv är det också fort-

satt två frågetecken under kolumnerna ”Kostnader” och ”Betalas av” på raden 

”Film” samtidigt som det anges att Sveriges Folkbiografer möjligen skulle 

kunna bekosta produktionen.102 Förutom dessa dokument finns mig veterligen 

inte något ytterligare bevarat material i varken Nationalmuseums eller Nor-

disk Tonefilms arkiv som skulle kunna svara på frågor om hur och varför mu-

seet till sist valde att göra en film. Detta trots att det senare och mer formella 

dokumentet om utställningens reklam anger att filmen ska verkställas av Nat-

ionalmuseum.103 På grund av filmprojektet Möte med konstens frånvaro i både 

Nationalmuseums och Nordisk Tonefilms arkiv fokuserar analysen i det föl-

jande främst på filmens audiovisuella gestaltning och på dagstidningarnas in-

tervjuer med aktörer som var involverade i filmproduktionen. Även om den 

audiovisuella gestaltningen inte är denna undersöknings huvudintresse bidrar 

likväl en analys av filmens innehåll till kunskap om både de användningsom-

                                                      
99 Suvi Virkamäki, ”Folkets hus och spelfilmen 1941–1945: den svåra balansen mellan ideologi 

och ekonomi” i Arbetarhistoria: Meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, vol. 2–

3, nr. 98–99, 2001, s. 24–31. 
100 Virkamäki, 2001, s. 27 
101 Se Nationalmuseums arkiv: ”Arbetsdokument: Förslag till reklam för utställningen God 

konst i hem och samlingslokaler” i Serie: F1A, Volym: 56 : God konst i hem och samlingslo-

kaler. 
102 Se Nationalmuseums arkiv: ”Formellt förslag: Förslag till reklam för utställningen God 

konst i hem och samlingslokaler” i Serie: F1A, Volym: 56 : God konst i hem och samlingslo-

kaler. 
103 I filmens tekniska specifikationer i svensk filmdatabas anges överintendent Erik Wettergren 

som manusförfattare och Nationalmuseums intendent Folke Holmér som filmens konstnärliga 

rådgivare. Svenska Filminstitutet, Svensk filmdatabas, Möte med konsten,  http://www.svensk-

filmdatabas.se/sv/item/?type=film&itemid=18646# (Hämtad 2018-10-08). 
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råden och förväntade möjligheter som filmmediet förknippades med och vil-

ken förståelse det fanns för filmmediets propagerande potential vid museet 

såväl som vid de inblandade produktionsbolagen.  

 

 

 

Överintendent gör filmmanus 

 

Sommaren 1945 intervjuades överintendent Erik Wettergren tillsammans med 

filmens regissör Lawe Friman om Nationalmuseums planerade ”konstfilm”.104 

Av Svenska Dagbladets intervjuartikel med rubriken ”Överintendent gör film-

manus” framgår det att filmningen redan påbörjats och att filmen var tänkt att 

göras färdig till öppningen av Nationalmuseums stora höstutställning 1945, 

God konst i hem och samlingslokaler. Intervjun med Wettergren är en kort 

artikel men kärnan i det som Wettergren presenterar som sitt manus framgår 

ändå med tydlighet. I intervjun berättar Wettergren och Friman att den plane-

rade konstfilmen ska skildra konsten i en fiktiv svensk stad med namnet Me-

delby.105 Bland annat ska konsten i Medelbys kyrka, skolor, museum, sam-

lingslokaler, fabriker skildras men ”först och främst” ska konsten i enskilda 

hem lyftas fram. I intervjun berättar de också att de två partier som redan hade 

filmats dels var en iscensättning av hur en skolklass från den fiktiva staden 

Medelby besöker Nationalmuseum och deras vårutställning Opponenterna av 

1885 (1945), dels tagningar av konstprofessor Sven X:et Erixson i arbete. Av 

artikeln framgår det att flera andra kända målare, skulptörer och grafiker ska 

filmas i sitt arbete och att ”hötorgskonsten kommer att få sina fiskar varma 

också för den delen”.106 Wettergren lyfter särskilt fram att filmen skulle bli 

ljudsatt och få tidstypiska musikstycken, exempelvis menuetter för roko-

                                                      
104 Det är Wettergren som använder begreppet konstfilm om den planerade filmen. ”Överinten-

dent gör filmmanus”, Svenska Dagbladet, 1945-07-01. 
105 Namnet (och begreppet) Medelby kommer högst troligt från en sociologisk studie med nam-

net Medelby. Martin Allwood och Inga-Britt Ranemark, Medelby: en sociologisk studie, Stock-

holm: Bonnier, 1943. Den bygger i sin tur på en amerikansk sociologisk studie med namnet 

Middletown. Robert Staughton Lynd och Helen Merrel Lynd, Middletown: a study in contem-

porary American culture, New York: Harcourt, Brace and Company, 1929. 
106 ”Överintendent gör filmmanus”, Svenska Dagbladet, 1945-07-01. 
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koverk och jazz för kubistiska verk. Sammanfattningsvis beskriver Wetter-

gren hur filmen kommer bli ”en populär handledning i konsten att förstå konst 

och hur man placerar konst i hemmiljö eller i samlingslokaler”.107  

Avsikten med filmproduktionen liknar således avsikten med utställningen 

God konst i hem och samlingslokaler: det var den goda konstens värden som 

skulle kommuniceras. Hur den skulle kommunicera detta är emellertid något 

som skiljer filmen från utställningen och något jag kommer återkomma till 

senare i detta kapitel. Det viktiga i ovanstående avsnitt är de stora planer och 

förväntningar som knöts till filmproduktionen. Flera konstnärer skulle filmas 

i sitt arbete, skådespelare skulle användas för att iscensätta besök på Nation-

almuseum och en hel stad skulle användas som scen för att förklara den goda 

konstens stora värde i människors liv. Att ambitionen var hög speglas även i 

den kostnadsangivelse som finns om filmen i Nordisk Tonefilms styrelsebe-

rättelse från 1946.108 Av styrelseberättelsen framgår det att filmproduktionen 

kostat 25 883,27 kr men samtidigt framgår det inte vilken institution eller vil-

ket företag som burit denna kostnad.109 Det anmärkningsvärda med denna 

summa framgår i jämförelse med Nordisk Tonefilms tidigare kortfilmspro-

duktioner under 1940-talet, dessa hade produktionskostnader från 1 274,55 kr 

till som mest 6 624,27 kr.110 Filmproduktionen Möte med konsten var således 

nästan fyra gånger så kostsam som den ditintills dyraste kortfilmsprodukt-

ionen. 

Trots sin budget och stora planer blev emellertid inte Nationalmuseums 

konstfilm färdig till vernissagen av utställningen God konst i hem och sam-

lingslokaler den 19 oktober 1945. I utställningens katalog finns heller inte 

några spår av filmen trots att Wettergren utlovade och entusiastiskt beskrev 

arbetet med den bara ett par månader innan i intervjun med Svenska Dagbla-

det. Det är först i november 1946, ett år efter utställningen God konst i hem 

och samlingslokaler avslutats, som ett första bildsvep med ett urval av scener 

visades från en film som producerats av Nationalmuseum och som nu fått ti-

                                                      
107 ”Överintendent gör filmmanus”, Svenska Dagbladet, 1945-07-01. 
108 Arbetarrörelsens arkiv, Folkets hus riksorganisation, Handlingar rörande Nordisk Tonefilm, 

”Uppställning över inkomster och utgifter för dv. Småfilmer” i 2926/F/6/C. 
109 25 883,27 SEK år 1946 kunde köpa lika mycket varor och tjänster som 541 248 SEK år 2019 

mätt med konsumentprisindex. Källa till uträkning se http://historicalstatistics.org/Jamforelse-

pris.htm (Hämtad 2019-09-08) och Rodney Edvinsson och Johan Söderberg “A Consumer 

Price Index for Sweden 1290–2008” i Review of Income and Wealth, vol. 57, nr. 2, 2011, s. 

270-292.  
110 Arbetarrörelsens arkiv, Folkets hus riksorganisation, Handlingar rörande Nordisk Tonefilm, 

”Uppställning över inkomster och utgifter för dv. Småfilmer” i 2926/F/6/C. 
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teln Möte med konsten. Denna första visning ägde rum innan kvällens huvud-

film och skedde i samband med premiären av Nordisk Tonefilms stora sats-

ning det året, Ingmar Bergmans film Det regnar på vår kärlek (1946).111 Vis-

ningen i november 1946 sammanföll också med att utställningen God konst i 

hem och samlingslokaler omvandlades till en vandringsutställning. 

Vandringsutställningen God konst i hem och samlingslokaler visades på 

olika kulturinstitutioner och Folkets hus runt om i Sverige under hösten 1946 

och våren 1947. Den hade gjorts möjlig av riksdagens beslut att Nationalmu-

seum skulle återuppta sitt arbete med vandringsutställningar, en utställnings-

praktik som hade varit vilande sedan innan andra världskrigets utbrott.112 Efter 

visningen i anslutning till Det regnar på vår kärlek visades filmen ytterligare 

någon gång mellan den 7 och 11 november 1946 i Kumla Folkets hus och 

senare i Örebro Folkets hus.113 Dessa visningar skedde i samband med att 

vandringsutställningen God konst i hem och samlingslokaler ställdes ut i Öre-

bro.  

Under våren 1947 klipptes Möte med konsten om till en något längre vers-

ion än tidigare och visades dels i Svensk Filmindustris programserie Dagens 

spegelbilder tillsammans med fem andra journalfilmer, dels tillsammans med 

sju andra filmer i biograf Svarta Kattens rullande kortfilmsprogram.114 Det 

hade då gått 20 månader sedan den entusiastiska och lovande intervjun med 

filmens upphovspersoner. Efter dessa två visningar i Dagens spegelbilder och 

i Svarta kattens kortfilmsprogram intervjuades  Nationalmuseums intendent 

Folke Holmér tillsammans med Friman om filmen. Till skillnad från filmpro-

duktionens inledande skede där Wettergren framstod som drivande i filmens 

utformning och genomförande hade nu Holmér tagit över rollen som Nation-

almuseums representant i filmens produktion. Holmér beskrivs i artikeln, och 

senare i filmens tekniska specifikationer, vara filmens konstnärliga rådgivare 

och tillsammans med Friman berättar han att det var roligt att göra Möte med 

konsten men att de nu hoppas att de ska ges möjligheten att fullfölja filmen så 

att den längre och mer utförligare versionen de planerat kan slutföras.115 Men 

                                                      
111 ”Svensk lördagspremiär”, Svenska Dagbladet, 1946-11-06. 
112 Nationalmuseums arkiv: ”Brev 59 den 26/7” i Serie: E1A, Volym: 9: Kungliga brev och 

departementsskrivelser / 1944–1 950. 
113 Brev från Nationalmuseums centrala kansli till Fil.lic. Nils Lindhagen, 1946-11-11. Nation-

almuseums arkiv, Serie: F1A, Volym: 60 : Nationalmuseums 14:e vandringsutställning (God 

konst i hem och samlingslokaler) 
114 Spegelserien var en programpunkt där olika kort och/eller journalfilmer visades i ett gemen-

samt program. Annons ”Dagens spegelbilder” Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dag-

bladet, 1947-02-03. 
115  I en artikel en vecka senare framgår även uppgiften att Nationalmuseum, parallellt med 

Möte med konsten gjort en film som kallas Vi behöver konsten. Förutom just den artikeln är en 
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Friman och Holmér fick inte möjligheten att arbeta vidare med filmen Möte 

med konsten. Den version av filmen som idag finns bevarad i Kungliga Biblio-

tekets audiovisuella samlingar stämmer i sina meter överens med den censur-

granskade filmen Möte med konsten från den 31 januari 1947. 

 

 

 

Filmen Möte med konsten 

 

 

Möte med konsten (1947) har en speltid på cirka 20 minuter och inleds med 

filmbilder där en hand bläddrar i det topografiska planschverket Suecia an-

tiqua et hodierna tillsammans med en speakerröst som reflekterar över vad 

Sveriges kulturarv är och att vi bör ta tillvara på det. Filmen klipper sedan till 

exteriör- och interiörbilder på Varnhems klosterkyrka för att efter det visa Hi-

storiska Museets interiörer och samlingar. Speakerrösten förklarar och film-

bilderna illustrerar hur den kyrkliga konsten och kyrkan dominerade som plats 

för konstupplevelser under medeltiden. Men med reformationen och renässan-

sen, berättar filmens speakerröst, kom emellertid ett annat möte med konsten 

att möjliggöras. Detta ”världsliga förhållningssätt” till konst och hur ”herre-

män” satte sin stämpel på denna tids arkitektur och konst exemplifieras med 

bilder på Gripsholms slott och Nikodemus Tessins d. y:s slottskonstruktion 

samt Överståtshållarpalatset på slottsbacken. Scenen med Tessins överståts-

hållarpalats inleds med att en herreman i tidstypiska kläder går omkring i ett 

                                                      

censurgranskning av en film med titeln Vi behöver konsten från november 1946 det enda spåret 

som finns kvar av att den filmen någonsin funnits och skapats. Allt tyder emellertid på att bild-

svepet som visades i samband med premiären av Det regnar på vår kärlek censurgranskades 

och då möjligen kallades Vi behöver konsten men att den senare annonserades med titeln Möte 

med konsten. Filmen censurgranskades även med 315m film i november 1946 och sedan med 

425m film den 31 januari 1947. Det stämmer även med påståendet att det var en något längre 

version av filmen som visades våren 1947 jämfört med hösten 1946. Seger, ”Materialet är klart 

till en film om Carl Eldh”, Svenska Dagbladet, 1947-03-14. Carl Nordenfalk beskriver också 

vårens tidigare visningar av Möte med konsten som dess ”kortare” version i en artikel om konst-

film och Nationalmuseum våren 1947. ”Matissefilmen öppnar oanade perspektiv” Svenska 

Dagbladet 1947-03-07. Även i Nordisk Tonefilms arkiv växlar filmen mellan att kallas ”konst-

filmen”, ”Möte med konsten” och ”Vi behöver konsten”. Arbetarrörelsens arkiv, Folkets hus 

riksorganisation, Handlingar rörande Nordisk Tonefilm: 2926/F/6/C. 
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tidstypiskt hem och betraktar sin konst. Effekten av denna scen blir att skåde-

spelaren i sin betraktelse av konst visar denna konst för den som ser filmen 

såväl som hur man kan betrakta den. I samband med att herremannen sätter 

sig ned i en fåtölj för att betrakta konsten över en eldstad berättar speakerrös-

ten: ”Men, det var inte bara furstar och herremän som ville skapa skönhet och 

trivsel omkring sig”. Filmen klipper sedan till en allmogestuga på Skansen 

och samtidigt som en kvinna väver i en större vävstol berättar speakerrösten: 

”Hos Sveriges fria bondestam fanns också skönhetskrav som tog sig uttryck i 

dekorativ utformning av hem och bohag”.  

Innan Nationalmuseum ställs i centrum sätter filmen fokus på hur samlan-

det, som aktivitet, lade grunden för dagens museum. Speakerrösten förklarar 

hur man tidigare samlade på allt men att ansvarsfulla män nu har ansvar för 

samlandet och Sveriges konstskatter. Nationalmuseum förklaras sedan vara en 

”omistlig tillgång för vårat land” och olika konstverk från den permanenta 

samlingen samt den tillfälliga utställningen Opponenterna av 1885 våren 1945 

visas i filmen. Från samlingen lyfter filmen särskilt fram 1800-talets svenska 

historiemåleri och samlingen med fransk 1700-tals konst. I de olika verk som 

skildras i filmen växlas det mellan att zooma in till närbild och röra sig över 

målningens yta till zooma ut till helbild och från verkets plats på Nationalmu-

seums vägg panorera till nästa tavla eller skulptur. Efter tagningarna i Nation-

almuseum, som varierar från att vara folktomma till att vara fyllda med folk, 

berättar speakerrösten i samband med att filmen fasar över till en filmbild på 

Konstakademiens byggnad: 

 

Men det finns mycket att lära innan man kan bli en riktig konstnär. I Konstaka-

demien i Stockholm får eleverna brottas med de problem som konstutövandet 

ställer på var och en som vill lära något, och bli något. 

 

När Konstakademien sätts i centrum har halva filmen förflutit och ett annat 

perspektiv anslås. Från ett fokus på betraktandet, behovet och den historiska 

närvaron av konst i människans livsmiljö hamnar nu fokus på de som skapar 

konst, konstnärerna. Scener från Konstakademien visar hur eleverna arbetar 

efter levande modell och blir undervisade av akademiens professorer i måleri, 

teckning, skulptur och grafik (bild 3). Förutom elevarbete inom akademien 

visas även bilder från Isaac Grünewalds målarskola där man får se en grupp 

elever måla efter levande modell. 

Efter dessa scener på konstnärer under utbildning handlar filmens sista 

tredjedel om yrkesverksamma konstnärer. Denna del inleds med bilder från  
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Bild 3. Filmbilder från Möte med konsten (1947). Bilden visar hur professor Arvid 

Fougstedt leder en lektion i teckning efter levande modell i en av Konstakademiens 

undervisningssalar. 

 

 

Prins Eugens bostad på Waldemarsudde för att sedan övergå till att visa prin-

sens skisser till hans triptyk i Operahusets kungliga foajé. Avsnittet med Prins 

Eugen avslutas med ett bildsvep av prinsen när han målar i sin trädgård på 

Waldemarsudde. Filmen presenterar sedan Sven X:et Erixson som avslutar sin 

monumentala oljemålning Ankomsten och ett urval av de prisvinnande bidra-

gen från den idétävling för utsmyckandet av samlingslokaler som utlystes i 

samband med utställningen God konst i hem och samlingslokaler. Konstnä-

rens uppgift i denna idétävling var att presentera ett förslag till en dekorativ 

målning i valfri teknik för en sammanträdes- eller en läsesal i ett Folkets hus 

i ett medelstort svenskt samhälle. Armand Rosander vann första pris i täv-

lingen och filmen visar hur han arbetar med sitt förslag till oljemålningen En 

påminnelse. Särskilt fokus läggs emellertid på en detaljstudie från Torsten 

Billmans prisvinnande skiss som skildrar Sveriges arbetarrörelse och som lig-

ger till grund för monumentalmålningen Samhällsutveckling i Gävle Folkets 

hus.116 I likhet med filmbilderna på konsten i Nationalmuseum ligger inte fo-

kus på att visa en helhet av Billmans skiss. Filmbilden börjar in-zoomad på  

                                                      
116 Dan Lennervald, Torsten Billman, bildmakaren, Kungsbacka: ABF Norra Halland i samar-

bete med Hallands konstmuseum, 2010. Verket uppfördes i Gävles Folket hus men doldes sedan 

bakom en skjutvägg och en biografduk innan verket ”återupptäcktes” 2011. ”Glömd konstskatt 
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Bild 4. Filmbild från Möte med konsten (1947) 

 

Bild 5. Filmbild från Möte med konsten (1947). 

 

 

                                                      

– i ett skräpigt hörn i Folkets hus” Arbetarbladet, 2011-05-16, http://www.arbetarbladet.se/kul-

tur/konst/glomd-konstskatt-i-ett-skrapigt-horn-i-folkets-hus (Hämtad 2017-04-17). 
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pojken i skissen (bild 5) för att sedan panorera uppåt i bilden till agitatorn utan 

att alls visa skissens helhet för filmbetraktaren (bild 4). 

Att tydligt arbeta med närbilder, montage och panoreringar är ett bildspråk 

som från den senare delen av 1940-talet kom att bli ett signum för hur konst-

filmer arbetade med konst i allmänhet och måleri i synnerhet.117 Tidigare 

forskning har visat hur aktörer inom svensk konstfilmsproduktion förstod 

denna filmtekniska metod som nytt möte med konstverket.118 I en understreck-

are i Svenska Dagbladet 1952 förklarar Lennart Ehrenborg, då anställd vid 

Artfilm AB – ett av Sveriges största produktionsbolag för konstfilm, hur fil-

men hade möjlighet att dramatisera konsten och att den utan tavelramens på-

taglighet kunde försätta filmbetraktaren rakt in i själva bildrummet.119 Konst-

filmen förstods således av de inblandade aktörerna kunna möjliggöra en ideal 

och omedierad konstupplevelse där betraktaren blev uppslukad av konstverket 

och innesluten i det som skildrades.120 Sammantaget visar närvaron av denna 

filmtekniska metod i Möte med konsten hur det i produktionen fanns en med-

vetenhet om konstfilmen som genre från ett internationellt sammanhang ef-

tersom det först var under de inledande åren på 1950-talet som konstfilmen 

fick ett större genomslag och började diskuteras som en egen genre i Sve-

rige.121 

Efter bildscenerna på de prisvinnande skisserna berättar speakern vid en 

övergång från Billmans skiss till Carl Eldhs ateljé hur bildhuggeriet ännu inte 

hunnit ifatt målarkonsten vad gällande ”utsmyckningen av hem och samlings-

lokaler med god och värdefull konst”. I flera olika scener panorerar filmka-

meran över den stora mängd ”skulpturskisser” som finns i Eldhs ateljé och 

speakerrösten berättar att man med dessa bilder både kan märka och känna en 

verklig konstnärs arbetsiver. Delen med besök hos olika konstnärer avslutas 

med ett besök i Bror Marklunds ateljé där han arbetar på gipsmodellen till den 

bronsrelief som ska komma att bli portar till Historiska Museet i Stockholm. 

Under en panorering över Marklunds gipsmodell till en övergång med den 

avslutande bilden på Milles Orfeusgrupp på Hötorget i Stockholm berättar 

speakerrösten: 

Här har vi sett några exempel på god konst, gammal konst, konst av idag. Dess 

innersta syfte är att nå människorna, att ge dem något, något som består. 

                                                      
117 Rynell Åhlén, 2016, s. 60. 
118 Rynell Åhlén, 2016, s. 53. 
119 Lennart Ehrenborg, ”Konstfilm”, Svenska Dagbladet¸ 1952-09-14. 
120 Rynell Åhlén, 2016, s. 60. 
121 Rynell Åhlén, 2016, s. 50. Rynell Åhlén hänvisar i sin tur till artiklar i dagspressen. Bland 

annat: Erik Lindegren ”Konstfilm som filmkonst”, Dagens Nyheter, 1951-02-28. 
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 [Konstpaus] 

 

Nu slutar vi vårt möte framför Milles Orfeusgrupp, om den har konstnären sagt, 

att den vill illustrera Orphei-symbolen. Människan lyftes genom konsten mot 

ljuset, mot högre rymder. Och fler och fler blir de svenskar som får erfara denna 

upplevelse. 

 

Filmen Möte med konsten är en sammanhållen helhet. Den har en handling 

med en början och ett slut. Den rör sig från hur konst historiskt sett varit en 

del i kyrkans samlingslokaler och fyllt en funktion i såväl böndernas som her-

remännens hem till att vända sig till konstens produktionsvillkor och konst-

närlig utbildning samt karriär. Det som emellertid inte har karaktären av en 

sammanhållen helhet är filmens produktion. Den blev fördröjd med flera år, 

inte fullständigt genomarbetad och dess faktiska distribution väldigt knapp. 

Filmen blev också som nästa avsnitt kommer visa något helt annat än de idéer 

och förväntningar som överintendent Wettergren knöt till den i utställningens 

inledande skede.122 

 

 

 

Propagandafilm 

 

 

Intressant för denna undersökning är att det i början på filmproduktionen 

framträder en idé att filmen på något sätt ska vidga utställningen och erbjuda 

ett annat perspektiv än det som utställningen visar och gör eller ens har möj-

lighet att visa och göra. Filmens planerade användningsområde var i likhet 

med utställningen God konst i hem och samlingslokaler övergripande tematik 

att fungera som propaganda för den goda konsten. Men istället för att visa god 

respektive dålig konst och erbjuda god konst till försäljning framgår i det ma-

nusutkast som överintendent Wettergren presenterar i intervjun i Svenska 

Dagbladet att Nationalmuseums planerade konstfilm mer direkt ska handleda 

i hur konst bör hängas i samlingslokaler men ”först och främst enskilda 

                                                      
122 ”Överintendent gör filmmanus”, Svenska Dagbladet, 1945-07-01. 
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hem”.123 Även om ett enskilt hem i film också blir ett medierat hem markerar 

Wettergrens användning av begreppet enskilt hem en uppfattning att filmens 

möjlighet att representera ett verkligt hem skiljer sig från ett gestaltat hem i 

ett museum. Att den mer direkt kan handleda i hur konst bör hängas pekar 

också ut en skillnad i filmens möjligheter gentemot utställningen. Vad som 

innefattas i att handleda är oklart men syftar antagligen till att man i film kan 

gestalta en hängningsprocess av konst där olika valmöjligheter demonstreras 

på ett sätt som en hängd utställning inte har möjlighet att göra. 

Slutresultatet av filmen Möte med konsten skiljer sig också påtagligt från 

Wettergrens manusutkast. Konstnärsporträtten och bilder från utställningen 

Opponenterna av 1885 finns kvar men av planerna på att filma i en fiktiv stad 

som skulle kallas Medelby och skolklassens iscensatta besök vid Nationalmu-

seum finns inget kvar. Inte heller kubistisk konst ackompanjerat med jazz eller 

konst från enskilda hem skildras i filmen. Till skillnad från de varierade inslag 

av spel- och dokumentärfilm som Wettergren ger uttryck för när han beskriver 

den fiktiva staden Medelby och hur en skolklass från staden ska besöka Nat-

ionalmuseum är slutresultatet mer orienterat mot ett konventionellt dokumen-

tärt bildspråk där en anonym och allvetande berättarröst leder filmbetraktaren 

genom bilderna.124 Det enda inslag av spelfilm som finns kvar i Möte med 

konsten är istället scenen med Tessins överståtshållarpalats där en herreman 

går omkring i tidstypiska kläder och visar sitt tidstypiska hem. Att aktörer i 

anslutning till filmens produktion i hög grad önskade men i mindre grad an-

vände spelfilmens form är emellertid intressant i relation till den kunskap som 

fanns om filmens propagerande potential. 

Filmen utvecklades som ett modernt massmedium i symbios med det euro-

peiska 1900-talets två stora krig och tillsammans med en vilja att dokumentera 

och bestämma verkligheter.125 Den rörliga bildens möjligheter att påverka och 

styra opinioner fick en särskild uppmärksamhet i de krigförande länderna. 

Från första världskriget men främst under och efter andra världskriget uppfat-

                                                      
123 ”Överintendent gör filmmanus”, Svenska Dagbladet, 1945-07-01. 
124 Per Vesterlund, ”Förskingrat kulturarv: nedslag i HSB:s filmproduktion” i Välfärdsbilder: 

svensk film utanför biografen,  Erik Hedling och Mats Jönsson (red.), Stockholm: Statens ljud- 

och bildarkiv, 2008, s. 197 
125 Filmmediets dokumenterande potential var något som Nordiska museet tidigt kom till insikt 

om. Redan på 1920-talet började museet dokumentera bland annat folkliga sedvänjor, hantverk, 

klädedräkt, jakt och fångst. https://www.nordiskamuseet.se/samlingar/om-samlingarna/film-

och-ljudsamlingar (Hämtad 2019-10-05). 
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tades filmen av statsmakterna som ett genomträngande massmedium med po-

tentiellt oändliga möjligheter att användas för politiska ändamål.126 Det var 

denna propagerande potential som kom att utgöra grunden för det starka in-

tresse som etablerades i relation till filmmediet från den svenska staten men 

även från näringslivet och arbetarrörelsen. 

Under andra världskrigets inledande år bildades i Sverige Statens inform-

ationsstyrelse. Fram till sin avveckling 1945 var Statens informationsstyrelse 

landets viktigaste kontrollinstans av medier, information och propaganda.127 I 

Svensk Författningssamlings instruktioner för Statens informationsstyrelse 

fastslogs det att den skulle ”planlägga och bedriva annan erforderlig upplys-

nings- och propagandaverksamhet inom och utom landet”.128 Filmvetaren 

Mats Jönsson beskriver i Visuell fostran hur Statens informationsstyrelse både 

producerade egna filmer och strävade efter att samarbeta med filmindustrin 

för att forma nationen och dess medborgare till en homogen enhet under krigs-

åren.129 Den huvudsakliga anledningen till att filmen uppfattades vara central 

i detta arbete var att det inom Statens informationsstyrelse fanns en uppfatt-

ning om att biografförevisad film var det främsta mediet för suggestiv påver-

kan.130  

Våren 1944 samarbetade Statens informationsstyrelse för sista gången med 

produktionsbolaget Kinocentralen, som även var produktionsbolag för Möte i 

konsten, för att spela in sin sista och mest välproducerade film, Hur vår histo-

ria räddas (1945). Hur vår historia räddas kan beskrivas som en icke-kom-

mersiell film om Riksantikvarieämbetets kulturminnesvård. Med icke-kom-

mersiell film menas film som i huvudsak var avsedd att informera, övertyga 

eller manifestera samt på olika sätt användas inom olika statliga och samhäl-

leliga institutioners eller företags verksamheter.  Hur vår historia räddas fick 

en stor spridning under 1945 och distribuerades över hela landet som en för-

film innan de kommersiella biografernas huvudfilm.131 Sammantaget är Hur  

                                                      
126 Marie Cronqvist, ”Vi går under jorden: kalla kriget möter folkhemmet i svensk civilförsvars-

film” i Välfärdsbilder: svensk film utanför biografen, Erik Hedling och Mats Jönsson (red.), 

Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv, 2008, s. 168.  
127 Jönsson, 2011, s. 12. 
128 Jönsson, 2011, s. 13. Jönsson refererar i sin tur till Statens informationsstyrelses arkiv vid 

riksarkivet. SIS, Vol. 107, s. 2, 28 februari 1940. 
129 Jönsson, 2011, s. 13. 
130 Jönsson, 2011, s. 147. 
131 Jönsson, 2011, s. 139. 
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Bild 6. Filmbild från Hur vår historia räddas (1945). Sigurd Curman vänd mot ka-

meran och Erik Skoglund med ryggen vänd mot kameran. 

 

vår historia räddas en identitetsförstärkande nationalistisk film om det 

svenska kulturarvet och i sitt bildspråk liknar den Möte med konsten på flera 

sätt. Förutom att de båda filmerna innehåller samma filmbilder på Varnhems 

Klosterkyrka är det också en speakerröst som leder filmbetraktaren genom 

Hur vår historia räddas och berättar om Historiska Museets samlingar, från 

det insamlade föremålet och konserverandet av det till forskaren som studerar 

föremålet och presentationen av det i museet. I sin avhandling lyfter Jönsson 

särskilt fram en situation i filmen som skiljer sig från filmens i övrigt konvent-

ionella dokumentära karaktär. 

Scenen börjar med en filmbild på Riksantikvarieämbetets lokaler i Stock-

holm för att sedan klippa till riksantikvarien Sigurd Curmans kontor (bild 6). 

Sittandes på sin arbetsstol vänd mot kameran iscensätts en intervjusituation 

där Curman får frågan av en person med ryggen vänd mot kameran om ”Herr 

Riksantikvarie kunde formulera vart kulturminnesvården strävar – vad som är  
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Bild 7. Filmbild från Hur vår historia räddas (1945). 

 

 

dess innersta mål”.132 Jönsson menar att iscensättningen av denna intervjusi-

tuation och Curmans svar på denna centrala fråga är ett tydligt exempel på 

audiovisuell fostran och en väl uttänkt didaktisk inbjudan till filmbetraktaren 

”att få dem att sitta tysta och lyssna till vad rikets högste antikvarie har att 

säga”.133 I sin omfattande analys av scenen identifierar Jönsson flera olika 

filmtekniska grepp och lyfter särskilt fram scenens zoomning på Curman (bild 

7). En zoomning minimerar antalet objekt och händelser i bilden för att kunna 

höja koncentrationsgraden hos åskådaren och är ett vanligt grepp för att ge 

filmbetraktaren en känsla av att komma närmare den som talar och stegra för-

väntningarna på vad som ska sägas.134 

                                                      
132 Den icke namngivna personen som är vänd med ryggen mot filmkameran är Erik Skoglund. 

Vid inspelningen av Hur vår historia räddas var Skoglund andre kanslisekreterare vid social-

departementet och deltog i möten om filmfrågor där SIS var föredragande. Skoglund kom se-

nare att bli chef för den svenska filmcensuren vid Statens biografbyrå och var en centralgestalt 

i den statliga filmverksamheten. Jönsson, 2011, s. 137. 
133 Jönsson, 2011, s. 143. 
134 Jönsson, 2011, s. 143–144. 
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Att använda spelfilmens audiovisuella struktur för att skapa en propagan-

dafilm var inom den icke-kommersiella filmproduktionen en väl etablerad ut-

trycksform i både Sverige och övriga världen.135 Den huvudsakliga anled-

ningen till detta var att under och efter andra världskriget hade det privata 

näringslivet och statliga organisationer utvecklat en allt större medvetenhet 

om tre saker när det gällde filmmediet: (1) filmen var ett användbart inform-

ations- och opinionsskapande redskap; (2) den tilltänkta målgruppen hade en 

redan utvecklad och gemensam audiovisuell vana av själva mediet; (3) genom 

att kombinera berättar- och stilgrepp som människor hade lärt sig att tolka 

utifrån sin övriga medieanvändning kunde den information- eller opinions-

skapande avsikten intensifieras och filmmediet bli ett än mer kraftfullt kom-

munikationsverktyg.136 Filmens möjligheter som informations- eller propa-

gandaverktyg förstods således öka om den hade förmågan att exploatera en 

redan etablerad medievana; och den främsta erfarenheten av mediet var som 

spelfilm och underhållningsform.137 Även om Hur vår historia räddas i sin 

helhet inte präglas av spelfilmens form så är intervjun med Curman en scen 

där produktionsbolaget valt att röra sig från den anonyma speakerrösten för 

att istället försöka närma sig spelfilmen som form genom en iscensatt intervju.  

Efter kriget nedmonterades Statens informationsstyrelse men Jönsson ar-

gumenterar att de propagerande idéer som etablerades inom informationssty-

relsen tillsammans med dess i princip obegränsade bildkontroll under åren 

1939 – 1945 formade det svenska medielandskapet på ett sådant starkt sätt att 

statlig visuell fostran kunde fortsätta på samma sätt och i samma kanaler under 

hela 1950-talet trots att informationsstyrelsen sedan länge avslutat sin verk-

samhet. Snarare än att upphöra med den statliga fostringspraktiken menar 

Jönsson att den effektiviserades till nya nivåer allt eftersom välfärdsstaten 

växte sig stark och folkhemmet realiserades.138 

Ett exempel på att den kunskap som fanns om filmens suggestiva potential 

fortsatte att vara närvarande i ett svenskt medielandskap efter 1945 är ambit-

ionen som Wettergren ger uttryck för i intervjun med Svenska Dagbladet, att 

filmproduktionen Möte med konsten skulle variera spelfilmens strategier med 

                                                      
135 Cronqvist, 2008, s. 168. Clayton R Koppes, Hollywood goes to war: how politics, profits, 

and propaganda shaped World War II movies, London: Tauris, 1988; Bill Nichols, Speaking 

truths with film: evidence, ethics, politics in documentary, Oakland: University of California 

Press, 2016; Wasson och Grieveson, 2017. 
136 Mats Björkin, ”Industrifilm som dokument och kommunikationsmedium” i Det förflutna 

som film och vice versa: om medierande historiebruk, Pelle Snickars och Cecilia Trenter (red.), 

Lund: Studentlitteratur, 2004, s. 250–251. 
137 Björkin, 2004, s. 246. 
138 Jönsson, 2011, s. 204. 
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det dokumentära. Med tanke på att Kinocentralen hade spelat in flera filmer 

för Statens informationsstyrelse bör inte idéerna om att filma i en fiktiv stad 

som skulle kallas Medelby och iscensättningen av en skolklass besök på Nat-

ionalmuseum förstås som en slump. Snarare visar det hur filmproduktionen 

Möte med konsten i sitt inledande skede var högst genomtänkt i sin propage-

rande form och att filmens suggestiva kraft skulle utnyttjas till fullo. 

Trots att filmproduktionen inte blev vad man hade tänkt sig och sköts upp 

visar således min undersökning av filmens produktionsförhållanden att Möte 

med konsten ska förstås som något det fästes en stor betydelse vid. Filmen 

kostade 25 883,27 kr att spela in och framstående personer inom Nationalmu-

seum såväl som några av Sveriges främsta produktionsbolag var involverade 

i filmens produktion. Förutom de organisatoriska och ekonomiska investe-

ringarna visar min undersökning hur genomtänkt produktionen var i sitt inle-

dande skede. Syftet var att propagera för utställningens tematik på ett nation-

ellt plan och i detta arbete informerade samtida idéer om filmens propagerande 

potential filmproduktionen.  

 

 

 

Museet och massmedial kommunikation 

 

 

Om de idéer som knöts till filmproduktionen Möte med konstens innehåll och 

utformning tydligt förhåller sig till den kunskap som fanns om filmmediets 

propagerande potential i de produktionsbolag som var involverade i arbetet 

med filmen så pekar arkivmaterial inom Nationalmuseum även ut det egna 

intresset och drivkraften som fanns kring filmmediet inom museet. 

Av det arbetsdokument som HSB:s reklamavdelning tog fram inför utställ-

ningen framgår det tydligt att den ursprungliga idén inte var att filmen först 

och främst skulle visas i utställningen. Istället framgår det att film endast ska 

visas i utställningen om en lämplig lokal kan iordningställas.139 Det var således 

inte i relation till utställningsrummet i museet som en film skulle produceras 

                                                      
139 ”En visning av filmen på utställningen tillstyrkes under förutsättningen att lokal kan ansk- 

affas”. Nationalmuseums arkiv: ”Arbetsdokument: Förslag till reklam för utställningen God 

konst i hem och samlingslokaler” i Serie: F1A, Volym: 56 : God konst i hem och samlingslo-

kaler. 
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utan filmen skulle främst produceras för att visas på andra platser. Att den 

producerades för att främst visas på andra platser är antagligen den huvudsak-

liga anledningen till att filmproduktionen kom att halta trots de starka förhopp-

ningar som Wettergren gav uttryck för i intervjun i Svenska Dagbladet under 

våren 1945.140 Sommaren 1945 beslutade nämligen riksdagen att ge ett utökat 

stöd i Nationalmuseums budget och återigen anslå pengar så museet kunde 

återuppta sin verksamhet med vandringsutställningar.141 Istället för att fortsätta 

experimentera med filmmediet som utställningsform visar arbetsmaterialet för 

vandringsutställningen God konst i hem och samlingslokaler som genomför-

des under hösten och våren 1946/47 att Nationalmuseum snabbt vände tillbaka 

till en form som de traditionellt arbetat med och som museets personal, istället 

för ett produktionsbolag, i högre utsträckningen kunde vara engagerad i.142 Att 

Nationalmuseum kom att nedprioritera filmproduktionen efter det utökade an-

slaget pekar i kontrast ut det användningsområde som filmmediet förknippa-

des med vid museet: att nå ut med sina utställningar till folk i hela Sverige. 

Att filmen var ett utställningstekniskt verktyg i arbetet att nå ut med exempel-

vis museets utställningar är något som Nationalmuseums intendent Folke Hol-

mér lyfter fram när han i en intervju under Möte med konstens slutproduktion 

menar att ”[f]ilmen har givetvis ett hittills inte på långa vägar rättvist uppskat-

tat värde som folkligt meddelelsemedel”.143 Vem som på långa vägar inte upp-

skattade filmens värde som ”folkligt meddelelsemedel” framgår inte men Nat-

ionalmuseums egna arbete med mediet visar tydligt att de massmediala möj-

ligheterna till kommunikation var en aspekt av filmmediet de i högsta grad var 

intresserade av. 

Förutom Gauffins Sergelfilm och filmerna Från lera till brons och De gra-

fiska konsternas tekniker hade även Nationalmuseum ett regelbundet samar-

bete med Svensk filmindustris journalfilmsprogram Veckorevy som sändes in-

nan kvällens huvudfilmer vid Svensk filmindustris biografer. En journalfilm 

kan kort beskrivas som en typ av nyhetsfilm med dokumentär karaktär om 

aktuella händelser eller samhällsinformation. Från 1930-talets mitt och fram 

till slutet av 1950-talet dokumenterande journalfilmsprogrammet Veckorevy 

flera stora utställningar vid Nationalmuseum. I Nationalmuseums arkiv finns 

                                                      
140 ”Överintendent gör filmmanus”, Svenska Dagbladet, 1945-07-01. 
141 Nationalmuseums arkiv: ”Brev 59 den 26/7” i Serie: E1A, Volym: 9: Kungliga brev och 

departementsskrivelser / 1944–1950. 
142 För arbetsmaterial rörande vandringsutställningen se Nationalmuseums arkiv: Serie: F1A, 

Volym: 60 : Nationalmuseums 14:e vandringsutställning (God konst i hem och samlingsloka-

ler). 
143 Seger, ”Materialet är klart till en film om Carl Eldh” Svenska Dagbladet, 1947-03-14. 
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korta notiser i protokoll och brev från anställda inom museet till Svensk film-

industri att de bör komma dit och filma därutöver saknas det helt arkivmaterial 

kring museets någorlunda regelbundna samarbete med Svensk Filmindustri. I 

samband med utställningen Viking Eggeling 1880 – 1925 finns exempelvis ett 

brev från Nationalmuseums intendent Carl Nordenfalk till SF-journalens re-

daktör Nils Jerring som innehåller en förfrågan om de skulle kunna uppmärk-

samma utställningen i en journalfilm.144 En avgörande skillnad mellan 

journalfilmerna å ena sidan och Sergelfilmen och Från lera till brons å andra 

sidan är att dessa journalfilmer finns bevarade och tillgängliga i Kungliga 

bibliotekets audiovisuella samlingar. Den första utställningen som dokumen-

terades i journalfilmsprogrammet Veckorevy var utställningen Svenskt silver 

1680–1800 (1934) och under 1940-talet och det tidiga 1950-talet finns exem-

pelvis rörlig bild från utställningarna Fem stora gustavianer (1943), Den unga 

Expressionismen (1944) Opponenterna av 1885 (1945), Vincent van Gogh, 

målningar och teckningar (1946), Konstnärsförbundet 1891–1920 (1948), 

Konstskatter från Wien (1948) och Döderhultaren Axel Petersson 1868 – 1925 

(1951). De sista utställningarna som dokumenterats i Veckorevy innan Svensk 

filmindustri valde att lägga ned journalfilmprogrammet i början på 1960-talet 

var Konstskatter från Hollands guldålder (1959) och Stora spanska mästare 

(1959).145 

Om filmproduktionen Möte med konsten avstannade efter det att National-

museum återupptog arbetet med vandringsutställningar så är det viktigt att 

lyfta fram att samarbetet med Veckorevy påbörjades i samband med att statens 

budgetanslag för vandringsställningar drogs in under 1930-talet. Det pekar i 

sin tur tydligt ut hur filmmediets användningsområde i museet stod i relation 

till ambitionen att museet skulle nå ut med sina utställningar på ett nationellt 

plan. I vandringsutställningarnas frånvaro vände sig museet till film. Att Nat-

ionalmuseum från andra hälften av 1950-talet, i samband med att tv-mediet 

började ta över som det offentligas mediala dominant, sökte samarbeten med 

Radiotjänst och deras avdelning för television visar också på en medvetenhet 

om massmedierad kommunikation vid museet.146 Med sitt intresse för televis-

ion sökte de sig från ett medium på nedgång till ett medium som vid 1950-

talets mitt laddades med förväntningar och som var på uppgång. 

                                                      
144 Brev från Carl Nordenfalk till Nils Jerring, 1950-10-12. Se Nationalmuseums arkiv: Viking 

Eggeling Biographica 
145 Kungliga Bibliotekets audiovisuella samling. 
146 Filmvetaren Malin Wahlberg har exempelvis lyft fram hur Nationalmuseum redan 1955 ar-

betade för att inleda ett samarbete med Radiotjänst om att producera en konstfilm i samband 

med deras stora Rembrandtutställning 1956. Projektet kom emellertid att genomföras med 

Svensk Filmindustri eftersom Nationalmuseum enligt Wahlberg inte kunde komma överens om 



53 

Tvärtom från Holmérs svävande uttalande fanns det en stark tilltro till film-

mediet och den rörliga bildens kapacitet som massmedierad kommunikation 

vid Nationalmuseum. Möte med konsten var ett försök från Nationalmuseum 

att integrera museets utställningar i tidens mest populära form av massmedie-

rad kommunikation. På ett liknande sätt som museets vandringsutställningar 

förstods filmmediet vara en möjlighet för Nationalmuseum att sträcka sig ut-

anför sin singulära punkt och överskrida museets institutionella gräns från 

platsen vid Blasieholmen i Stockholm.  

 

 

 

Film som konkurrensmedel 

 

 

Som tidigare nämnts var det Nordisk Tonefilm och Folket husföreningarnas 

centralorganisation, genom deras bolag Sveriges folkbiografer, som var del-

aktiga i filmens produktion. Att arbetarrörelsen vid 1940-talets mitt hade ut-

vecklat ett intresse för filmproduktion och att kommunicera med film var 

emellertid inget givet. Snarare beskriver historikern Eva Blomberg hur arbe-

tarrörelsen från första början präglades av en tvetydig inställning till filmme-

diet. Å ena sidan lyftes filmmediet fram som ett farligt påverkansmedel där 

filmiska överdrifter och förljugna ideal frodades och kommunicerades från en 

kommersiell filmindustri, å andra sidan fanns det samtidigt ett starkt intresse 

för filmen som ett positivt påverkansmedel och som en kanal där arbetarklas-

sens ideal kunde kommuniceras.147  

                                                      

finansieringen av filmen med Radiotjänst. Wahlberg, 2008, not. 32, s, 232.; Sveriges Radio 

Förvaltnings arkiv, Dokumentarkivet, Serie: T07F1, Volym: 1–11, ”Överenskommelse mellan 

Radiotjänst och Nationalmuseum om samarbete vid filmen ”Claudius Civilis” 1955”. Under 

den senare delen av 1960-talet blev tv-mediet en viktig kanal för museets utställningar och 

museet var även en del av det större projekt Multikonst (1967) initierat av Konstfrämjandet som 

syftade till att använda tv-mediet som ett utställningsmedium i sig. Rynell Åhlén, 2016, s. 178–

179. Värt att nämna i sammanhanget är även att Konstfrämjandet bildades 1947 som en följd 

av utställningen God konst i hem och samlingslokaler med syftet att främja tillkomsten och 

spridandet av god kultur. Cecilia Stam, ”Som om tiden hade stått stilla” i Konst för alla? Konst-

främjandet 40 år, Elisabeth Lidén (red.), Stockholm: Konstfrämjandet, 1987, s. 39. 
147 Eva Blomberg ”Filmeländet – att utarbeta en filmpolitik” i Medier & politik: om arbetarrö-

relsens mediestrategier under 1900-talet, Mats Jönsson och Pelle Snickars (red.), Stockholm: 

Statens ljud och bildarkiv, 2007, s. 105. 
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Decennierna efter filmens inträde i Sverige var arbetarrörelsen i stort rela-

tivt ointresserad av det nya mediet. Det var inte förrän i mitten på 1920-talet, 

i samband med att de sovjetiska dokumentär- och spelfilmsproduktionerna 

såsom Pansarkryssaren Potemkin (1925) började spridas, som ett intresse för 

mediets agitatoriska och revolutionära möjligheter började etableras inom ar-

betarrörelsen i Sverige.148 Från att ha varit relativt ointresserade av filmmediet 

förs från mitten av 1920-talet och framåt en omfattande mediepolitisk diskuss-

ion kring filmen inom den svenska arbetarrörelsen. För att få grepp om politi-

kens allt större medialisering i film bildades 1937 en filmkommitté med re-

presentanter från Arbetarnas bildningsförbund (ABF), Landsorganisationen 

(LO), Socialdemokratiska Arbetarpartiet (SAP), Socialdemokratiska ung-

domsförbundet och Socialdemokratiska kvinnoförbundet.149 Ett år efter film-

kommitténs bildande omvandlades den till produktionsbolaget Filmo. I sin 

forskning om den svenska arbetarrörelsens filmpolitik beskriver Blomberg att 

den huvudsakliga anledningen till att ombilda kommittén till ett filmprodukt-

ionsbolag var att bedriva politik med andra medel än tidigare och aktivt ta upp 

kampen om politikens tilltagande medialisering.150 

Efter Filmo kom LO 1941 att bilda Propagandarådet.151 Rådets uppgift 

inom LO var att ha det övergripande ansvaret för förbundets mediefrågor. 

Samtidigt som Propagandarådet bildades blev även Karl Kilbom direktör för 

Sveriges Folkbiografer och fick ansvaret för Folketshus-rörelsens filmfrå-

gor.152 På väldigt kort tid byggdes det således upp en stark organisation kring 

filmmediet bland arbetarrörelsens aktörer såsom SAP, LO och Folket husför-

eningarna och under 1940-talets första år fanns en klart definierad filmpolitik. 

En filmpolitik som på två sätt i högsta grad var närvarande i produktionen av 

Möte med konsten. Dels skulle det etableras och kommuniceras nya ideal för 

arbetarklassen, dels fanns det ett kommersiellt intresse av att visa film i Folket 

hus. 

                                                      
148 Blomberg 2007, s. 111. 
149 Blomberg 2007, s. 105. 
150 Blomberg 2007, s. 107. 
151 Blomberg 2007, s. 121. Det bör även nämnas att begreppet propagera hade en annan ladd-

ning vid denna tid. Snarare än den negativa laddning som idag finns kring begreppet kan det 

vid denna tid i Sverige snarare likställas vid upplysning, information eller agitation. Denna be-

tydelse av begreppet propaganda kom emellertid att snabbt förändras under och efter kriget till 

att mer och mer kopplas samman med psykologisk krigsföring och suggestiva metoder. Blom-

berg 2007, s. 114; Anna Kåring Wagman, Stadens melodi: information och reklam i Stockholms 

kommun 1930–1980, Diss,. Stockholm: Stockholms universitet, Stockholm, 2006, s. 16. 
152 Blomberg 2007, s. 118. 
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I sin forskning om den svenska arbetarrörelsens arbete med filmmediet har 

filmvetaren Per Vesterlund beskrivit hur det under 1940-talets andra hälft för-

des en intensiv sociologisk diskussion om filmmediet inom arbetarrörelsen.153 

Precis som en stor del av tidigare forskning lyfter Vesterlund fram att det inte 

är uppseendeväckande att folkrörelser, fackförbund eller politiska partier pro-

ducerade film vid denna tid med tanke på de idéer som fanns om filmens för-

måga att upplysa, informera och propagera. Det anmärkningsvärda, och som 

är i synnerhet intressant för min undersökning, är Vesterlunds slutsats: att am-

bitionen vid dessa institutioner även var att ge sig in och konkurrera på den 

kommersiella filmmarknaden.  

I tidigare forskning om vilken typ av filmer som visades i olika Folkets hus 

framgår att det i mångt och mycket var de ekonomiska aspekterna som kom 

att bli viktiga för dessa enskilda Folkets hus snarare än de ideologiska som 

kommunicerades från Sveriges folkbiografer och Folkets Husföreningarnas 

centralorganisation.154 Utifrån Jürgen Habermas offentlighetsbegrepp resone-

rar Vesterlund om arbetarrörelsens filmer utgjorde en motoffentlighet eller en 

alternativ offentlighet parallellt med den hegemoniska borgerliga offentlig-

heten. Det Vesterlund kommer fram till i sin analys av Nordisk Tonefilm och 

Folkets Husföreningars centralorganisation är snarare att de försökte slå sig in 

i offentlighetens dominerande kulturproduktion och man gjorde det på dess 

existerande villkor, såväl konstnärliga som ekonomiska.155 Arbetarrörelsens 

Folkets hus skulle bli den plats där arbetarklassen konsumerade kultur.  

Mellan 1948 och 1968, med en tonvikt på det tidiga 1950-talet, produce-

rade Nordisk Tonefilm 55 långfilmer.156 Det kanske inte låter som mycket men 

i jämförelse med andra produktionsbolag var Nordisk Tonefilm landets tredje 

största producent av film efter Svensk Filmindustri och Sandrews. Nordisk 

Tonefilm var också ett av Sveriges få integrerade filmbolag, de hade med 

andra ord en egen produktion, en egen distribution och egna biografer i Sve-

riges Folkets hus och bland arbetarrörelsens övriga samlingslokaler. Att film 

                                                      
153 Per Vesterlund, ”Den svenska modellen – arbetarrörelsen, staten och filmen” i Medier & 

politik: om arbetarrörelsens mediestrategier under 1900-talet, Mats Jönsson och Pelle Snickars 

(red.), Stockholm: Statens ljud och bildarkiv, 2007, s. 214–215. Som exempel på platser där en 

diskussions förs lyfter Vesterlund särskilt fram Carl Johan Björklunds Kampen om filmen en 

studie i filmens sociologi (Stockholm, 1945). Han uppmärksammar också att årsboken för 

Centralförbundet för socialt arbete 1949 ges titeln, och temat, Filmen och samhället (Stock-

holm: Kooperativa förbundet, 1949) samt tidskrifter såsom Tiden, Frihet och Fönstret och dags-

press såsom Aftontidningen och Morgontidningen men även flera olika fackliga utredningar 

och kulturprogram samt kulturpolitiska texter av Sveriges politiska partier.  
154 Virkamäki, 2001, s. 28. 
155 Vesterlund, 2007, s. 232. 
156 Vesterlund, 2007, s. 230. 
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för kommersiellt bruk producerades i en sådan stor skala och att de produce-

rades under överhöghet av ett ”statsbärande politiskt parti och dess underor-

ganisationer och lierade” är enligt Vesterlund filmhistoriskt unikt för Sve-

rige.157  

I likhet med Vesterlunds forskning finns också faktorer i Nationalmuseums 

intresse för film som pekar ut att filmmediet inte bara förstods som ett medel 

i strävan att vidga de konstpedagogiska ambitionerna nationellt utan att film 

även förstods vara en möjlighet för museet att bryta sig in på en större marknad 

av kulturkonsumtion kvällstid. Kring 1950-talets mitt var svenska konstmu-

seer i genomsnitt öppna fyra timmar varje dag och på söndagar var öppetti-

derna ännu kortare. Nationalmuseum följde detta genomsnitt strikt och hade 

vid denna tid öppet klockan 12.00–16.00 på vardagar och 13.00–16.00 på sön-

dagar. I SOU 1956:13 Konstbildning i Sverige lyfts öppettiderna fram som ett 

särskilt problem för de som önskar besöka svenska konstmuseer. I National-

museums fall konstaterar utredningen att det ”förefaller vara föga ändamåls-

enligt att Nationalmuseum stängs redan kl. 16 på söndagarna året runt, då 40 

% av årets besök infaller just på söndagarnas fattiga tre visningstimmar”.158 

Men samtidigt identifierar utredningen ett problem med att just ha längre öp-

pettider och öppet på kvällarna. Vid tidigare försök med kvällsöppet hade inte 

Nationalmuseum lyckats skapa ett intresse för sin verksamhet som kunde kon-

kurrera med andra kulturevenemang som ägde rum kvällstid i Stockholm. Ett 

av utredningens förslag för att svenska konstmuseer skulle kunna ha öppet 

kvällstid var exempelvis att ha intresseväckande föredrag, musikaftnar och 

filmförevisningar. 159 För att kunna ha intressanta kvällsevenemang krävdes 

det emellertid att det fanns en plats i museet där dessa kunde äga rum.  

Vid Möte med konstens produktion och under hela 1950-talet saknade Nat-

ionalmuseum helt en större samlingslokal och det fåtalet kvällsevenemang 

som arrangerades i museet ägde rum i trapphuset. Denna situation kom emel-

lertid att ändras efter det att SOU 1956:13 förordat att en föreläsningssal skulle 

byggas i Nationalmuseum. Föreläsningssalen beskrevs i utredningen som en 

”oundgänglig förutsättning” för museet och i enlighet med tidigare förslag i 

Nationalmuseiutredningen skulle den kunna inrymma minst 300 personer.160 

                                                      
157 Vesterlund, 2007, s. 233. 
158 SOU 1956:13. 1948 års konstutredning, Konstbildning i Sverige: förslag till åtgärder för att 

främja svensk estetisk fostran, Stockholm: Kihlström, 1956, s. 242. 
159 SOU 1956:13. 1948 års konstutredning, Konstbildning i Sverige: förslag till åtgärder för att 

främja svensk estetisk fostran, Stockholm: Kihlström, 1956, s. 243. 
160 SOU 1956:13. 1948 års konstutredning, Konstbildning i Sverige: förslag till åtgärder för att 

främja svensk estetisk fostran, Stockholm: Kihlström, 1956, s. 240. 
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Detta resulterade i att den södra överljusgården i Nationalmuseum byggdes 

in och 1961, fem år efter utredningen, kunde museets nya föreläsningssal in-

vigas.161 Denna föreläsningssal kom sedan att bli ett viktigt inslag i National-

museums arbete med att göra museet konkurrenskraftigt gentemot andra 

kvällsaktiviteter. Förutom föreläsningar, musikaftnar och teater samt andra 

evenemang kom även alternativ film att visas här i Moderna Museets regi. 

Istället för att söka sig till andra visningsplatser kunde nu museet göra sig ak-

tuellt som en plats för en bredare kulturkonsumtion utöver dess kärnverksam-

het. Byggnationen av Nationalmuseums föreläsningssal är emellertid inte nå-

got som enbart kan härledas till att SOU 1956:13 förordade det och från ut-

redningens rekommendation att exempelvis musikaftnar, föreläsningar och 

filmförevisningar skulle arrangeras i Sveriges konstmuseer. Det var en dis-

kussion som hade pågått sedan mitten av 1940-talet. Redan i arbetet med 

SOU:1949:39 Betänkande angående statens konstsamlingars organisation 

och lokalbehov, även kallad Nationalmuseiutredningen, fanns ett starkt in-

tresse av att bygga en föreläsningssal i Nationalmuseum.162  

I Nationalmuseiutredningen finns flera förslag på hur museet skulle kunna 

vara organiserat och hur framtidens museum skulle kunna och borde se ut. 

Något som lyfts fram som särskilt viktigt är att Nationalmuseum bör bygga en 

föreläsningssal med egen foajé, kapprum, toalett och egen ingång från parken 

mot Edelstamska huset där Tyska legationen inrymdes vid utredningens av-

slutande. I utredningen framhölls det som viktigt att salen skulle ha en egen 

ingång eftersom det gjorde det möjligt att salen kunde användas oberoende av 

museets öppettider i övrigt.163 Som tidigare nämnts påbörjades emellertid inte 

bygget av en ny föreläsningssal förrän 1961. Den huvudsakliga anledningen 

till detta är att utredningen förordade att ett museum för den moderna konsten 

först skulle byggas. 

I svensk konsthistoria är Nationalmuseiutredningen en viktig publikation 

eftersom den markerar den mest definitiva brytpunkten i processen att skapa 

ett separat museum för Nationalmuseums samlingar av modern och nutida 

                                                      
161 I utredningen presenterades emellertid två alternativa placeringar. Förutom att bygga in Nat-

ionalmuseums södra överljusgård presenterades alternativet att förlägga föreläsningssalen i en 

fristående annexbyggnad i Nationalmusei park. Se SOU 1956:13. 1948 års konstutredning, 

Konstbildning i Sverige: förslag till åtgärder för att främja svensk estetisk fostran, Stockholm: 

Kihlström, 1956, s. 240. 
162 SOU 1949:39, Nationalmuseiutredningen, Betänkande angående statens konstsamlingars 

organisation och lokalbehov, Stockholm, 1949, s. 31. 
163 SOU 1949:39, Nationalmuseiutredningen, Betänkande angående statens konstsamlingars 

organisation och lokalbehov, Stockholm, 1949, s. 31. 
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konst. Nationalmuseiutredningen präglas av en objekt- och lokalorienterad in-

ställning och en av utredningens huvuduppgifter var att utreda och ”avgiva 

förslag rörande frågan om beredande av ändamålsenliga lokaler för de av Nat-

ionalmuseum förvaltade konstsamlingarna m. m”.164 Utredarna hade olika an-

svarsområden och de två personer som ansvarade för utredningen av lokalbe-

hovet för Nationalmuseums samlingar av modern konst var professor Axel 

Romdahl och Otte Sköld, då chef och professor vid konsthögskolan i Stock-

holm och senare överintendent vid Nationalmuseum.165 På frågan om vad Nat-

ionalmuseum skulle göra med alla moderna konstsobjekt som fanns och fort-

satte att samlas i museet förordade utredningen att den moderna konsten borde 

flytta från Nationalmuseum till ett eget museum, ett museum för den moderna 

konsten.  

I avsnittet där den moderna konstens lokalbehov behandlas finns tydliga 

åsikter om vilka konstformer som borde finnas i ett modernt museum. Utred-

ningen konstaterar: 

I detta museum för den moderna konsten bör enligt utredningens mening en 

samlad överblick lämnas över hela den svenska och utländska samtidskonsten, 

omfattande måleri, skulptur, handteckningar och grafisk konst samt konsthant-

verk.166 

 

Den huvudsakliga anledningen till att utredningen definierade och separerade 

den moderna konsten i olika konstformer var för att skapa en beräkningsbar 

grund för det lokalbehov varje konstform ansågs ha behov av i en ny musei-

byggnad. Det framgår således med tydlighet vilka konstformer och aktiviteter 

som utredningen ansåg hade en plats i ett modernt museum liksom vilka som 

inte hade det. Bland annat nämns inte film alls i utredningens avsnitt om det 

kommande moderna museets aktiviteter. 

Intressant för denna avhandling är emellertid de arkitekturskisser (bild 8)  

 

                                                      
164 SOU 1949:39, Nationalmuseiutredningen, Betänkande angående statens konstsamlingars 

organisation och lokalbehov, Stockholm, 1949, s. 3. 
165 SOU 1949:39, Nationalmuseiutredningen, Betänkande angående statens konstsamlingars 

organisation och lokalbehov, Stockholm, 1949, s. 3. 
166 SOU 1949:39, Nationalmuseiutredningen, Betänkande angående statens konstsamlingars 

organisation och lokalbehov, Stockholm, 1949, s. 74. 
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Bild 8. Arkitekturskiss från SOU 1949:39. Föreläsningssalen för 100 personer syns 

till vänster i nederkant. Den ”V”-likande figuren indikerar att det ska projiceras film 

från det bakre maskinrummet. 

 

 

på hur ett framtida modernt museum skulle kunna se ut som bifogas utred-

ningen. I skisserna finns en antydan till en annan uppfattning än den som ut-

redningen skriver fram. I skissen till förslaget att bygga ett nytt museum för 

modern konst i Nobelparken (slutet på Strandvägen) finns precis som för Nat-

ionalmuseum en plan på att bygga en föreläsningssal för filmvisningar med 

tillhörande maskinrum utritat. Även om denna sal skulle vara betydligt mindre 

och saknade egen ingång visar skissen hur filmmediet var närvarande från 

första början i den stora omvandlingsprocess som kom att inledas när ett mu-

seum för den moderna konsten skulle byggas. 

Nationalmuseiutredningen, med förslaget på att bygga en biograf med egen 

ingång och det moderna museets arkitekturskisser, är den mest formella kom-

munikationen som visar på den förväntan som etablerades kring filmmediets 

potential i ett konstmuseum vid denna tid. Men det är inte det enda materialet 

som ger uttryck för filmens förväntade tillhörighet i ett konstmuseum. Våren 

1947 visades Francois Campaux konstfilm Henri Matisse (1946) på biograf 
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Sture i Stockholm. I en artikel i Svenska Dagbladet efter filmvisningen besk-

rivs den som en stor succé och man kan läsa hur en fullsatt salong med 

”[m]ålare och skulptörer, tecknare och etsare, konstsamlare och konsthistori-

ker plus vanliga enkla konstälskare” applåderade initiativet och filmen.167 I 

artikeln intervjuas även flera personer som var närvarande på visningen, bland 

annat intervjuas Nationalmuseums förste intendent Ragnar Hoppe som beskri-

ver hur han tror ”att den konstpedagogiska filmen har ett stort arbetsfält”.168 

Men det största utrymmet ges Nationalmuseums intendent Carl Nordenfalk. I 

intervjun uttrycker Nordenfalk en önskan om att Nationalmuseum ska köpa in 

egna projektionsapparater och säger, i likhet med det som Nationalmuseiut-

redningen ger uttryck för två år senare, att det museet behöver är en egen bio-

graf. Nordenfalk fortsätter sedan med att spekulera kring filmens möjliga an-

vändningsområden vid Nationalmuseum och lyfter fram hur museet bland an-

nat bör dokumentera sina utställningar i film: 

Dokumentärfilmen erbjuder oanade möjligheter. […] För övrigt skulle man 

kunna tänka sig att en institution som Nationalmuseum själv skulle kunna göra 

inspelningar. […] Tänk om vi hade smalfilmer från museets stora utställnings-

evenemang under kriget.169 

 

Av Nordenfalks spekulationer kring filmmediets möjligheter i ett konstmu-

seum som Nationalmuseum är hans förslag att museet behöver en biograf syn-

nerligen intressant. Tillsammans med förväntningarna i Nationalmuseiutred-

ningen pekar Nordenfalks uttalande om en egen biograf ut förhoppning om att 

Nationalmuseum och det planerade moderna museet, i likhet med arbetarrö-

relsens ambitioner, aktivt skulle arbeta för en museologisk modell där museet 

skulle bryta sig in och ta en plats bland andra kommersiella nöjen inom kul-

turområdet. Filmen uppfattades således inte som vara ett medium med möj-

lighet till massmedial kommunikation på ett nationellt plan utan tillskrevs 

även förmågan att kunna förankra museet i sig som en relevant plats för en 

bredare kulturkonsumtion som skulle kunna konkurrera med andra lokala 

kvällsaktiviteter. 

Trots alla motgångarna i form av förseningar i Möte med konstens produkt-

ion och att den inte blev som man önskade visar Nordenfalks uttalande och 

                                                      
167 ”Matissefilmen öppnar oanade perspektiv”, Svenska Dagbladet, 1947-03-07. 
168 ”Matissefilmen öppnar oanade perspektiv”, Svenska Dagbladet, 1947-03-07. 
169  ”Matissefilmen öppnar oanade perspektiv”, Svenska Dagbladet, 1947-03-07. Med ”museets 

stora utställningsevenemang under kriget” avser Nordenfalk antagligen museets framgångsrika 

epokutställningar som syftade att belysa omvandlingsperioder i den svenska konsten och dess 

influenser. Bergström, 2018, s. 234. 
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Nationalmuseiutredningen att det under och efter filmens produktion etable-

rades starka förväntningar att ett konstmuseum som Nationalmuseum skulle 

ge filmen en allt större plats vid museet.170 En förväntan som sedan material-

iseras när ombyggnationen av Nationalmuseum genomförs såväl som när Mo-

derna Museet byggs på Skeppsholmen i Stockholm och film blir till en själv-

klar del av det nya moderna museets verksamhet.171 

                                                      
170 Även överintendent Wettergren uttryckte en formell önskan att Nationalmuseum skulle ges 

möjlighet att fortsätta arbeta med film när han i december 1946 skrev ett brev till ecklesiastik-

departementet med en förfrågan om medel för att Nationalmuseum skulle ges möjlighet köpa 

in två smalfilmsapparater. I SOU 1956: 13 anges följande skrivelse: ”Skrivelse den 12 dec. 

1946 från chefen för nationalmuseum m. fl. till chefen för ecklesiastikdepartementet angående 

anslag till vissa kostnader för propagandafilmen »Möte med konsten» samt till inköp för nat-

ionalmuseum av två smalfilmsapparater”. SOU 1956:13. 1948 års konstutredning, Konstbild-

ning i Sverige: förslag till åtgärder för att främja svensk estetisk fostran, Stockholm: Kihlström, 

1956, s. 13. Skrivelsen finns emellertid inte bevarad i Riksarkivet i material anhörigt SOU 

1956:13. Referenskod till SOU 1956:13 vid Riksarkivet: NAD/SE/RA/321603. 
171 Pettersson, 2017, s. 97–120. 



62 

Diagonalsymfonin 

 

Bild 9. Fotografisk dokumentation av utställningen Viking Eggeling 1880–1925, 

Nationalmuseum, 1950 

 

Filmprojektet som står i centrum för detta kapitel börjar i ett utställningsrum i 

Nationalmuseum hösten 1950 (bild 9). Varje vardag klockan 15:00 visades 

där Viking Eggelings (1880–1925) abstrakta film Diagonalsymfonin (1925) 

och Hans Richter (1888–1976) abstrakta filmer Rhytmus (1923–1925) och In-

flation (1928) från samma period. Den huvudsakliga anledningen till att visa 

Richters filmer tillsammans med Eggelings var att de hade haft ett nära sam-

arbete under 1920-talets inledande år såväl som att Richter medverkade i hela 

utställningens produktion eftersom han förvaltade större delen av Eggelings 

oeuvre.  
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Bild 10. Fyra stillbilder från Viking Eggelings film Diagonalsymfonin, 1925. 

 

 

Bild 11. Fyra stillbilder från Hans Richters film Rhytmus, 1923–1925. 
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I allmänna konst- och filmhistoriska texter brukar Diagonalsymfonin besk-

rivas som en av de första abstrakta filmerna som skapats och tillsammans med 

Richter lyfts Eggeling fram som en av de första som arbetade med film som 

konstnärligt uttrycksmedel.172 Diagonalsymfonin är en animerad film på ca 8 

minuter som Eggeling färdigställde tillsammans med Erna Niemeyer (1901–

1996) (senare Ré Soupault) mellan våren 1923 och hösten 1924.173 I Diago-

nalsymfonin framträder och upprepas flertalet vita former mot en svart bak-

grund i ett tillstånd av framväxande eller tillbakadragande (bild 10). Snarare 

än Rhytmus (bild 11) där fokus främst ligger på en abstrakt forms rörelse från 

bakgrund till förgrund förändras Diagonalsymfonins abstrakta former mot en 

yta som saknar en tydlig artikulation av bildens möjliga djup. 

Animeringstekniken i Diagonalsymfonin bygger på enbildstagningar av en 

filmkamera som sitter monterad ovanför ett animeringsbord och där en hel 

figur klippts ut för att sedan flyttas runt eller gradvis täckas över eller avtäckas. 

Originalexemplaret av Diagonalsymfonin innehöll uppskattningsvis 7748 en-

skilda bildrutor och animeringstekniken kan bäst beskrivas som en enkel vers-

ion av ”cutout animation”.174 Eggeling arbetade således inte med kamerans 

teknologi för att representera en rörlig verklighet, manipulera en rörlig verk-

lighet eller för att med kamerans teknik synliggöra en rörlig verklighet som 

inte kan uppfattas av det nakna ögat. Han arbetade grafiskt med en väldigt 

enkel animeringsteknik för att skapa rörelse i abstrakta figurer. Diagonalsym-

fonin och Richters abstrakta filmer var emellertid inte det enda som visades i 

utställningens olika salar utan filmvisningen var först och främst en del i en 

större utställning av Eggelings konstnärskap i museet.  

Utställningen Viking Eggeling 1880–1925 öppnade i Nationalmuseums sa-

lar för tillfälliga utställningar den 27 oktober 1950. Förutom Diagonalsymfo-

nin innehöll utställningen omkring 151 olika objekt med anknytning till Eg-

gelings konstnärskap.175 Allt från enkla och fragmentariska blyertsskisser,  

                                                      
172 En annan konstnär som hör till samma genre och tillskrivs en position av ursprung för ab-

strakt film är Walter Ruttmann (1887–1941) och hans Opus-filmer.  
173 Louise O'Konor, Viking Eggeling: 1880–1925 : artist and film-maker : life and work, Diss., 

Stockholms universitet, Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1971, s. 51; Ré Soupault, ”Viking 

Eggeling” i Film as film: formal experiment in film 1910–1975, London: Hayward Gallery, 

1979, s. 75–77; Erna Niemeyer använde efter giftemål med Philippe Soupault namnet Ré 

Soupault. 
174 Gösta Werner och Bengt Edlund, Viking Eggeling Diagonalsymfonin: spjutspets i åter-

vändsgränd, Lund: Novapress, 1997, s. 108. 
175 Det är svårt att med exakthet säga hur många objekt som ställdes ut i utställningen. Korre-

spondensen inför utställningen antyder av att fler objekt än de som är i utställningskatalogens 

förteckning ställdes ut i utställningen. I bild 13 syns exempelvis ett planschliknande objekt som 
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Bild 12. Fotografisk dokumentation av utställningen Viking Eggeling 1880–1925 

och rummet där Eggelings bildrullar hängde, Nationalmuseum, 1950. 

 

grafik och anteckningsböcker till Eggelings fåtal oljemålningar. I tillägg till 

filmen är det främst Eggelings bildrullar som får en framträdande plats i ut-

ställningen och hänger separat från de övriga och storleksmässigt mindre ver-

ken (bild 12). De av Eggelings bildrullar som visades i utställningen kan bäst 

beskrivas som ca 50 cm breda och mellan 400 och 550 cm långa blyertsteck-

ningar som monterats på avlånga och stadiga pappskivor. 

Till skillnad från utställningens övriga verk som konventionellt hänger ho-

risontellt och vertikalt rakt mot en vägg är de bildrullarna som både innehåller 

samma abstrakta figurer och delar namn med den senare filmen Diagonalsym-

fonin hängda med en diagonal lutning och en bildrulle med titeln Horisontal-

vertikal mässa hänger i utställningsrummets hörn. Som bild 12 visar finns 

även en antydan till en kontinuitet mellan en diagonal bildrulle och en annan 

eftersom de är placerade tätt intill varandra och den högra bildrullens första 

figur finns representerad i den tidigare. Att bildrullarna får en framträdande 

roll i utställningen och hängs nära varandra kan förklaras utifrån Georg Sch-

midts, konsthistoriker och föreståndare för Kunstmuseum Basel, inblandning 

i utställningens produktion. 

                                                      

inte är med i utställningens förteckning. ”Utställningsförteckning” i Nationalmuseums arkiv: 

Viking Eggeling Biographica. 
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Kunstmuseum Basel lånade ut flera av Eggelings skisser och fyra av de 

totalt fem bildrullarna till Nationalmuseum. Av utställningens katalog och en 

artikel i tidskriften Konstrevy framgår det att Schmidt hade ett särskilt intresse 

för dessa bildrullar.176 Schmidt menar att den huvudsakliga skillnaden och det 

som gör bildrullarna intressanta som konstverk är att de kräver och skapar en 

aktiv betraktare jämfört med filmen som skapar en passiv betraktare. I motsats 

till filmprojektorn och filmens möjlighet att göra figurerna rörliga beskriver 

Schmidt att det i bildrullarna är betraktarens uppgift att i betraktelsen av de 

långa bildrullarna följa och föreställa sig figurernas utveckling och rörelse. 

Det var även så bildrullarna presenterades vid utställningens vernissage av 

Nationalmuseums intendent Carl Nordenfalk: ”De geometriska figurerna ska 

läsas, instruerade dr. Nordenfalk, […] läs framlänges eller baklänges, läs i vil-

ket tempo ni vill, och läs gärna figurerna upp och ner […] tänk er att en kub-

istisk målning har fått liv och rör på sig”.177 I likhet med Schmidt pekar Nor-

denfalk således ut hur det är rörelsen som står i centrum i dessa verk och att 

det är upp till betraktaren att skapa den. Att bildrullarna, till skillnad från fil-

men, kräver en aktiv betraktare är enligt Schmidt den huvudsakliga anled-

ningen till att dessa bildrullar inte bara ska jämföras med den senare filmen 

utan att de ska anses vara en egen konstnärlig uttrycksform som besitter ett 

eget konstnärligt värde. 

  

Jag menar att resultatet av Eggelings insatser för den abstrakta filmen otvetydigt 

är följande: den orörliga bildrullen är ett eget konstnärligt uttryck och den rör-

liga filmen är ett eget konstnärligt uttryck. Båda har sina egna förutsättningar, 

dvs. sin egen skönhet och sina egna gränser.178 

 

 

Att de hänger på väggen och inte är utställda som ett partitur i midjehöjd redo 

att avläsas som en förlaga och arbetsmaterial för filmen, såsom de exempelvis 

ställdes ut och förklarades vara i utställningen Masters of Abstract Art i Helena  

                                                      
176 Georg Schmidt i Viking Eggeling 1880–1925: Tecknare och filmkonstnär : 27 oktober–19 

november, utst. kat., Carl Nordenfalk och Hans Richter (red.), Stockholm: Nationalmuseum, 

1950, s. 12–15; Georg Schmidt ”Viking Eggeling” i Konstrevy, nr. 4–5, Stockholm: Svensk-

franska konstgalleriet, nr. 4–5, 1950. 
177 “Geometrisk konst fick liv och började röra på sig”, Svenska Dagbladet, 1950-10-28. 
178 Översättning av: Das Ergebnis der Bemühungen Eggelings um den abstrakten Film scheint 

mir eindeutig dies zu sein: das ruhende Rullbild ist eine eigene künstlerische Form und der 

bewegte Film ist eine eigene künstlerische Form. Beide haben ihre eigenen Gesetze, d. h. ihre 

eigene Schönheit und ihre eigenen Grenzen. Schmidt i Nordenfalk och Richter (red.), 1950, s. 

15. Översättning: Carina Rech, Stockholms universitet. 
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Bild 13. Fotografisk dokumentation från utställningen Masters of Abstract Art vid 

Helena Rubinstein's New Art Center i New York 1942. På bilden syns Hans Richter 

och Helena Rubinstein betrakta en bildrulle. 

 

Bild 14. Eggelings skisser, Blyerts på papper, 21x16cm. 
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Bild 15. Fotografisk dokumentation av utställningen Viking Eggeling 1880–1925, 

Nationalmuseum, 1950 

 

 

Rubinstein's New Art Center i New York 1942, är ytterligare ett exempel på  

Schmidts strävan efter att förändra det sätt som dessa verk skulle betraktas 

(bild 13). 

Av utställningens dokumentation framgår det även att två serier med 28 

respektive 30 abstrakta blyertsskisser hängdes i utställningen (bild 14).179 Se-

rien med 30 blyertsskisser innehåller i likhet med de fyra bildrullarna samma 

figurer som filmen Diagonalsymfonin och serien med 28 blyertsskisser inne-

håller samma figurer som bildrullen Horisontal-vertikal mässa. I tillägg till 

utställningens olika bilder valde Nationalmuseum att även ställa ut Eggelings 

samling med anteckningsblad som innehåller hans konstfilosofiska texter och 

små skisser (bild 16). I utställningen ligger dessa anteckningsblad uppslagna 

under glasskivor i de tre skåpen till vänster (bild 15). Dessa anteckningsblad 

har kategoriserats och delats in i fyra olika serier av Louise O’Konor i avhand-

lingen Viking Eggeling 1880–1925 Artist and Film-Maker Life and Work.180  

                                                      
179 ”Utställningsförteckning” i Nationalmuseums arkiv: Viking Eggeling Biographica. 
180 O’Konor, 1971, s. 78. 
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Bild 16. En sida ur Eggelings anteckningsblad som sannolikt var ett blad ställdes ut i 

utställningen. 
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Två av dessa serier har Eggeling själv rubricerat "Film" och "Gemeinschaft" 

och de andra har O’Konor rubricerat "On the spiritual element in man. On 

different methods of composition" och "On composition. On criticism" ef-

tersom de saknade rubriceringar av Eggeling. Förutom dessa fyra serier finns 

det ytterligare sju separata blad med ett par skisser och textavsnitt på varje 

sida. För att kortfattat beskriva innehållet så består serien med rubriken ”Film” 

nästan uteslutande av fria citeringar ur filosofen Henri Bergsons L'évolution 

créatrice som publicerades år 1907 och till dessa citeringar följer kommenta-

rer av Eggeling.181 Serien med rubriken ”Gemeinschaft” handlar om konstens 

gemensamma och andliga betydelse för människan. Denna serie innehåller 

främst Eggelings citeringar av den tyska konsthistorikern Wilhelm Worringer 

och hans avhandling Abstraktion und Einfühlung som publicerades år 1907.182 

”On the spiritual element in man. On different methods of composition” inne-

håller väldigt många olika lakoniska tankar om konstens syfte och det är svårt 

att återge en sammanfattad helhet av avsnittet. I serien ”On composition. On 

criticism” finns det på varje sida flera små skisser av geometriska figurer som 

förändras och utvecklas och till dessa figurer tillkommer flera korta kommen-

tarer av Eggeling om hur processen gestaltats. Serien ”On composition. On 

criticism” avslutas även med en kortare text där Eggeling diskuterar relationen 

mellan konstnär, kritiker och publik samt vad som krävs av dem som innehar 

dessa roller. Dessa anteckningsblad har bara till viss del uppmärksammats i 

tidigare forskning om Eggelings konstnärskap. Främst har serien med rubri-

ken ”Film” med sina fria citeringar av Bergson använts för att försöka förklara 

Eggelings intresse för film.183  

Exakt vilka anteckningsblad som ställdes ut framgår inte med tydlighet i 

utställningens dokumentation eller i dagspressens recensioner. Säkert är i alla 

fall att bladen från serien ”On composition. On criticism” och de sju enskilda 

bladen ställdes ut eftersom O’Konor skriver att fotostatkopiorna som hon re-

producerat i sin avhandling kommer från blad som var utställda i utställningen 

Viking Eggeling 1880–1925. 

                                                      
181 O’Konor, 1971, s. 79. 
182 O’Konor, 1971, s. 81. 
183 Se exempelvis: O’Konor, 1971, s. 79; Standish D. Lawder , The cubist cinema, New York: 

Anthology film archives series, 1975, s. 20; Peter Wollen, Paris Hollywood: Writings on Film, 

London: Verso, 2002, s. 52; Bruce Elder, Harmony and dissent: film and avant-garde art move-

ments in the early twentieth century, Waterloo: Wilfrid Laurier University Press, 2008, s. 137; 

A. L. Rees, A history of experimental film and video: from the canonical avant-garde to con-

temporary British practice, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011, s. 37. 
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Utställningen var i mångt och mycket en exposé över hela Eggelings konst-

närskap med ett uttalat fokus på rörelse och hur den har gestaltats och medie-

rats i Eggelings konst. I utställningskatalogens förord skriver Nationalmu-

seums överintendent Otte Sköld att Eggelings konstnärskap grundades i en idé 

och var ett sökande mot att sätta bilder i rörelse.184 I dagspressens recensioner 

beskriver exempelvis konstkritikern Gotthard Johansson att utställningen vi-

sar ett sökande efter en verklig rörelse i bild och i tidskriften Konstrevy be-

skriver Schmidt bildrullarnas och filmens olika ”rörelseförlopp”.185  

I utställningens olika salar sattes också de förberedande skisserna samman 

med de teoretiska texternas sökande och prövande att teoretisera kring for-

mens utveckling i tid. Bildrullarna och serierna med abstrakta skisser fram-

ställdes i utställningskatalogen och i artiklar som två uttrycksformer där Eg-

geling arbetat med att försöka representera rörelse i stilla bilder.186 Men cloun 

i både Eggelings konstnärskap och i utställningen är formens faktiska utveckl-

ing och rörelse i filmen Diagonalsymfonin. Trots Schmidts starka intresse för 

bildrullarna är det till filmen som utställningen i sin helhet pekar. I en recens-

ion av utställningen beskriver recensenten hur besökarna på vernissagen sak-

teligen rör sig från bildrullarna ”in i salen intill, där rörelsen serverades färdig 

på filmduken” och väl där inne ”lyste det till sist av intresse i mångas ögon”.187 

Att det lyste av intresse kan förklaras med att filmvisningen av Diagonal-

symfonin i Viking Eggeling 1880–1925 var första gången som film presente-

rades som en del av en konstnärs oeuvre i en konstutställning på Nationalmu-

seum. Tidigare hade filmer med konstnärliga anspråk visats på biografer och 

i olika studentfilmklubbar runt om i Sverige. Filmprojektet Diagonalsymfonin 

är emellertid en avgörande punkt i den rörliga bildens utställningshistoria ef-

tersom den markerar en väldigt tidig situation där filmen är en del av en konst-

utställning. I det följande kommer jag att undersöka gestaltningen av film i 

utställningen Viking Eggeling 1880–1925 såväl som de idéer och förvänt-

ningar som skapades om film i anslutning till den. 

 

                                                      
184 Otte Sköld, ”Förord” i Viking Eggeling 1880–1925: Tecknare och filmkonstnär : 27 okto-

ber–19 november, utst.kat., Carl Nordenfalk och Hans Richter (red.), Stockholm: Nationalmu-

seum, 1950, s. 3–8. 
185 Gotthard Johansson, ”Tecknare och experimentator”, Svenska Dagbladet, 1950-10-28; Sch-

midt, 1950, s. 236. 
186 Carl Nordenfalk, ”Viking Eggeling, målare och filmpionjär”, Dagens Nyheter, 1950-08-13; 

Carl Nordenfalk och Hans Richter (red.), 1950. 
187 “Geometrisk konst fick liv och började röra på sig”, Svenska Dagbladet, 1950-10-28. 
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Film på museum 

 

 

Efter vernissagen av Viking Eggeling 1880–1925 bildsattes Lennart Ehren-

borgs recension av utställningen i Svenska Dagbladet med ett fotografi på Nat-

ionalmuseums intendent Gertrud Serner och experimentfilmsregissören och 

cineasten Gösta Werner (bild 17). I bakgrunden syns Viking Eggelings ab-

strakta oljemålning Abstrakt komposition, I men i bildens förgrund sätts be-

traktandet av film i centrum. Under bilden kan man läsa att ”[f]örsta intendent 

Gertrud Serner och regissör Gösta Werner tittar på Viking Eggelings film ’Di-

agonalsymfoni”.188 Men hur tittar de på hans film? Werner har en bit film ut-

rullad från en filmrulle som han håller framför sig och Serner håller en annan 

rulle med film i sin hand. Snarare än att se filmen Diagonalsymfonin projice-

rad i sin filmiska rörlighet verkar de titta på det som utgör filmens materiella 

grund och förutsättningen för projektionen av filmen. Snarare än filmen Dia-

gonalsymfonin tittar de på den filmremsa som bär filmens rörlighet. Fotogra-

fiet på Serner och Werner illustrerar väl det sätt som film vanligtvis brukade 

hanteras och ställas ut i den typ av museum som film vid denna tid främst 

ansågs höra hemma i, tekniska museer.189 Av Tekniska museets två utställ-

ningar om film under 1940-talet, Filmrapsodi Filmhistoriska samlingarnas 

utställning i Tekniska museet (1941) och Filmtekniska utställningen (1945), 

framgår det tydligt att film först och främst inte var projicerad film i denna 

utställningspraktik utan något högst tekniskt och materiellt. 

Istället för projektioner av film var det fotografier från inspelningar och på 

skådespelare, förstorade stillbilder från filmer, olika föremål från filmens 

historia och filmmediets teknologiska utveckling som ställdes ut. Fem år innan 

Viking Eggeling 1880–1925 vid den Filmtekniska utställningen 1945 var till 

exempel höjdpunkterna Greta Garbos klänning som hon bar i Gösta Berlings 

saga (1924), en av världens största högtalare och en teknisk översikt över  

                                                      
188 Casper (Lennart Ehrenborg), ”Filmglimtar”, Svenska Dagbladet, 1950-10-22. 
189 Alison Trope, “Le Cinéma Pour le Cinéma: Making a museum of the Moving Image” i The 

Moving Image: The Journal of the Association of Moving Image Archivists, Vol. 1, Nr. 1, Min-

neapolis: University of Minnesota Press, 2001, s. 29–67; Dimitros Latsis, “The Beginnings of 

Cinema as a Museum Exhibit: The cases of the Smithsonian Institution and the Science Mu-

seum in London” i The Moving Image: The Journal of the Association of Moving Image Archi-

vists, Vol. 16, Nr. 1, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2016, s. 17–34; Alison Grif-

fiths, Shivers down your spine: cinema, museums, and the immersive view, New York: Colum-

bia University Press, 2008. 
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Bild 17. Gertrud Serner och Gösta Werner tittar på Viking Eggelings film Diagonal-

symfonin 

 

Bild 18. Utställningsfoto från utställningen Filmrapsodi Filmhistoriska samlingar-

nas utställning i Tekniska museet, Tekniska museet, 1941. 
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Bild 19. Från utställningen Filmrapsodi Filmhistoriska samlingarnas utställning i 

Tekniska museet, Tekniska museet, 1941. 

 

 

förfilmiska tekniker och filmens genombrott till den teknologiska utveckling 

som följt detta genombrott och slutligen till Aga-Baltics då nya färgfilmspro-

jektor.190 Objektscentreringen framgår som tydligast i ett fotografi från utställ-

ningen Filmrapsodi i vilket en mängd olika föremål presenteras utan en synlig 

tematik, från en sten och två bestick i bildens nederkant till en monterad käpp 

i bildens övre del (bild 18). 

Utställningen Viking Eggeling 1880–1925 förhöll sig till denna tidigare ut-

ställningspraktik av film. Förutom objekt med anknytning till Viking Eg-

gelings konstnärskap innehöll utställningen flera stillbilder från historiska och 

samtida avantgarde- och experimentfilmer. Av den fotografiska dokumentat-

ionen från utställningsrummet där film visades framgår det att bland annat 

stillbilder från Marcel Duchamps Anemic Cinema (1926) och René Clair och  

                                                      
190 “Svensk precisionsindustri och filmkuriosa på utställning”, Aurora Ystad, 1945-05-23; 

”Garbos grevinnedräkt på filmutställning”, Norrköpings tidning, 1945-05-18; ”Svensk filmpro-

jektor för färgbilder”, Svenska Dagbladet, 1945-05-15. 
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Bild 20. Från utställningen Filmrapsodi Filmhistoriska samlingarnas utställning i 

Tekniska museet, Tekniska museet, 1941. 

 

 

Francis Picabias Entr’acte (1924) hängdes på utställningsrummets vägg och 

av utställningens dokumentation framgår det att det visades betydligt fler bil-

der än så (bild 9).191 

Att ställa ut förstorade foton från filmer var ett etablerat sätt att både samla 

på och presentera film i filmhistoriska utställningar. Den huvudsakliga anled-

ningen till detta var att filmhistoriska institutioner under den här perioden i 

regel hade betydligt fler förstorade stillbilder från filmer än faktiska filmer i 

sina samlingar. Exempelvis hade det filmhistoriska arkivet Filmhistoriska 

samlingarna i Stockholm 356 200 fotografier och bildreproduktioner ur ca 8 

255 olika filmer medan de endast hade 416 lång- och kortfilmer i sin sam-

ling.192 I deras utställning Filmrapsodi Filmhistoriska samlingarnas utställ- 

                                                      
191 Se brev ”Følgende billeder er afsendt till Stockholm” från Tove Grundtvig (Det Danske 

Filmmuseum) till Nationalmuseum, odaterat, i Nationalmuseums arkiv: Viking Eggeling 

Biographica. 
192 Filmhistoriska samlingarnas arkivförteckning 1949 i Svenska filminstitutets arkiv: Filmhi-

storiska samlingarnas arkiv: 13:2 ”Handlingar rörande FHS externa visningar för beställare”. 
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Bild 21. Utställningsdokumentation från utställningen Cubism and Abstract Art vid 

Museum of Modern Art i New York 1936.  

 

 

ning i Tekniska museet (1941) kan man se hur Filmhistoriska samlingarna ti-

digare arbetat med fotografiska stillbilder från filmer och foton på skådespe-

lare i sina utställningar. I den fotografiska dokumentationen från utställningen 

syns foton på svenska skådespelare och förstorade stillbilder från svenska fil-

mer monterade på en skärm i utställningsrummet (bild 19 och 20).  

Liknande utställningspraktiker av film fanns även inom det konstmuseum 

som först arbetade med filmen som en del i den moderna konstens historia. På 

samma sätt som vid Filmhistoriska samlingarnas utställning presenterade Mu-

seum of Modern Art i New York den abstrakta konstens influens på film ge-

nom serier av förstorade stillbilder från olika filmer. I den fotografiska doku-

mentationen från deras utställning Cubism and Abstract Art (1936) syns till 

vänster i bild 21 serier av bildrutor från Fernand Léger och Dudley Murphys 

Ballet Mécanique (1924) och Man Rays Emak-Bakia (1926) tillsammans med 

flera andra förstorade stillbilder från olika filmer. Att film fick ett begränsat 

utrymme i själva utställningen svarar emellertid inte mot den betydelse som 

film, och i synnerhet Eggeling, tillskrevs i den moderna konstens historia i 

utställningens katalog. 
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Bild 22. Bild från utställningskatalogen till utställningen Cubism and Abstract Art 

vid Museum of Modern Art i New York 1936. 

 

I avsnittet Abstract Films beskrivs Eggeling som en pionjär i den abstrakta 

filmens historia och i katalogen finns en bildremsa från Diagonalsymfonin 

som beskrivs vara lik, men inte alls beroende av, Kazimir Malevich och Paul  

Klees abstrakta konst (bild 22).193 Att presentera film i fotografiska reprodukt-

ioner av bildremsor reducerar emellertid filmmediets rörlighet till dess mate-

riella essens: en serie med fotografiska bilder som ska drivas framåt med hjälp 

av de regelbundna hålen på filmremsans sidor. I likhet med bildrullarna i Eg-

geling-utställningen lämnas det här till betraktaren att föreställa sig en filmisk 

                                                      
193 Alfred Hamilton Barr, Cubism and abstract art: painting, sculpture, constructions, photog-

raphy, architecture, industrial art, theatre, films, posters, typography, utst.kat., New York: Mu-

seum of Modern Art, 1936, s. 167–168. 
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rörelse i den presenterade filmremsan. Att museets strävade efter att presen-

tera en illusion av filmisk rörelse framgår av intendenternas medvetna klipp-

ning i Diagonalsymfonins filmremsor. Bildrutorna som presenteras i utställ-

ningens katalog följer sannolikt inte på varandra i den faktiska filmen Diago-

nalsymfonin utan är tagna från olika platser i filmen. Eftersom film vid denna 

tid spelades upp med ungefär 18 bilder i sekunden hade fem bildrutor som 

följt på varandra varit fem väldigt likadana bildrutor och den förändring i form 

som bilden i utställningskatalogen vill göra synlig hade inte varit möjlig.194 

Istället för att projicera film och skapa en erfarenhet av film, något som bör 

ha varit möjligt med tanke på att MoMA öppnade sin filmavdelning bara ett 

år tidigare och ägde filmkopior av Léger såväl som Man Rays filmer, var film 

tvungen att reduceras till sin materiella grund, klippas sönder och ramas in för 

att kunna presenteras som film i utställningens katalog och i museets utställ-

ningsrum. 

Det som sker i utställningar som Filmrapsodi, Filmtekniska utställningen 

och Cubism and Abstract Art är att film inte får vara film. Istället för att pre-

sentera film i sin filmiska rörlighet representerades filmens rörelse och film i 

förstorade fotografiska stillbilder och bildserier. Det är i denna skillnad, mel-

lan att presentera film och representera film som Nationalmuseums utställning 

Viking Eggeling 1880–1925 blir något annat. I Eggeling-utställningen finns 

en hänsyn till mediets egenhet som medium och istället för att krav ställs på 

filmen att anpassa sig till museets redan etablerade utställningspraktik ställs 

krav på museet och utställningen att anpassa till filmens utställningspraktik 

som rörlig bild. 

En utställning där film presenterades och projicerades i utställningsrummet 

som en del av en konstnärs oeuvre hade aldrig tidigare varit aktuellt vid Nat-

ionalmuseum. För att kunna visa Diagonalsymfonin installerades en projektor 

med tillhörande filmduk i ett eget rum i utställningen. Eftersom Nationalmu-

seum inte ägde egna projektionsapparater för film var de tvungna att låna både 

apparat och duk av Norstedts skolavdelning under hela utställningsperioden.195 

Som det framgår av bild 9 hängdes det också upp en svart tygduk bakom den 

vita filmduken och de öppna valven på rummets sidor täcktes med ett tyg av 

en ljusare men fortfarande mörk nyans. I motsats till museets övriga rum där 

ljus var viktigast krävde filmens utställningspraktik att det skulle vara så 

mörkt som möjligt. I mörkläggningen av museet anpassades således museet 

rumsligt efter de krav som filmen ställde för att kunna framträda som rörlig 

                                                      
194 Werner och Edlund, 1997, s. 106. 
195 Sköld, 1950, s. 8. 
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bild. Till skillnad från tekniskt vetenskapliga utställningar där museerna i upp-

lysta rum visade filmprojektorer, fotografier från filmvärlden eller förstorade 

fotografiska stillbilder från olika filmer erbjöd Nationalmuseum ett nytt möte 

med filmen på ett museum; ett möte som skedde på filmens villkor och där 

film i sin rörlighet kunde presenteras istället för att representeras. 

Framför projektorn ställdes det även ut flera stolar så att besökarna i utställ-

ningen kunde sätta sig ned för att se de tre filmerna Diagonalsymfonin, Rhyt-

mus och Inflation med en sammanlagd speltid på ungefär 15 minuter. Även 

om det fanns rader med stolar utställda på ett sätt som påminner om biografens 

visningssituation med fasta platser så visar bilden från utställningsrummet att 

det också fanns en öppen yta bakom projektorn. Att man skulle kunna komma 

och gå, och kanske aldrig sätta sig, under filmernas projicering visar upp ett 

förväntat förhållningssätt som skiljer sig från biografens konventioner av stil-

lasittande från början till slut. 

I utställningen var inte bara den rumsliga organiseringen av betraktarsitu-

ationen förändrad. Vid utställningens vernissage visades inte Rhytmus och In-

flation utan endast Diagonalsymfonin. Till skillnad från veckovisningarnas 

fasta tider visades den vid vernissagen kontinuerligt utan avbrott och fasta 

start- och stopptider. När filmen efter 7 minuters speltid var slut spolades den 

tillbaka och visades omedelbart igen. På samma kontinuerliga sätt fortsatte 

filmvisningarna i utställningen att ske på söndagar. Då startade visningarna av 

Diagonalsymfonin, Rhytmus och Inflation klockan 13:00 och fortsatte konti-

nuerligt om och om igen fram till 16:00.196 Film visades således på ett sätt som 

påminner om hur annan konst visades på museet. När film visades kontinuer-

ligt var den precis som annan konst på museet ständigt tillgänglig för betrak-

telse. Att visa film kontinuerligt är en praktik som är väl etablerad i det sena 

2010-talets konstmuseum. Även om längre filmer ofta presenteras med fasta 

start- och stopptider rullar i regel korta filmer som Diagonalsymfonin om och 

om i utställningsrummet. 

Vid en tid när biografens rum och betraktelsevillkor var det huvudsakliga 

rummet och sättet att se film är det förvånande hur lite det skrevs om att film 

nu visades i ett annat rum och med andra villkor för betraktelse. Att det inte 

skedde en kritisk reflektion över detta kan förstås som att utställningen var 

lyckad i sin integrering av film i museets utställningsrum. Men det kan likväl 

förstås som att utställningen inte var tillräckligt intressant för en samtida kri-

tikerkår att sätta sig in i. I dagspressens recensioner och i texter om utställ-

ningen reflekteras det överhuvudtaget inte över det faktum att film nu visades 

                                                      
196 ”Museer – tider och utställningar”, Aftonbladet, 1950-11-04. 
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i en konstutställning och att den lösgjort sig från biografens rum. Istället är det 

den serie av filmföreställningar med historisk och samtida avantgarde- och 

experimentfilm som visades i anslutning till utställningen, och som nästa ka-

pitel kommer undersöka, som får den stora uppmärksamheten i dagspressens 

texter. I de få texter som berör själva utställningen beskrivs den mest som icke-

definierat ”märklig” och fokus ligger snarare på personen Eggeling och hans 

roll i det historiska avantgardet.197  

Idag är inte konstutställningar med rörlig bild något märkligt. Idag är den 

rörliga bilden ett självklart inslag i världens olika konstgallerier och konstmu-

seer. Men om den rörliga bilden nu är självklar och tar form i en mängd olika 

medium så pekar utställningen Viking Eggeling 1880–1925 ut en punkt när 

rörlig bild var något nytt i ett konstmuseum. Utställningen informerades av 

tidigare praktiker av att arbeta med film men museets anställda ansträngde sig 

samtidigt för att göra något som tidigare inte hade gjorts, att låta film få vara 

rörlig bild och inte en teknisk sak eller en sönderklippt och inramad filmremsa. 

 

 

 

Den moderna konstens historia och film 

 

 

Som framgår av bilden med stolar och projektionsapparat innehöll utställ-

ningen Viking Eggeling 1880–1925 en mängd olika fotografier från olika ex-

periment och avantgardefilmer, varav flertalet skapades i samma avantgard-

istiska sammanhang som Diagonalsymfonin (bild 9). Det är svårt att definitivt 

säga hur många fotografier från olika avantgarde- och experimentfilmer som 

visades i själva utställningen. Av korrespondensen inför utställningen framgår 

det att 151 förstorade stillbilder från bland annat Luis Buñuels och Salvador 

Dalís L'Age d'Or (1930), Hans Richters Vormittagsspuk (1928) och Fernand 

Légers och Dudley Murphys Ballet Mécanique (1924) samt Norman McLa-

                                                      
197 Casper (Lennart Ehrenborg), ”Filmglimtar”, Svenska Dagbladet, 1950-10-22; ”Diagonal-

Symphonie”, Dagens Nyheter, 1950-10-28; För ”märklig” se ”Göra film av konst och film till 

konst”, Svenska Dagbladet, 1950-11-01. 
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rens och Maya Derens filmer såväl som bilder från Jörgen Roos, Søren Mel-

sons Albert Mertzs och Richard Winthers experimentfilmer skickades till ut-

ställningen.198 

Att bilder från danska experimentfilmer var bifogade i försändelsen till ut-

ställningen tillsammans med bilder från betydligt mer erkända avantgarde- 

och experimentfilmer kan förklaras med att de i huvudsak kom från Det 

Danske Filmmuseum. Det är emellertid oklart om bilder från de danska expe-

rimentfilmerna överhuvudtaget visades i utställningen. Av korrespondensen 

mellan Det Danske Filmmuseum och Nationalmuseum framgår det att Albert 

Mertz och Søren Melson inte ville att bilderna från deras filmer skulle visas i 

själva utställningen.199 Eftersom de inte ville att bilderna skulle visas i utställ-

ningen måste det betyda att de främst ville att deras bilder skulle visas i an-

slutning till de filmföreställningar av experiment- och avantgardefilm som 

skulle ske i anslutning till utställningen och som de hade en förhoppning om 

att bli inkluderade i. Men i korrespondensen mellan Det Danske Filmmuseum 

och Nationalmuseum kommunicerades det från museet att de danska experi-

mentfilmerna, som de blivit erbjudna att visa, varken skulle visas i utställ-

ningen eller i de anslutande filmföreställningarna.200 Nationalmuseum visade 

heller inte något som helst intresse för att visa svensk experimentfilm i utställ-

ningens anslutande filmserie eller bilder från dessa filmer i utställningen trots 

att svensk experimentfilm var på uppgång. Under våren 1950 hade exempelvis 

Föreningen Svensk experimentfilmstudio startas för att samordna produkt-

ionen av svensk experimentfilm och författaren Rut Hillarp vann 1950 priset 

för Årets smalfilm för hennes tolkning av Tristan och Isolde i experimentfil-

men De vita händerna (1950).201 Det var istället till det historiska avantgardet 

                                                      
198 Se brev ”Følgende billeder er afsendt till Stockholm” från Tove Grundtvig (Det Danske 

Filmmuseum) till Nationalmuseum, odaterat, i Nationalmuseums arkiv: Viking Eggeling 

Biographica. Av en slump var det exakt samma mängd fotografiska bilder som Det Danske 

Filmmuseum sände till Stockholm som antalet utställningsföremål det listas i utställningens 

katalog. 151 konstverk av Eggeling, 151 fotografiska stillbilder från olika filmer. 
199 Brev från Arne Krogh (Det Danske Filmmuseum) till Carl Nordenfalk, 1950-10-25, i Nat-

ionalmuseums arkiv: Viking Eggeling Biographica. 
200 Från Nationalmuseum till Det Danske Filmmuseum, odaterat, i Nationalmuseums arkiv: Vi-

king Eggeling Biographica. 
201 Arbetsgruppen för film startades 1950 under namnet Föreningen Svensk experimentfilmstu-

dio. Under hela 1950-talet var dess syfte i olika omskrivningar ”att producera smalfilm fram-

förallt i konstnärligt-experimentellt syfte” och ”att genom diskussioner, föredrag och filmvis-

ningar stimulera intresset för filmteori och film som konstnärligt uttrycksmedel”. Filmforms 

arkiv: ”Stadgar för Föreningen Svensk Experiment Film Studio, februari 1950”. Stadgarna var 

i princip densamma under hela 1950-talet, de formulerades om ett par gånger men det kärnfor-

muleringen i föreningens syfte var i princip densamma. Det som särskiljer Föreningen Svensk 

experimentfilmstudio från tidigare föreningar med intresse för alternativ film såsom exempelvis 
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Bild 23. Från utställningen Filmrapsodi Filmhistoriska samlingarnas utställning i 

Tekniska museet, Tekniska museet, 1941. 

 

 

och den samtida amerikanska experimentfilmen som museet riktade sitt in-

tresse i arbetet med utställningen. 

Anledningen till att man använde förstorade stillbilder från olika filmer och 

foton på personer från filmens värld i utställningar om film var inte bara att 

detta utgjorde en greppbar form att ställa ut film utan att visa rörlig bild. Syftet 

var också att skapa ett större historiskt medvetande om film, att visa det var 

en kulturell uttrycksform med en viktig historia. Av fotografier från Filmhi-

storiska samlingarnas utställning Filmrapsodi i Tekniska museet 1941 fram-

går det hur samlingens arkivarie Einar Lauritzen arbetade med samlingens 

filmhistoriska bilder i sina visningar (bild 23). I bildens bakgrund står Laurit-

zen med armen utsträckt mot en skärm med förstorade stillbilder och fotogra-

fier av svenska skådespelare. Skärmarna har en karaktär av minneskartor där 

Lauritzen kan röra sig över skärmens bilder i sin visning för att berätta om 

                                                      

Stockholms Studentfilmstudio är dess syftesförskjutning, från att visa film till att främst göra 

film.  Föreningen har genomgått flera namnbyten och är idag fortfarande verksam som stiftelsen 

Filmform men är nu främst distributör och arkiv för svenska experimentfilmare och videokonst-

närer. 
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filmens historia. I en filmvärld där filmer som endast var ett par år gamla inte 

ansågs vara kommersiellt gångbara och således inte visades vid svenska bio-

grafer var det i utställningar som Filmrapsodi (1941) och med fotografier på 

skådespelare samt förstorade stillbilder från olika filmer som filmens historia 

kunde göras synlig. 

Att filmhistoriska utställningar präglades av att skapa en historisk diskurs 

om film genom fotografiska bilder framgår tydligt i Filmhistoriska samling-

arnas planering inför Djurgårdsmässans teaterutställning Offentliga nöjen i 

Liljevalchs konsthall 1951. I utställningen hade Filmhistoriska samlingarna 

tilldelats två utställningsrum och av ett arbetsdokument inför utställningen 

framgår det hur Lauritzen planerade att gestalta ett av de två utställningsrum-

men.202 I arbetsdokumentet kan man läsa att: 

Vi begynna på vänstra långväggen av sal 12 och finna där porträtt av några av 

pionjärerna i svensk film- och biografverksamhet, vilka alla påbörjat sin gär-

ning före 1920. […] Därnäst följer ett antal bilder ur de allra första filmerna 

eller, som de kallades, kinematografbilderna, vilka togos i vårt land. […] På 

samma vägg ha också en del bilder m.m. uppsatts, vilka tjäna att belysa inspel-

ningsarbetets utveckling från den tidiga stumfilmens enkla uppbyggnader med 

solljuset som enda belysningskälla fram till den moderna talfilmens invecklade 

apparatur. Väggen avslutas med en samling porträtt av bortgångna artister, vil-

kas insatser framför eller bakom filmkameran förskaffat dem ett stort rum i den 

svenska filmpublikens hjärtan. Om vi nu vända blickarna till den högra lång-

väggen finna vi där 30 stycken fotoförstoringar från lika många svenska filmer 

med början vid ”Ingeborg Holm” 1913 och slut vid ”Flicka och hyacinter” 

1950. Denna snabbexposé av 40 år svensk filmkonst som här lämnas kan na-

turligtvis, liksom för övrigt filmutställningen i sin helhet, inte göra anspråk på 

någon som helst fullständighet. Film- och bildurvalet har emellertid icke skett 

på måfå utan vill vara ett försök att ge besökaren en så mångsidig och minnes-

associerande översikt[.]203 

 

Offentliga nöjen var en stor utställning som tog hela Liljevalchs konsthall i 

anspråk och citatet ovan visar hur Lauritzens ambitioner med Filmhistoriska 

samlingarnas avdelning i utställningen speglade detta. Det var många olika 

typer av foton som skulle ställas ut och de skulle gestalta en rörelse från det 

                                                      
202 Det andra rummet i utställningen som Filmhistoriska samlingarna ansvarade för var det 

framför allt biografens utveckling som stod i centrum. Tillsammans med äldre och nya projek-

torer och inventarier från Stockholms biografvärld presenterades foton från nedlagda, äldre och 

nya biografer. 
203 Utställningen Offentliga nöjen i Filmavdelningen i Svenska filminstitutets arkiv: Filmhisto-

riska samlingarnas arkiv: 10:3 ” Handlingar rörande arkivering och utlåning av film”. 
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tidiga 1900-talets filmer och filmindustri till 1950-talets dito. Sammantaget 

skulle den fotografiska gestaltningen göra det tydligt för besökaren att film 

inte skulle uppfattas som något flyktigt, något som visades under tre månader 

och sedan försvann, utan att film hade en rik kulturhistoria. I konstutställ-

ningen Viking Eggeling 1880–1925 fyllde fotografiska stillbilder från 

Duchamps Anemic Cinema (1926), Clairs och Picabias Entr’acte (1924) och 

Légers och Murphys Ballet Mécanique (1924) samma historiska funktion. 

Dessa bilder visade att det inte bara var Eggeling som hade arbetat med film 

utan att filmmediet var ett medium som varit högst närvarande i det historiska 

avantgardet sedan 1920-talet.  

Tematiken att lyfta fram det historiska avantgardets koppling till film 

speglas även i utställningens katalog och i texter som publiceras av museets 

anställda om utställningen. Innan utställningen på Nationalmuseum hade film 

i allmänhet och Eggeling i synnerhet haft en ytterst marginell roll i en svensk 

konstvärld.204 För att svara på frågan vem denna relativt okände konstnär var 

och varför han skulle ställas ut på Nationalmuseum höll således museets in-

tendent Carl Nordenfalk en pressträff och publicerade en längre artikel i Da-

gens Nyheter där han introducerade Eggelings konstnärskap för en svensk 

publik.205 I Nordenfalks egen artikel, i utställningens katalog och i andra ar-

tiklar som följde efter pressträffen framställs Eggeling som bortglömd inom 

svensk konsthistoria och en av väldigt få svenskar som haft en framträdande 

roll i avantgardets aktiviteter under 1920-talet.206 Det beskrivs kort hur hans 

konstnärskap rörde sig från föreställande konst till abstrakt och sedan till film 

samt att han var närvarande inom det europeiska avantgardet från Paris till 

Zürich och till sist Berlin. I ett brev till Hans Richter där Nordenfalk beskriver 

sin artikel för honom förklarar han även att det var ett medvetet val att lyfta 

fram Eggeling som en konstnär och inte bara som en filmskapare: ”[I] tried to 

present him [Eggeling] as a modern artist in general”.207 

Att film som medium hade haft en framträdande roll i avantgardets miljöer 

är något som Nationalmuseums överintendent Otte Sköld inledningsvis valde 

                                                      
204 Det finns några undantag, exempelvis nämns Eggeling kort i Folke Holmér, Egon Östlund 

och Erik Lindegrens bok om Halmstadgruppen från 1947. Folke Holmér, Egon Östlund och 

Erik Lindegrens, Halmstadgruppen: Waldemar Lorentzon, Axel Olson, Erik Olson, Esaias 

Thorén, Sven Jonson, Stellan Mörner, Stockholm: Rabén & Sjögren, 1947, s. 26. 
205 Carl Nordenfalk, ”Viking Eggeling, målare och filmpionjär”, Dagens Nyheter, 1950-08-13. 
206 Se exempelvis ”Göra film av konst och film till konst”, Svenska Dagbladet, 1950-11-01; 

”Svensk filmpionjär räddas ur glömskan”, Svenska Dagbladet, 1950-08-13; ”Svensk konstnär 

gjorde 1920 den första abstrakta filmen”, Expressen, 1950-10-09; ”Diagonal-Symphonie”, Da-

gens Nyheter, 1950-10-28. 
207 Brev från Carl Nordenfalk till Hans Richter 1950-08-30 i Nationalmuseums arkiv: Viking 

Eggeling Biographica. 
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att fokusera på när han i utställningskatalogens förord beskrev att film var en 

central del av hans och många andra konstnärers liv i 1920-talets Paris. 

I 20-talets Paris tilldrog sig två små biografer – som till omfång och utseende 

var mycket oansenliga – unga målares och diktares särskilda uppmärksamhet. 

[…] I ”Studio 28” på en av Montmartres branta sidogator och i ”Ursulines” 

bakom Boulevard St. Michel i Quartier Latin visades en rad avantgarde-, expe-

riment- och abstrakta teckningsfilmer.208 

 

I Skölds levande beskrivning av avantgarde- och experimentfilmens närvaro i 

1920-talets Paris etableras en rumslig och direkt kontakt till en central plats i 

den moderna konstens historia. I förordet till katalogen lyfter Sköld också 

fram hur den i Sverige väl kända avantgardistiska konstnären Fernand Léger 

arbetade med filmmediet i sitt konstnärskap:  

Många av de filmer som visades i Paris på 20-talet tillkom under intimt samar-

bete mellan målare och fotografer, mellan män som Man Ray, Légér, [sic!] 

René Clair och senare Salvador Dali [sic!] m.fl. I denna krets nämndes och 

nämnes alltjämt namnet Eggeling med aktning och med den beundran, som all-

tid tillkommer den som före andra vågat söka förverkliga sina idéer.209 

 

I tillägg till Skölds tydliga utpekande av filmens och Eggelings betydelse i det 

historiska avantgardet innehåller katalogen även flera citat som syftar till att 

ytterligare bekräfta Eggelings möjliga betydelse.210 I dessa citat karaktäriserar 

och beskriver bland annat arkitekten Ludwig Mies van der Rohe och dadaisten 

Tristan Tzara sin vänskap med Eggeling och Hans Richter jämför honom med 

författaren August Strindberg.211 

Det som sker i utställningen Viking Eggeling 1880–1925 är att museet visar 

att film ska förstås som ett viktigt medium i den moderna konstens historia 

och i likhet med Filmhistoriska samlingarnas filmhistoriska utställningar pre-

senterar museet film som något mer än en kommersiell produkt i underhåll-

ningsindustrin. Att Nationalmuseum lyfter fram filmens roll i det historiska 

avantgardet gör således utställningen till en viktig situation i den moderna 

konstens formeringsprocess under efterkrigstiden. 

                                                      
208 Sköld, 1950, s. 3. 
209 Sköld, 1950, s. 4. 
210 Richter och Nordenfalk, 1950, s. 10–11 
211 För mer om Eggelings relation till Ludwig Mies van der Rohe se Lutz Robbers, Modern 

Architecture in the Age of Cinema. Mies van der Rohe and the Moving Image, Diss., Princeton 

University, 2012. 
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Frågan ”när, var och hur” modernismen blev liktydig med den moderna 

konsten är något som konstvetaren Hans Hayden sökt besvara.212 I Modern-

ismen som institution lyfter Hayden särskilt fram efterkrigstiden som en viktig 

förändringsperiod i förståelsen och formuleringen av den moderna konsten. 

Perioden efter andra världskriget blir i Haydens undersökning ett avgörande 

moment i modernismens historia eftersom det var då som det historiska avant-

gardet normaliserades och institutionaliserades som 1900-talets självklara 

konstform och inte längre framställdes som ett marginellt fenomen i konstens 

ytterkanter.213 I detta sammanhang blir institutioner som exempelvis Nation-

almuseum avgörande eftersom deras ställningstaganden enligt Hayden satte 

ett betydligt starkare avtryck än de som befann sig i offentlighetens margi-

nal.214  

Att det fanns en förståelse bland det historiska avantgardets konstnärer att 

dessa institutioner satte ett starkt avtryck är något som återspeglas i Richters 

kommunikation med Nordenfalk inför utställningen. I korrespondensen mel-

lan Nordenfalk och Richter insisterar först Richter på att bli inkluderad i ut-

ställningen men lugnar sig efter att Nordenfalk meddelat att det absolut inte är 

aktuellt men att han kan få vara en del av filmvisningen i museet och i utställ-

ningens anslutande filmserie.215 Efter att ha tagit del av materialet som skulle 

publiceras i katalogen och hur Eggeling hade kommunicerats till pressen blev 

emellertid Richter återigen upprörd över att Eggelings roll i den moderna 

konstens historia inte lyftes fram ännu tydligare. 

I don’t agree with you at all about Eggling’s place in the history of modern art. 

Agreed, that he was school-masterly in most of his work, by he has opened new 

outlooks, which are in my opinion of far greater consequences than the ones of 

Modrian [sic!] or Malevich. He has in my opinion, a place which Picasso would 

                                                      
212 Hayden, 2006, s. 14. 
213 Hayden, 2006, s. 134; 16. 
214 Hayden, 2006, s. 156.   
215 Richter skriver exempelvis: ”I hope you will understand my point but as it happened: 

Eggeling’s and my artistic evolutions are intertwined, interrelated and inseparable. What I ask 

therefore is not a feather in my cap nor an addition to my personal glory but the expression of 

historical facts”. Brev från Hans Richter till Carl Nordenfalk (Odaterat: sorterat mellan juli och 

september 1950) i Nationalmuseums arkiv: Viking Eggeling Biographica. Den huvudsakliga 

anledningen till att Richter inte ska ställas ut förklaras även i ett brev till Jörgen Roos (Filmför-

eningen: International Experimentalfilm i Köpenhamn). Av brevet framgår det att Nationalmu-

seum har ”som regel att icke visa mindre separatutställningar av levande konstnärer. Detta fram-

förde jag redan i New York till Richter som väl förstår vår situation”. Brev från Nordenfalk till 

International Experimentalfilm, 1950-05-23, i Nationalmuseums arkiv: Viking Eggeling Bio-

graphica. 
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have had if he would have died at the beginning of the brown period. As I be-

lieve that ultimately the artists decide upon the place and the value of other 

artists and not critics or historians, I am confident that Eggeling will have an 

extra-ordinary place in the history of the development of modern art.216 

 

Efter utställningen efterfrågade också Richter dokumentation om utställ-

ningen och Nordenfalk arrangerade att utställningskataloger, foton och re-

censioner skickades till Richter i USA.217 Enligt Richter var syftet med att ef-

terfråga denna dokumentation att försöka arrangera fler utställningar i USA 

och höja medvetenheten om hans och Eggelings konstnärliga gärning.218  

Av Nationalmuseums arkiv framgår det att Richter i sin tur skickade vidare 

enstaka utställningskataloger till personer som varit aktiva i det historiska 

avantgardet eftersom museet mottog två brev från konstnären Raoul Haus-

mann där han skriver att han fått ett exemplar av katalogen av Richter och vill 

berömma Nationalmuseum för deras utställning.219 I breven berättar Haus-

mann också om sin egen roll i det historiska avantgardet, att han var vän med 

Eggeling och att om museet vill veta mer om hans konstnärskap är han publi-

cerad i bland annat László Moholy-Nagy Vision in motion samt El Lissitzkys 

och Jean Arps Kunstismus, 1914–1924.220 I ett av breven nämner också Haus-

mann att han gärna arrangerar en utställning på Nationalmuseum som skulle 

kunna utgå från den tidigare dadaisten Iliazds (Ilia Zdanevich) publikation 

Poésie de mots inconnus (1949). I tillägg till dadaistisk och futuristisk experi-

mentell poesi innehöll Poésie de mots inconnus illustrationer av bland annat 

George Braque, Pablo Picasso, Sophie Taeuber-Arp och Hausmann själv.221 

                                                      
216 Brev från Hans Richter till Carl Nordenfalk, 1950-09-27, i Nationalmuseums arkiv: Viking 

Eggeling Biographica.  
217 Brev från Carl Nordenfalk till Hans Richter, 1950-11-15, i Nationalmuseums arkiv: Viking 

Eggeling Biographica. 
218 Brev från Hans Richter till Carl Nordenfalk, (Odaterat: sorterat mellan november och de-

cember 1950), i Nationalmuseums arkiv: Viking Eggeling Biographica. 
219 Brev från Raul Hausmann till Nationalmuseum, 1951-02-14, i Nationalmuseums arkiv: 

Kortkatalogarkivet: ”Hausmann”; Brev från Raul Hausmann till Nationalmuseum, 1951-03-17, 

i Nationalmuseums arkiv: Viking Eggeling Biographica. 
220 László Moholy-Nagy, Vision in motion, Chicago: Institute of Design, 1947; El Lissitzky och 

Jean Arp, Kunstismus, 1914–1924, Stuttgart: Stähle & Friedel, 1925. 
221 Iliazds (red.), Poésie de mots inconnus, Paris: Le Degré Quarante et Un, 1949. I sin helhet 

innehåller publikationen illustrationer av Jean Arp, Camille Bryen, Georges Braque, Marc Cha-

gall, Oscar Domínguez, Serge (Comte Serge Jastrebzoff) Férat, Alberto Giacometti, Albert 

Gleizes, Raoul Hausmann, Henri Laurens, Fernand Léger, Alberto Magnelli, André Masson, 

Henri Matisse, Jean Metzinger, Joan Miró, Pablo Picasso, Léopold Survage, Sophie Taeuber-

Arp, Edgard Tytgat och Jacques Villon. 
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Iliazds uttalade syfte med Poésie de mots inconnus, som även Hausmann för-

klarar i sitt brev till Nationalmuseum, var att lyfta fram det historiska avant-

gardets verksamhet och ställa det emot det som han menade var efterkrigsti-

dens imiterande avantgardekonst och poesi, i synnerhet den franska lettrism-

ens poesi. Även om det inte blev någon samlingsutställning av det historiska 

avantgardet arrangerad av Raoul Hausmann på Nationalmuseum visar både 

hans och Richters brev till museet att det fanns en medvetenhet bland det hi-

storiska avantgardets aktörer att den moderna konstens historia nu skrevs och 

att den inte skrev sig själv, om de ville vara en del av den var de tvungna att 

ta initiativet. 

Med utställningen Viking Eggeling 1880–1925 befann sig således Nation-

almuseum i frontlinjen av modernismens institutionalisering. Till skillnad från 

bland annat Cubism and Abstract Art, där film presenterades med filmremsor 

och som en del av en bredare visuell kultur som kubismen influerat, projice-

rades film i utställningen Viking Eggeling 1880–1925 och den presenterades 

som en del av den moderna konstens historia, både i utställningens katalog 

och i utställningens kommunikation. Även om avsikten med utställningen an-

tagligen inte var att vara ett ställningstagande för vad som var modern konst 

bör effekten av utställningen i sin helhet förstås som det. Det var genom ut-

ställningar som Viking Eggeling 1880–1925 som den moderna konstens histo-

ria skrevs. 

 

 

 

Film och samtida konst 

 

 

Samtidigt som Nationalmuseum placerade filmen i den moderna konstens 

historia lyftes även Eggelings relevans i ett samtida svenskt konstliv fram. I 

utställningskatalogens förord skrev Sköld: 

[J]ag tror att Eggelings verk kan vara av intresse, särskilt för den senaste tidens 

konkretister, som är besläktade med honom och alltjämt arbetar på spekulativt 

estetiska problem, som i mycket är en direkt fortsättning på den väg Eggeling 

och hans krets var inne på.222 

                                                      
222 Sköld, 1950, s. 5-6.  
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Genom att lyfta fram Eggeling som en föregångsfigur i relation till den 

svenska konkreta konsten ger Sköld inte bara Eggeling en legitimitet i ett sam-

tida konstfält utan han pekar samtidigt ut aktualiteten av Nationalmuseums 

utställning och Eggeling för den samtida konsten. 

Konkretismen i Sverige associerades vid denna tid främst med en generat-

ion konstnärer som deltog i utställningen Konkret vid Galerie Blanche 1949.223 

I utställningen presenterades verk av de fyra konstnärerna Olle Bonniér, Pierre 

Olofsson, Karl Axel Pehrson och Arne Jones som tillsammans med Lennart 

Rodhe kom att lanseras som den svenska konkreta konsten under 1950-talet. 

I katalogtexten till Konkret förklarade Hans Eklund att den konkreta konsten 

till skillnad från den abstrakta konsten som ”abstraherar eller idémässigt rör 

sig med naturobjekt” inte arbetar med naturförebilder utan är oberoende av 

naturen som förebild.224 

Samtidigt som Eggeling-utställningen sampublicerade samme Eklund och 

Lennart Ehrenborg en artikel i tidskriften Biografbladet hösten 1950. I artikeln 

med titeln ”Om tarmvred i närbild och jitterbuggande cirklar – en dialog” dis-

kuterade Eklund och Ehrenborg vad en möjlig konkret film skulle kunna 

vara.225 Under perioden 1950 var Ehrenborg filmrecensent på Svenska Dag-

bladet och medarbetare i produktionsbolaget Artfilm som importerade och 

producerade konstfilmer. Han kom senare, i samband med att TV började sän-

das i Sverige 1956, att få en ledande position i etableringen av det då nya 

mediet i sin roll som chef för Filmavdelningen på Radiotjänst.226 Eklund var 

vid denna tid främst intresserad av post-kubistisk, icke-figurativ, geometrisk 

abstrakt konst och han hade i sin roll som kritiker och utställningsproducent 

ett särskilt intresse för den konkreta konsten. Tillsammans med Oscar Reuter-

svärd, Carlo Derkert, Pontus Hultén och Rolf Söderberg var Eklund även en 

del av en ung generation konsthistoriker som till skillnad från vad de uppfat-

tade som en ”medeltidsfixering” vid Stockholms universitet var intresserade 

av det historiska avantgardet och modern konst.227 

                                                      
223 Håkan Nilsson, Måleriets rum, Stockholm: Axl Books; 2009, s. 29. 
224 Hans Eklund i Konkret - Utställning: Olle Bonniér, Pierre Olofsson, Karl Axel Pehrson, 

målningar: Arne Jones, skulptur : Galerie Blanche, Stockholm, 19 mars–5 april 1949, utst.kat., 

Stockholm: Galerie Blanche, 1949, s. 3. 
225 Hans Eklund och Lennart Ehrenborg, ”Om tarmvred i närbild och jitterbuggande cirklar – 

en dialog” i Biografbladet, 1950, nr. 3, s. 167–172. 
226 Rynell Åhlen, 2016, s. 42; Bo Bjelfvenstam, ”Allt var ju möjligt” i TV-pionjärer och fria 

filmare: en bok om Lennart Ehrenborg, Statens ljud och bildarkiv, Tobias Janson och Malin 

Wahlberg (red.), Stockholm: Statens ljud och bildarkiv, 2008, s. 61; Wahlberg, 2008, s. 13. 
227 Edling, 2019, s. 4. Edling hänvisar i sin tur till Rolf Söderberg, Mina konstnärsänkor och 

andra konstminnen, Stockholm: Carlsson, 1999, s. 47; 73. 
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I föreläsningsserien Det moderna museet. Svensk konst under ett halvt sekel 

som organiserades i anslutning till utställningen Det Moderna Museet hösten 

1950, och således precis innan Viking Eggeling 1880–1925, föreläste Eklund 

om den abstrakta och konkreta konsten i Sverige under åren 1920-1950. 228 Till 

skillnad från de andra föreläsningarna i serien som främst hade sitt fokus på 

en specifik historisk situation, såsom Folke Holmérs föreläsning om 1920-ta-

let i svensk konst och Ulf Hård af Segerstads föreläsning om 1930-talet i 

svensk konst, var Eklunds föreläsning den enda i serien som rörde sig från en 

dåtid och in i en samtid.229 Denna rörelse, från ett då till ett nu, är ett av två 

teman som tydligt framträder i Eklunds och Ehrenborgs sampublicerade arti-

kel i Biografbladet, det andra är filmens mediespecificitet.230 

Artikeln ”Om tarmvred i närbild och jitterbuggande cirklar – en dialog” är 

konstruerad som en dialog där Ehrenborg ställer frågorna och leder samtalet 

medan Eklund har rollen som sakkunnig inom konst och svarar. Den första 

frågan i artikeln syftar till att inleda en diskussion om vad film är, Ehrenborg 

berättar för Eklund att ”[m]usikens, litteraturens och målarkonstens muser har 

hittills aldrig trampat varandra på tårna. Men då blir frågan: kan filmen idag 

sägas vara en fristående konstart?”231 På denna fråga svarar Eklund direkt 

”[j]a, obetingat” men att filmen fortfarande befinner sig i sin ungdom och ”ve-

lat likna på en gång teater, måleri och litteratur”.232 Dialogen fortsätter sedan 

med att Ehrenborg frågar ut Eklund om vad en ren film är genom att de till-

sammans bryter ned och förkastar de två största svenska filmerna från 1949: 

Christian-Jaques film Singoalla (1949) och Ingmar Bergmans Törst (1949) 

samt Gustaf Molanders Ordet (1943) där Victor Sjöström spelade huvudrol-

len. Alla dessa filmer beskrivs som frånvända det som film egentligen är. 

Eklund beskriver exempelvis Singoalla, som var den dyraste filmen som ditin-

tills producerats i Sverige, som ”fylld av dålig teater” och som ett ”allkonst-

verk i förnäm hötorgsanda”.233 Eklund avslutar sedan jämförelsen med att kon-

statera att han inte tror på att filmen ska vara något allkonstverk där flera 

konstarter ska blandas och att man allra helst skulle vilja slippa skådespelarna 

”och för resten inte bara skådespelarna utan också hustaken, sommarmolnen, 

                                                      
228 Nationalmuseums arkiv: ”Föreläsningar höstterminen 1950” i Serie: A2, Volym: 76 : Pro-

tokoll i museiärenden / 1948–1953. 
229 Nationalmuseums arkiv: ”Föreläsningar höstterminen 1950” i Serie: A2, Volym: 76 : Pro-

tokoll i museiärenden / 1948–1953. 
230 Eklund och Ehrenborg, 1950. 
231 Eklund och Ehrenborg, 1950, s. 167. 
232 Eklund och Ehrenborg, 1950, s. 167. 
233 Eklund och Ehrenborg, 1950, s. 167. 
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blommorna, bladen och hela klärobskyren”.234 Efter Eklunds utläggning frågar 

Ehrenborg vad som egentligen återstår för fotograferna om man ska ta bort 

allt detta. Eklund svarar då ”[i]ngenting – den rena filmen kanske görs bäst på 

filmremsan direkt”.235 Efter detta konstaterande vänder artikelns argumentat-

ion och blir konstruktiv istället för negativ i sin utformning. Snarare än att 

peka ut vad en ren film inte är försöker Eklund och Ehrenborg komma åt vad 

en ren film är.  

Vad en ren film är förklaras på en sida som omslutes av två bildremsor från 

Eggelings Diagonalsymfonin. Sidan inleds med att Ehrenborg sammanfattar 

det som Eklund presenterat som sin framtidsfilm. Som Ehrenborg förstår ho-

nom är Eklunds framtidsfilm en film som enbart arbetar med non-figurativa 

formelement såsom exempelvis de moderna konkretisterna arbetar. Ehrenborg 

avslutar sin sammanfattning med att fråga Eklund om hans framtidsfilm inte 

skulle kunna kallas konkret film och Eklund svarar direkt ”Utmärkt. […] För 

resten behöver vi inte tala om framtidsfilm – saken är faktum sedan mer än 30 

år tillbaka”.236 Efter Eklunds svar fortsätter de att diskutera skillnaden mellan 

abstrakt och konkret där Eklund förankrar sitt resonemang om vad skillnaden 

är i de idéer som skrevs i katalogen till utställningen Konkret. Nämligen att 

den abstrakta konsten reducerar från naturen medan den konkreta är obero-

ende av naturen. Resonemanget avslutas sedan med att Ehrenborg återkopplar 

till vad Eklund menade med att framtidsfilmen redan existerat sedan 1920-

talet och frågar om han syftar på svensken Viking Eggeling och hans film 

Diagonalsymfonin. ”Ja, hans film var faktiskt den första absoluta, dvs. kon-

kreta filmen” svarar Eklund.237  

Artikeln fortsätter sedan med att Ehrenborg och Eklund går igenom en 

mängd olika filmer av exempelvis Hans Richter, Walter Ruttmann, László 

Moholy-Nagy och Fernand Léger liksom samtida filmer av Norman McLaren 

och John och James Whitney.238 Men ingen av dessa konstnärer skrivs fram på 

samma sätt som Eggeling utan kritiseras för att inte vara konkreta nog. Ballet 

Mécanique (1924) av Léger beskrivs exempelvis arbeta med alldeles för före-

ställande former i sin film. Avslutningsvis frågar Ehrenborg om inte Eklund 

                                                      
234 Eklund och Ehrenborg, 1950, s. 168. 
235 Eklund och Ehrenborg, 1950, s. 168. 
236 Eklund och Ehrenborg, 1950, s. 169. 
237 Eklund och Ehrenborg, 1950, s. 169. 
238 Det stora flertalet av de filmer och filmskapare som Ehrenborg och Eklund här nämner vi-

sades även i Eggeling-utställningens anslutande filmserie 30 år experimentfilm som nästa ka-

pitel kommer att undersöka. 
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tycker att en konkretistfilm av Lennart Rodhe skulle kunna vara aktuellt. ”Var-

för inte” svarar Eklund kort.239 

Ehrenborgs och Eklunds artikel i Biografbladet är en programförklaring för 

en ny typ av film som speglar deras och i synnerhet Eklunds intressen inom 

den samtida konsten. I och med att bildremsor från Diagonalsymfonin ramar 

in artikelns avgörande del blir Diagonalsymfonin den film som historiskt le-

gitimerar att och hur det är möjligt att skapa konkreta filmer. Summan av deras 

artikel är att för att film ska kunna vara konst måste den utgå från de idéer som 

etableras kring den konkreta konsten och Diagonalsymfonin visar att dessa 

idéer har en historisk förankring.  

Idén om Eggeling och konkret film är något som Ehrenborg fortsätter att 

lyfta fram i flera artiklar i Svenska Dagbladet under 1950. I samband med att 

Eggeling-utställningen öppnar publicerar Ehrenborg en artikel där han om Di-

agonalsymfonin skriver att ”just så här måste film göras för att den ska kunna 

göra anspråk på att vara en självständig konstart”.240 I en annan artikel skriver 

Ehrenborg fram Eggeling som ”den konkreta-non-figurativa filmens upphovs-

man”. 241 Ehrenborgs och Eklunds artiklar är direkta effekter av utställningen 

Viking Eggeling 1880–1925 men den historiska “upptäckten” eller konstrukt-

ionen av Eggeling och filmens plats i den moderna konstens historia som eta-

bleras i utställningen kom att erbjuda en betydligt större historisk och estetisk 

grund för överlappningen mellan film och konst samt legitimera filmens när-

varo i en mängd olika konstutställningar under 1950-talet.242 I synnerhet kom 

film och Eggeling att spela en central roll i Moderna Museets tidiga verksam-

het.243 

 Det första som hände i Moderna Museet efter att det öppnades den 9 maj 

1958 var att avantgardefilmfestivalen Apropå Eggeling arrangerades i de nya 

lokalerna på Skeppsholmen. Under fyra kvällar mellan den 13 och 21 maj vi-

sades 52 filmer som beskrevs ha en anknytning till den moderna bildkonsten 

                                                      
239 Eklund och Ehrenborg, 1950, s. 172; Intressant i sammanhanget är att Lennart Rodhe 1945 

publicerade en artikel där han diskuterar filmens möjligheter till abstraktion. Lennart Rodhe, 

”Mot en ny realism: en målare ser på stillbilder” i Biografbladet, vol. 26, nr. 4, 1945, s. 3–14. 
240 Casper (Lennart Ehrenborg), ”Tecknare och experimentator”, Svenska Dagbladet, 1950-10-

28. 
241 Casper (Lennart Ehrenborg), ”Filmglimtar”, Svenska Dagbladet, 1950-08-27.  
242 Pettersson, 2017. 
243 Pettersson, 2017, s. 97; Andersson, Sundholm och Söderbergh Widding, 2010, s. 40; 87–90; 

af Petersens och Sundberg, 2008, s. 99.  
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Bild 24. Programmet till filmfestivalen Apropå Eggeling vid Moderna Museet, 

1958. 
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och vara exempel på filmens möjligheter som konstnärligt uttrycksmedel. I 

utställningens katalog beskrevs Apropå Eggeling vara en manifestation för fil-

men status som konst och i katalogens förord skrev museets intendent Pontus 

Hultén, eller som han kallade sig då Karl G. Hultén, om filmens roll i den 

samtida konsten: ”En hel generation vänder sig till filmen för att tillfredsställa 

sitt behov av konst […] Film är det slagkraftigaste uttrycksmedel man kan 

hitta i vår tid. Det är ett suveränt konstnärligt medium”.244 Förutom svenska 

experimentfilmer av Per Olof Ultvedt, Carl-Fredrik Reutersvärd, Peter Weiss 

och Hans Nordström visades också experiment- och avantgardefilmer av René 

Clair, Fernand Léger, Maya Deren, Robert Breer, Norman MacLaren och 

självklart Viking Eggeling (bild 24). 

Apropå Eggeling var emellertid inte Moderna Museets första kontakt med 

filmen.245 Innan museet officiellt öppnade 1958 arrangerade museet 1956 en 

utställning av Pablo Picassos Guernica. Den ursprungliga idén i gestaltningen 

av utställningen var att jämsides med Guernica bygga en provisorisk bio-

graf.246 I denna provisoriska biograf, som sedan inte byggdes på grund av 

brandtekniska skäl, skulle Luis Buñuels filmer visas. Avsikten att sätta sam-

man Buñuels filmer och Picassos Guernica förklarades vara att de tillsammans 

skulle fördjupa förståelsen av respektive verk.247 Även om den provisoriska 

biografen inte byggdes formas en bild av det värde som filmen tillskrevs i 

museets verksamhet. I ett brev under utställningens organisering skriver Hul-

tén att Buñuel på många sätt är Picassos jämlike.248 Filmen och Buñuel skulle 

således inte underordnas målerikonsten och Picasso utan Hultén förklarade att 

denna konfrontation skulle bli en möjlighet för besökaren att bilda sig en för-

djupad förståelse av bägges verk.249 

Men närmare än så kom inte filmen konstens utställningsrum i Moderna 

Museets verksamhet på mycket länge. Även om Nationalmuseum redan 1950 

                                                      
244 Karl G. Hultén, ”Inledning” i Apropå Eggeling: en samling korta uppsatser om film utgiven 

med anledning av avantgardefilmserien i Moderna museet maj 1958, Karl G. Hultén (red.), 

Stockholm: Moderna museet, 1958, s. 7. 
245 Förutom planerna på att inkludera Buñuel i Guernicautställnigen hade även flera filmföre-

ställningar med filmer av bland andra Joris Ivens och Georges Franju organiserats av Moderna 

Museets filmstudio (Moderna Museets filmklubb) innan museet öppnade 1958. Pettersson, 

2017. 
246 För planerna på att inreda en provisorisk bio, se brev från K. G. Hultén till Bo Kärre, 1956-

10-03 i Moderna Museets arkiv: Serie: F2aa, Volym: 2.  
247 Se brev från Pontus Hultén till Seth Karlsson, 1956-11-20, i Moderna Museets arkiv: Serie: 

F2aa, Volym: 3. 
248 Se brev från Pontus Hultén till Seth Karlsson, 1956-11-20, i Moderna Museets arkiv: Serie: 

F2aa, Volym: 3. 
249 Se brev från Pontus Hultén till Seth Karlsson, 1956-11-20, i Moderna Museets arkiv: Serie: 

F2aa, Volym: 3. 



95 

visade att och hur film kunde ställas ut i en konstutställning dröjde långt in på 

1960-talet innan Moderna Museets utställningsrum var moget för film. Istället 

arrangerades konventionella filmvisningar i anslutning till utställningar i 

skilda lokaler, såsom samlings- och föreläsningssalar i Moderna Museet och 

Nationalmuseum samt vid olika biografer i Stockholm.  

Det viktigaste resultatet från detta kapitel är att min undersökning visar att 

filmen inte kom från ett ingenting för att bli en självklar del vid 1960-talets 

konstinstitutioner utan att det finns en historia och tidigare händelser där fil-

mens plats och roll i ett konstmuseum på olika sätt prövades och legitimerades 

som konst. I utställningen Viking Eggeling 1880–1925 laddades filmen med 

en potential som framtidens konstform med fast förankring i den moderna 

konstens historia. Att den sedan inte infriade den potential som den laddades 

med av aktörer i den svenska konstvärlden under 1950-talet är en annan histo-

ria. 
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30 år experimentfilm 

En filmserie kan kort beskrivas var en tematiskt sammansatt serie av flera 

filmföreställningar innehållandes flera olika filmer. Filmserien 30 år experi-

mentfilm ägde rum under en intensiv tvåveckors period hösten 1950 i Stock-

holm (bild 25). Den arrangerades av Nationalmuseum och Filmhistoriska 

samlingarna och var tematiskt uppdelad i tre filmföreställningar som tillsam-

mans innehöll nitton filmer. I den första filmföreställningen Viking Eggeling 

och den tidiga avantgardefilmen fanns det ett särskilt fokus på abstrakt film 

inom det historiska avantgardet medan det i den andra, Från René Clair till 

Cocteau, fanns en tydlig tematik kring den franska avantgardefilmens utveckl-

ing och olikartade uttryck. I den sista filmföreställningen visades relativt sam-

tida amerikansk experimentfilm där Maya Derens filmer och Lot in Sodom 

(1933) var föreställningens höjdpunkter. 

I det sena 2010-talet är majoriteten av alla filmer som visades i filmserien 

tillgängliga för streaming på olika digitala plattformar för rörlig bild men i 

1950-talets Sverige var filmserien 30 år experimentfilm en unik filmhistorisk 

händelse. Väldigt få av dessa filmer hade tidigare blivit sedda utanför filmhi-

storiska föreningar och flera av dem hade överhuvudtaget aldrig tidigare visats 

i Sverige. Snarare än ett klick krävdes det stora organisatoriska resurser för att 

se denna typ av film.  

 Föreliggande kapitel inleds med en undersökning av de institutionella 

praktiker som skapade förutsättningarna för och präglade filmens framträ-

dande i filmprojektet 30 år experimentfilm. Kapitlet kommer särskilt lyfta 

fram transnationella flöden av film och vikten av dessa filmhistoriska nätverk 

för Nationalmuseums förmåga att kunna få tag på film till utställningen. I ka-

pitlets senare hälft kommer undersökning främst att relatera museets förvänt-

ningar och faktiska arbete med film till en nordamerikansk idéströmning att 

vad ett konstmuseum skulle kunna vara för kulturell plats och vad det skulle 

kunna innehålla. 
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.

 

Bild 25. Programmet till filmserien 30 år experimentfilm i Nationalmuseums annon-

sering för deras föreläsningsserier under hösten 1950. 
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Einar Lauritzen och Filmhistoriska samlingarna 

 

 

 

Bild 26. Einar Lauritzens biografkort. 

 

 

Att organisera och arrangera filmvisningar av avantgarde- och experimentfilm 

var något som Nationalmuseum inte hade gjort tidigare och därför sökte mu-

seets intendent Carl Nordenfalk under sommaren 1950 ett samarbete med 

Filmhistoriska samlingarna och samlingens föreståndare Einar Lauritzen (bild 

26). Efter ett möte mellan Nordenfalk och Lauritzen den 24 juli 1950 etable-

rades och formaliserades ett samarbete mellan de två institutionerna där de 

tillsammans skulle hjälpas åt att organisera och arrangera en filmserie i anslut-

ning till utställningen Viking Eggeling 1880–1925.  

Filmhistoriska samlingarnas verksamhet 1950 kan bäst beskrivas som ett 

cinematek, med andra ord ett filmarkiv med uppgift att samla in, bevara och 

dokumentera filmer för historiska och vetenskapliga ändamål. Det som Film-

historiska samlingarna samlade var en rad olika objekt med anknytning till en 

svensk och internationell filmvärld, allt från fotografier på skådespelare till 
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faktiska filmer. Av en sammanfattad inventering 1949 framgår det att sam-

lingen bestod av 600 böcker, 500 pärmar med tidskrifter, 356 200250 fotogra-

fier och bildreproduktioner ur ca 8 255 olika filmer, 23 000 programblad och 

affischer från ca 6 000 olika filmer, 104 500 fotografier och bilder angående 

6 500 filmskådespelare, regissörer och producenter, 400 manuskript och 1 750 

text- och dialoglistor och ”[s]lutligen finnes 160 långfilmer och 256 kortfil-

mer”.251 Av Filmhistoriska samlingarnas hela samling utgjorde således de fak-

tiska filmerna en mycket liten del. Men samtidigt, som nästa avsnitt kommer 

visa, var denna del den viktigaste eftersom dessa filmer hade ett högt bytes-

värde i det internationella filmhistoriska nätverk som Filmhistoriska samling-

arna var en del av. 

Filmhistoriska samlingarnas samling med filmhistoriska föremål hade sitt 

ursprung i Svenska filmsamfundet som grundades i Stockholm 1933. Initiati-

vet att bilda ett filmsamfund kom från Stockholms filmklubbar och den ur-

sprungliga tanken var att bilda en filmens akademi med uppgift att främja fil-

men i Sverige, konstnärligt, kulturellt och tekniskt.252 Visionen var att samfun-

det skulle ge ut en tidskrift och arrangera seminarier om film, samt inrätta 

stipendier och priser till berömvärda arbeten inom filmindustrin.253 De första 

medlemmarna i Svenska filmsamfundet hade främst en bakgrund från univer-

sitetsvärlden och filmkritiken, flera var också själva filmskapare. Den enskilt 

starkaste drivande kraften bakom etableringen av samfundet har emellertid 

beskrivits vara Bengt Idestam-Almqvist, författare och långvarig kritiker samt 

kåsör vid Stockholmstidningen.254   

Under samfundets första sammanträde hösten 1933 bestämdes det att 

Svenska filmsamfundet skulle verka för upprättandet av ett filmmuseum och 

att ett filmhistoriskt arkiv skulle skapas.255 Den huvudsakliga anledningen till 

att man vid denna tid började intressera sig för att samla film, både i Sverige 

                                                      
250 204 400 fotografier och bildreproduktioner ur ca 6 571 olika filmer, 24 800 bildreprodukt-

ioner ur 1 546 filmer som inte visats i Sverige, 27 000 foton till 138 filmer som inspelats i 

filmstaden vid Råsunda mellan 1930–1943 samt ca 100 000 dupletter. Se Filmhistoriska sam-

lingarnas arkivförteckning 1949 i Svenska filminstitutets arkiv: Filmhistoriska samlingarnas 

arkiv: 13:2 ”Handlingar rörande FHS externa visningar för beställare”. 
251 Filmhistoriska samlingarnas arkivförteckning 1949 i Svenska filminstitutets arkiv: Filmhi-

storiska samlingarnas arkiv: 13:2 ”Handlingar rörande FHS externa visningar för beställare”.  
252 Jon Wengström ”The Swedish Film Institute Archive Celebrates Its 75th Anniversary” i 

Journal of Film Preservation, Brussels: International Federation of Film Archives, nr. 77/78, 

2008, s. 101; Einar Lauritzen, ”Filmhistoriska Samlingarna” i Dædalus: Filmen 100 år : några 

glimtar ur de rörliga bildernas historia, Jan-Erik Pettersson (red.), Stockholm: Tekniska mu-

seet, 1996, s. 98.  
253 Wengström, 2008, s. 101; Lauritzen, 1996, s. 98.  
254 Wengström, 2008, s. 101; Lauritzen, 1996, s. 98. 
255 Lauritzen, 1996, s. 97; Wengström, 2008, s. 101–108. 
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och vid liknande institutioner runt om i världen, var att filmens historiska 

material började försvinna. I och med att den kommersiella ljudfilmen lanse-

rades 1927 sattes filmens historia i krisläge. De stora filmbolagens egna hyr-

arkiv med äldre filmer förlorade sitt värde eftersom publiken nu ville ha ljud 

till sina filmer. Eftersom film i filmindustrin först och främst var en kommer-

siell produkt och att förvara brandfarlig film var mycket kostsamt så kassera-

des således majoriteten av alla stumfilmer när de nu inte var lönsamma längre. 

En kartläggning publicerad av Librarys of Congress i USA 2013 konstaterar 

att så många som tre fjärdedelar av alla stumfilmer som gjordes mellan 1912 

och 1929 i USA är förlorade.256 Även om det saknas en systematisk kartlägg-

ning i Sverige över hur mycket av vår filmhistoria som är bevarad uppskattas 

det att minst hälften av alla svenska filmer från stumfilmseran är förlorade.257 

De filmer som emellertid finns kvar gör det till stor del på grund av de samar-

beten som filmindustrin etablerade med filmarkiv såsom Filmhistoriska sam-

lingarna och andra filmarkiv runt om i världen under 1930-talet.258 

Fram till 1940 tillhörde samlingarna Svenska filmsamfundet. Men under 

hösten 1940 valde samfundet att skilja samlingen från dess övriga verksamhet. 

Det var i samband med denna separation som Lauritzen kom att bli mer invol-

verad i samlingens dagliga arbete och som den fick namnet Filmhistoriska 

samlingarna.259 Senare under 1940-talet kom Lauritzen att få det huvudsakliga 

ansvaret för Filmhistoriska samlingarnas verksamhet och han förblev dess fö-

reståndare fram till dess att det beslutades att samlingen skulle överföras och 

uppgå i det då nybildade Svenska filminstitutet den 11 mars 1964. I mångt och 

mycket var det Lauritzen som var Filmhistoriska samlingarna och idag anses 

samlingen vara världens första arkiv där film samlades för filmens skull.260 

                                                      
256 David Pierce, The Survival of American Silent Feature Films: 1912–1929, Washington: 

Council on Library and Information Resources and the Library of Congress, 2013. 
257 Wengström, 2008, s. 104. 
258 Hagener, 2007, s. 114; Pierce, 2013; För mer om de idéer och villkor som präglade upp-

komsten och etableringen av olika filmarkiv under 1930-talet se: Penelope Houston, Keepers 

of the frame: the film archives, London: B.F.I., 1994. 
259 Lauritzen, 1996, s. 103. 
260 ”The very first film archive (in the modern sense of the word) to emerge is the Svenska 

Filmsamfundet, founded this year [1933] in Stockholm. Until now, film collections worldwide 

have been specialized and have had a utilitarian purpose (educational, legal, military, religious, 

etc.), whereas the Swedish archive sets itself the task of safeguarding cinema for its own sake.” 

International Federation of Film Archives, FIAF Timeline, http://www.fiafnet.org/pages/His-

tory/FIAF-Timeline.html (Hämtad 2018-02-01). Andra tidiga filmarkiv är Reichsfilmarchiv i 

Berlin som bildades 1934, Filmavdelningen vid Museum of Modern Art, New York, 1935, Na-

tional Film Library vid British Film Institute, London, 1935, Mario Ferrari Collection senare 

Cineteca Italiana, Milano, 1935, Cinémathèque française, Paris, 1936. International Federation 
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Filmhistoriska samlingarnas hela samling och arkiv finns också fortfarande 

tillgängligt hos stiftelsen Svenska filminstitutet. 

Fédération Internationale des Archives du Film 

 

 

Om kontakten med Lauritzen och Filmhistoriska samlingarna kom att bli bör-

jan till det som möjliggjorde Nordenfalks planer på att visa film i utställningen 

Viking Eggeling 1880–1925 var Fédération Internationale des Archives du 

Film [fortsättningsvis FIAF] avgörande i Lauritzens arbete att få filmer att visa 

i och i anslutning till utställningen. FIAF grundades den 17 juni 1938 genom 

en sammanslutning av världens fyra då ledande filmarkiv: Reichsfilmarchiv i 

Berlin, Film library of the Museum of Modern Art vid Museum of Modern 

Art i New York, National Film Library vid British Film Institute i London och 

Cinémathèque française i Paris. I den överenskommelse som undertecknades 

efter grundandet kan man läsa att syftet med denna organisation var att eta-

blera en icke-kommersiell plattform för utbyte av filmer av historisk, ut-

bildande och konstnärlig karaktär.261  

Denna internationella sammanslutning av nationella filmarkiv var resulta-

tet av en begynnande insikt hos de arkivansvariga vid respektive filmarkiv att 

kontakter mellan olika nationella filmarkiv var nödvändig för deras förmåga 

att samla och visa film.262 Eftersom samlandet av film var en ny typ av sam-

lande skulle ett nätverk för icke-kommersiella utbyten kunna legitimera deras 

aktivitet och stärka dess status samtidigt som deras samlingar kunde växa ge-

nom detta utbyte.263 Vid FIAFs första kongress, den 25 juli 1939 vid Museum 

                                                      

of Film Archives, FIAF Timeline, http://www.fiafnet.org/pages/History/FIAF-Timeline.html 

(Hämtad 2018-02-01) 
261 International Federation of Film Archives, Agreement for the International Federation of 

Film Archives, 17 June 1938, https://www.fiafnet.org/images/tinyUpload/History/FIAF-His-

tory/Digitized-documents/Constitutional-papers/Original%20FIAF%20Agreement.pdf, (Häm-

tad 2018-08-20) 
262 Christophe Dupin, ”First Tango in Paris: The Birth of FIAF, 1936–1938” Journal of Film 

Preservation, Brussels: International Federation of Film Archives, nr. 88, 2013, s. 43–58. 
263 Utbytet var dyrt eftersom man i regel skickade kopior av sina filmer till de andra filmarkiven 

för visning och processen att göra kopior var både dyr och tidskrävande. I ett brev till Brusen-

dorff förklarar Lauritzen att de kan erbjuda en kopia av James Sibley Watson och Melville 

Webber film Lot in Sodom som tacksamhet för Det Danske Filmmuseum engagemang i att 

organisera filmserien. Brev från Einar Lauritzen till Ove Brusendorff, 1950-07-26, i Svenska 

filminstitutets arkiv: Filmhistoriska samlingarnas arkiv: ”FIAF+arkiven, Filmstudios, 1950”. 

För en längre diskussion inom FIAF om utbyte och kopior se International Federation of Film 
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of Modern Art i New York, hade en förfrågan gått ut till olika kulturinstitut-

ioner och en större samling potentiella medlemmar hade bjudits in för att pre-

sentera sitt lands filmproduktion och arkiv. Vid denna första kongress repre-

senterades Sveriges intressen av greve Hamilton.264 Av protokollet framgår det 

att Hamilton varken hade kännedom om den svenska filmindustrins status el-

ler om Filmhistoriska samlingarna i Stockholm. Istället var det Iris Barry, an-

svarig för MoMAs filmavdelning, som fick beskriva Sveriges situation ef-

tersom hon 1937 hade samarbetat med Filmhistoriska samlingarna och kura-

terat en filmserie med filmer av bland annat Victor Sjöström och Mauritz Stil-

ler.265 I en artikel om MoMAs filmarkiv som publicerades i tidskriften Sight 

and Sound 1936 beskriver hon också Filmhistoriska samlingarna som en vik-

tig institution i ett möjligt utbyte av information och material.266 I protokollet 

kan man läsa att: 

She [Iris Barry] stated that Sweden has film archives and that important Swe-

dish films are being preserved there. The Svenskfilmindustri contributed a num-

ber of its best productions to the Film Library. […] She sincerely hoped that 

Sweden would join the Federation.267 

 

                                                      

Archives, Congress Report: Copenhagen, 13–15 September 1948 (Ej paginerad), 

https://www.fiafnet.org/images/tinyUpload/History/FIAF-Archives/Digitized%20docs/Con-

gresses/1948%2009%2013-15%20FIAF%20Congress%20Copenhague%20Review.pdf  

(Hämtad 2018-08-20) För tidigare forskning om FIAFs arbete se Houston, 1994; Pierce, 2013. 
264 Greve Hamilton var möjligtvis ansluten till The Swedish Chamber of Commerce eftersom 

det 1939 var en världsutställning i New York. Han var även en ersättare eftersom att inbjudne 

greve Bernadotte inte kunde delta. Det var antagligen Lennart Bernadotte, kommande ordf. i 

Sveriges filmamatörer. International Federation of Film Archives, Minutes of Day 1 New York, 

25–26 July 1939, (Ej paginerad) https://www.fiafnet.org/images/tinyUpload/History/FIAF-Ar-

chives/Digitized%20docs/Congresses/19390725%20New%20York%20Con-

gress_Minutes%20Day%201_EN.pdf (Hämtad 2018-08-20) 
265 Museum of Modern Art, Arrival of a group of important films from Sweden, (1937-04-27); 

Garbo film shown – Made in Sweden 14 years ago, (1937-11-13) i Museum of Modern Arts 

digitala arkiv: Press releases 1929–1997, https://www.moma.org/research-and-learning/archi-

ves/press-archives (Hämtad 2019-07-20); Att svensk film visades vid MoMA var även något 

som uppmärksammades i svensk dagspress: ”Studiekurs i Amerika med nio svenska filmer”, 

Aftonbladet, 1937-06-20; ”Svensk film i Newyorks filmmuseum”, Svenska Dagbladet, 1937-

06-20. 
266 Iris Barry, ”The museum of Modern Art Film Library” i Sight and Sound, London: British 

Film Institute, vol. 18, 1936, s. 14–16. 
267 International Federation of Film Archives, Minutes of Day 1 New York, 25–26 July 1939, 

https://www.fiafnet.org/images/tinyUpload/History/FIAF-Archives/Digitized%20docs/Con-

gresses/19390725%20New%20York%20Congress_Minutes%20Day%201_EN.pdf (Hämtad 

2018-08-20) 
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Andra världskrigets utbrott innebar emellertid att FIAFs aktiviteter minskade 

betydligt men när kriget avslutades öppnade FIAF upp sin verksamhet igen 

och fler filmarkiv runt om i världen blev inbjudna att bli medlemmar, bland 

annat Filmhistoriska samlingarna.268 

Vid den första FIAF-kongressen efter kriget 1946 reste Lauritzen ned till 

Paris för att representera Filmhistoriska samlingarna i FIAF. Lauritzen kom 

snabbt att få en framträdande ställning inom FIAF och valdes i senare kon-

gresser till dess revisor och skattmästare.269 I sin minnesteckning över Filmhi-

storiska samlingarna, i samband med att filmmediet fyllde 100 år, beskriver 

Lauritzen det som att han kom att tillhöra den inre kretsen av det snabbt väx-

ande FIAF och att denna position innebar en nära kontakt mellan Filmhisto-

riska samlingarna och de övriga medlemmarna i FIAF.270 I synnerhet uppstod 

ett intimt samarbete mellan de nordiska filmarkiven och då främst med Det 

Danske Filmmuseum i Köpenhamn och dess föreståndare Ove Brusendorff. 

Det var vid FIAFs kongress i Köpenhamn 1948, där Brusendorff och Det 

Danske Filmmuseum stod för värdskapet, som Lauritzen närmre lärde känna 

Brusendorff.271 Trots att Det Danske Filmmuseum bara funnits sedan 1941 var 

det vid denna tid det ledande filmarkivet i Norden och hade på en kort tid 

skapat sig en imponerande samling av film. 

I Filmhistoriska samlingarnas arkivmaterial kan man se hur en längre kor-

respondens mellan Brusendorff och Lauritzen etableras efter kongressen i Kö-

penhamn och ett större utbyte av filmhistoriskt material börjar växa fram. I 

tillägg till att utbyter de fotografiska stillbilder från olika svenska och danska 

filmer arbetar de även tillsammans med att försöka identifiera okända fotogra-

fiska stillbilder som finns i deras respektive samlingar. Förutom detta utbyte 

av fotografiska stillbilder finns det även enstaka låneförfrågningar av film el-

ler annat filmhistoriskt material såsom olika objekt från filminspelningar.272 

Den 26 juli 1950 skickar emellertid Lauritzen ett brev med en särskilt omfat-

tande låneförfrågan till Brusendorff. Det liknar ingen av de 3–4 låneförfråg-

ningar som tidigare skickats av både Lauritzen och Brusendorff, varken till 

                                                      
268 International Federation of Film Archives, Minutes of Day 1 New York, 25–26 July 1939 (Ej 

paginerad); International Federation of Film Archives, Congress Report: Copenhagen, 13–15 

September 1948. (Ej paginerad) 
269 Lauritzen, 1996, s. 117. 
270 När filmen firade 50 år i Sverige 1946 anordnades en filmfestival i Stockholm där det franska 

Cinémathèque française stod för en majoritet av de lånade filmerna. Lauritzen, 1996, s. 112. 
271 Lauritzen, 1996, s. 117. 
272 Korrespondens mellan Einar Lauritzen och Ove Brusendorff i Svenska filminstitutets arkiv: 

Filmhistoriska samlingarnas arkiv: ”FIAF+arkiven, Filmstudios, 1950”; ”Korrespondens, 

1949”; ”Korrespondens, 1948”, Flik: ”Det Danske Filmmuseum”. 
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form eller innehåll. Brevet skrevs efter ett möte som Lauritzen haft med Nor-

denfalk två dagar tidigare och i vilket Nordenfalk framförde sin önskan att 

involvera Filmhistoriska samlingarna i arbetet med utställningen Viking Eg-

geling 1880–1925 och filmserien 30 år experimentfilm. Brevet från Lauritzen 

till Brusendorff är en förfrågan om att låna filmer till de tre filmföreställningar 

som Nationalmuseum tillsammans med Filmhistoriska samlingarna planerade 

att arrangera i samband med Eggeling-utställningen. Lauritzen skriver: 

Nu undrar jag, om Du [Ove Brusendorff] skulle vilja på 6 veckor till oss utlåna 

de avantgardefilmer som Det Danske Filmmuseum förfogar över. Jag tänker 

närmast på Richter’s ”Vormittagspuk” och ”Inflation”, Ruttmann’s ”Opus I – 

V”, Ray’s ”Etoile de Mer” och Maya Deren’s filmer. Har du något mera lämp-

ligt, såsom filmer av Fischinger, Reiniger eller Léger, vore det naturligtvis väl-

kommet.273 

 

Även Nordenfalk skickar den 27 juli ett brev till Brusendorff där han berättar 

att Nationalmuseum inlett ett samarbete med Filmhistoriska samlingarna och 

att ”[d]et skulle vara en stor glädje för oss, om Direktör Brusendorff ville räcka 

oss en hjälpande hand och ställa några av de filmer, som vi ej kan få från annat 

håll, till förfogande under en kort tid”.274 Fyra dagar senare, den 1 augusti, 

svarar Brusendorff på Nordenfalks brev:  

I besvarelse af Deres brev af 27.7 skal jeg hermed meddele Dem, at Det Danske 

Filmmuseum gerne vil stille såvel film som billeder til rådighed for 

Nationalmuseum.  

 

[…]Af film, jeg kan stille til disposition, nævner jeg: Man Ray: Etoile de la 

Mer, Maya Derens fire film, Ruttmann: Opus I – IV, Richter: Vormittagspuk 

og Inflation, to eller tre af Fischingers abstrakte film, Leger: [sic!] Ballet 

mecanique, 2 film af Chomette, 1 af Sandy, film af de danske 

eksperimentalfilm-instruktører: Mertz, Roos, Melson, Bendtsen og Winther. 

Men jeg er ikke ganske klar over, hvordan udvalget skal foretages.275 

 

                                                      
273 Brev från Einar Lauritzen till Ove Brusendorff, 1950-07-26, i Svenska filminstitutets arkiv: 

Filmhistoriska samlingarnas arkiv: ”FIAF+arkiven, Filmstudios, 1950”. 
274 Brev från Carl Nordenfalk till Ove Brusendorff, 1950-07-27, i Nationalmuseums arkiv: Vi-

king Eggeling Biographica. 
275 Brev till Carl Nordenfalk från Ove Brusendorff, 1950-08-01, i Nationalmuseums arkiv: Vi-

king Eggeling Biographica. 
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Brusendorff avslutar sedan sitt brev med att förklara att han ”er dybt 

interesseret i at hjælpe til, at udstillningen bliver så god som muligt”.276 

I ljuset av FIAFs stadgar är den samarbetsvilja som Det Danske Filmmu-

seum visar i organiseringen av filmserien exemplarisk. Vid kongressen i Kö-

penhamn 1948 var en av flera stora frågor som avhandlades frågan om etable-

ringen av en struktur för hur filmer skulle kunna bytas och lånas mellan de 

olika medlemmarna i FIAF. I stadgarna för FIAF anges det att en av organi-

sationens viktigaste funktioner är att stärka samarbetet mellan olika nationella 

filmarkiv så att filmer fritt ska kunna cirkuleras och utbytas inom nätverket.277 

Det syftet står i relation till den första resolutionen från kongressen 1948 som 

rekommenderar hur medlemsarkiven ska uppfatta sig själva. 

It should be remembered that the members of the federation are not only insti-

tutions for the preservation of film, but also, and primarily, are centers for film 

culture and film development.278 

 

Medlemmarna ska således inte bara vara slutna arkiv utan aktivt arbeta för att 

utveckla en lokal filmkultur och stärka filmens kulturella betydelse i samtiden. 

En av de viktigaste funktionera för att uppnå detta mål var idén om fri cirku-

lation mellan medlemsländerna och samarbeten med redan etablerade kultur-

institutioner såsom konstmuseer eller andra kulturcentra. Något som lyfts 

fram som viktigt för att stärka filmens kulturella betydelse är att film måste 

kunna röra sig fritt mellan organisationens medlemsarkiv och sedan ut från 

dessa arkiv till visningsplatser. I diskussionerna från kongressen i Köpenhamn 

kontrasteras denna grundläggande idé av hur det bör fungera med hur det 

egentligen fungerar. Exempelvis beskriver Lauritzen hur han sympatiserar 

med de idéer som finns inom FIAF men hur Filmhistoriska samlingarna inte 

har tillräckliga resurser att arbeta efter dessa principer. 

Our greatest problem in Sweden is that of exchanging films with other archives. 

Our funds are so scarce that we have to make a negative when we want to ex-

change films. We have only means for one or two negatives each year. We have 

been approached by other archives about exchange of Swedish films, but at the 

                                                      
276 Brev till Carl Nordenfalk från Ove Brusendorff, 1950-08-01, i Nationalmuseums arkiv: Vi-

king Eggeling Biographica. 
277 International Federation of Film Archives, Agreement for the International Federation of 

Film Archives, 17 June 1938. 
278 International Federation of Film Archives, Congress Report: Copenhagen, 13–15 September 

1948. (Ej paginerad) 
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moment we can do no more than send two films to France this year, two to 

England next year, and by order of the requests: Czechoslovakia in 1950.279 

 

Dokumentationen av diskussionerna under kongresserna 1946 och 1948 visar 

emellertid att det fanns det en stark vilja från de ekonomiskt och organisato-

riskt starka arkiven att på olika sätt stötta de ekonomiskt och organisatoriskt 

svagare.280 

Idéerna som etableras inom FIAF, och som sedan Det Danske Filmmuseum 

agerar utifrån när Filmhistoriska samlingarna kontaktar dem, kom att bli av-

görande för Nationalmuseums möjligheter att få tag på film att visa i den an-

slutande filmserien. Idéer om filmens fria cirkulation, filmarkivens solidaritet 

gentemot de svagare arkiven och i synnerhet filmkulturens expansion i samti-

den är alla avgörande för samarbetet mellan Filmhistoriska samlingarna och 

Det Danske Filmmuseum. Från Brusendorffs filmmuseum, som bara två år 

tidigare hade haft sin första filmvisning, kom de flesta av filmerna som visades 

inom ramen för filmserien 30 år experimentfilm och majoriteten av alla de 

förstorade fotografiska stillbilder från olika experiment- och avantgardefilmer 

som hängdes i Eggeling-utställningen.281 

Sammanlagt bidrog Brusendorff med 11 filmer och 151 fotografier och i 

utställningens dokumentation i Nationalmuseums arkiv såväl som i Filmhisto-

riska samlingarnas arkiv finns en lång korrespondens om vilka filmer som 

fanns tillgängliga vid Det Danske Filmmuseum.282 Utifrån denna korrespon-

dens valde sedan Nationalmuseum och Filmhistoriska samlingarna ut ett antal 

filmer som de ansåg passa i serien och skickade en förfrågan till Det Danske 

Filmmuseum om att få låna dem.283 Det Danske Filmmuseum svarade sedan 

att det var möjligt och planerade en vecka innan utställningen öppnade att 

ordna med filmernas transport till Filmhistoriska samlingarna som sedan vid 

mottagande av filmerna skulle organisera filmserien 30 år experimentfilm med 

                                                      
279 International Federation of Film Archives, Congress Report: Copenhagen, 13–15 September 

1948. (Ej paginerad) 
280 International Federation of Film Archives, Congress Report: Copenhagen, 13–15 September 

1948. (Ej paginerad) 
281 Det Danske Filmmuseum, Det Danske Filmmuseum: 1941 https://www.dfi.dk/viden-om-

film/filmhistorie/det-danske-filmmuseum-1941 (Hämtad 2019-09-19) 
282 Nationalmuseums arkiv: Viking Eggeling Biographica; Svenska filminstitutets arkiv: Film-

historiska samlingarnas arkiv: ”FIAF+arkiven, Filmstudios, 1950”. 
283 Brev från Einar Lauritzen till Ove Brusendorff, 1950-08-03 (andra brevet detta datum) i 

Svenska filminstitutets arkiv: Filmhistoriska samlingarnas arkiv: ”FIAF+arkiven, Filmstudios, 

1950”. 
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Nationalmuseum som avsändare.284 Förutom att Nordenfalk var orolig över att 

filmerna inte skulle hinna levereras innan utställningen öppnas sker allt rela-

tivt oproblematiskt.  

Förfarandet inför filmserien 30 år experimentfilm visar tydligt upp den 

möjlighet för filmutbyten som fanns inom FIAF såväl som den möjlighet som 

finns i filmmediets reproducerbarhet och teknologiska organisering. Till skill-

nad från konstens värld av unika objekt präglades filmens värld av ett indust-

riellt system med beställningslistor, reproducerbarhet och etablerade ersätt-

ningssystem. Den korta handläggningstiden för film möjliggjorde också att 

Nationalmuseum och Filmhistoriska samlingarna kunde visa den film man 

ville. Istället för en stor planering och överenskommelse om inlån, och möjliga 

löften om senare utlån, av konstobjekt från andra konstmuseer kunde film en-

kelt beställas och transporteras till visningsplatsen samma dag eller dagen in-

nan visning.  

Även om det fanns ekonomiska begränsningar i vilken grad dessa filmhi-

storiska föreningar kunde nyttja denna möjlighet, såsom Lauritzen exempelvis 

beskrev sin egen situation under kongressen i Köpenhamn där han lyfte fram 

att Filmhistoriska samlingarna bara hade ekonomiska resurser att kopiera två 

filmer för cirkulation varje år, så var denna möjlighet tillgänglig om de eko-

nomiska resurserna fanns. Att han planerade sina ut- och inlån flera år framåt 

pekar också ut hur anmärkningsvärd Lauritzens förfrågan var till Det Danske 

Filmmuseum och den stora satsning han gjorde i samarbetet med Nationalmu-

seum. Situationen pekar även ut hur tillmötesgående Det Danske Filmmuseum 

var. Istället för att förbereda utbyten år innan de skulle ske kontaktades Det 

Danske Filmmuseum av Filmhistoriska samlingarna tre månader innan utställ-

ningen öppnade i Nationalmuseum hösten 1950. 

Det är tydligt att utan Det Danske Filmmuseum och de formella samarbets-

avtal som undertecknades inom FIAF såväl som de informella kontakter som 

knöts mellan världens olika filmhistoriska institut på FIAFs kongresser hade 

inte utställningen kunnat genomföras på det sätt som Nordenfalk önskade. 

Med sitt internationella samarbete var Filmhistoriska samlingarna och Det 

Danske Filmmuseum ett organisatoriskt nav och en avgörande resurs i Nor-

denfalks vilja att film skulle visas i och i anslutning till utställningen Viking 

                                                      
284 Se brev ”Følgende billeder er afsendt till Stockholm” från Tove Grundtvig (Det Danske 

Filmmuseum) till Nationalmuseum, odaterat, i Nationalmuseums arkiv: Viking Eggeling Bio-

graphica; Brev från Bente Munk (Det Danske Filmmuseum) till Einar Lauritzen, 1950-10-17 i 

Svenska filminstitutets arkiv: Filmhistoriska samlingarnas arkiv: ”FIAF+arkiven, Filmstudios, 

1950”. 
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Eggeling 1880–1925. Filmhistoriska samlingarna och Det Danske Filmmu-

seum var experter på film och utan dem skulle det ha varit oerhört svårt att 

genomföra utställningen såsom Nordenfalk önskade. Hela förfarandet kring 

organiseringen av filmserien pekar också på att det fanns en stark vilja inte 

bara från Filmhistoriska samlingarna utan lika mycket från Det Danske Film-

museum att filmserien skulle bli lyckad. I utställningens inledande arbete och 

precis efter Filmhistoriska samlingarna och Det Danske Filmmuseum blivit 

involverade i filmseriens organisering skriver Brusendorff ett brev till Laurit-

zen där han menar att”[d]et kan blive et meget intressant arbejde at tilrette-

laegge denna udstillning.285 Lauritzen svarar sedan vändande att han istället 

avundas de resurser som gör det möjligt för Brusendorff att ”så flott låna ut en 

mängd filmer utan vilka denna utställning inte skulle kunna genomföras”.286 

Filmhistoriska samlingarna och Det Danske Filmmuseum var båda två in-

stitutioner som hade små ekonomiska medel att röra sig med men som orga-

niseringen av utställningen Viking Eggeling 1880–1925 visar fanns det en vilja 

och en satsning från båda att både utställningen och filmserien skulle bli så 

bra som möjligt. 

 

 

 

Nordenfalks filmhistoria 

 

 

Idén om att ställa ut Eggeling på Nationalmuseum har sitt ursprung i Norden-

falks forskningsvistelse på den amerikanska östkusten och vid Institute for 

Advanced Study vid Princeton.287 Under College Art Associations konferens 

1950 där Nordenfalk höll ett föredrag blev han approcherad av Hans Richter 

som var inbjuden som gäst till konferensen. Under konferensen berättade 

Richter om det material som han förvaltade efter Eggeling. Vid ett möte med 

Nordenfalk senare på våren 1950 meddelande Richter att han kunde vara be-

hjälplig vid organiseringen av en utställning med Eggelings konst i Sverige. 

                                                      
285 Brev från Ove Brusendorff till Einar Lauritzen, 1950-08-01 i Svenska filminstitutets arkiv: 

Filmhistoriska samlingarnas arkiv: ”FIAF+arkiven, Filmstudios, 1950”.  
286 Brev från Einar Lauritzen till Ove Brusendorff, 1950-08-03 (första brevet detta datum) i 

Svenska filminstitutets arkiv: Filmhistoriska samlingarnas arkiv: ”FIAF+arkiven, Filmstudios, 

1950”. 
287 Carl Nordenfalk, Mest om konst: memoarer, Stockholm: Natur och kultur, 1996, s. 149. 
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Det som från början var en informell och slumpartad kontakt utvecklades 

snabbt under våren 1950 till något högst konkret och genomförbart. Under 

senvåren 1950 återvände Nordenfalk till Sverige och nästintill direkt påbörja-

des arbetet med att organisera en utställning som skulle fokusera på och utgå 

från Eggelings konstnärskap.288  

I ett brev till Richter den 20 maj redogör Nordenfalk för hur utställningen 

är tänkt att bli och att han planerar att det ska visas film i anslutning till ut-

ställningen.289 I deras korrespondens frågar också Nordenfalk om Richter möj-

ligen har tips på eller äger fler abstrakta filmer som han tror skulle passa i 

utställningen eller om han möjligen kan förmedla en kontakt till någon annan 

som har filmer av detta slag.290 Nordenfalk hade sedan tidigare blivit lovad att 

få kopior av Richters film Rythmus och Eggelings film Diagonalsymfonin till 

utställningen. Det framgår också i brevväxlingen mellan Richter och Norden-

falk att dessa filmer skulle stanna och införlivas med Nationalmuseums sam-

lingar efter utställningen.291 Inledningsvis fanns det även en plan att Richter 

skulle komma och föreläsa i samband med utställningen och filmvisningarna. 

Föreläsningen med Richter kom emellertid inte till stånd eftersom utställ-

ningen kom att äga rum betydligt tidigare än vad Richter och Nordenfalk ur-

sprungligen planerat.292 

Korrespondensen med Richter sker innan Nordenfalks senare kontakt med 

Lauritzen och av deras korrespondens framgår det med tydlighet hur Norden-

falk varken vet hur han ska identifiera eller få tag på de filmer han föreställer 

sig ha en självklar plats i filmserien.293 Att Nordenfalk var frågande till hur 

han skulle få tag på filmer och avsåg att Nationalmuseum själva skulle börja 

samla på film visar också att varken han eller andra inom Nationalmuseum 

hade någon större kännedom om de institutioner som sedan länge samlat och 

visat film i Sverige. Det enda Nordenfalk verkar veta och var bestämd med 

var att Nationalmuseum skulle arrangera filmvisningar och att det skulle or-

ganiseras föreläsningar i anslutning till filmvisningarna. Vilken film som ska 

                                                      
288 Brev från Carl Nordenfalk till Hans Richter, 1950-05-20, i Nationalmuseums arkiv: Viking 

Eggeling Biographica. 
289 Brev från Carl Nordenfalk till Hans Richter, 1950-05-20, i Nationalmuseums arkiv: Viking 

Eggeling Biographica. 
290 Brev från Carl Nordenfalk till Hans Richter, 1950-07-20, i Nationalmuseums arkiv: Viking 

Eggeling Biographica. 
291 Brev från Carl Nordenfalk till Hans Richter, 1950-07-20, i Nationalmuseums arkiv: Viking 

Eggeling Biographica. 
292 Brev från Hans Richter till Carl Nordenfalk, 1950-07-22, i Nationalmuseums arkiv: Viking 

Eggeling Biographica. 
293 Brev från Carl Nordenfalk till Hans Richter, 1950-07-20, i Nationalmuseums arkiv: Viking 

Eggeling Biographica. 
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visas, hur han ska få tag på den och vilka som ska föreläsa i relation till de 

föreställningar han önskar arrangera är, som Nordenfalk skriver till Richter, 

några svårigheter som måste lösas.294 

Det som framgår av Nordenfalks korrespondens med Richter är att hans 

idéer om en filmserie och hur den ska utformas fanns innan han tog kontakt 

med Lauritzen och att han hade en viss förförståelse för hur filmvisningar 

inom ett konstmuseums verksamhet kan se ut och hur de kan genomföras. 

I Nationalmuseums arkiv finns ett intressant brev som kan förklara var 

denna förförståelse kom ifrån. Brevet är ett gratulationsbrev som Nordenfalk 

postade till Otte Sköld när han blev förordnad till tjänsten som överintendent 

vid Nationalmuseum våren 1950.295 Efter den inledande gratulationen till 

Sköld presenterar Nordenfalk ett förslag på en möjlig utställning om Museum 

of Modern Art  i New York (MoMA) på Nationalmuseum. I tillägg till brevet 

framgår också av material i Nationalmuseums arkiv hur Nordenfalk, under sin 

forskarvistelse på den amerikanska östkusten, aktivt hade börjat knyta kontak-

ter och förbereda utställningsmaterial för ett möjligt utställningssamarbete 

med MoMA.296 Det kan tyckas märkligt att ett museum är något som ska stäl-

las ut i ett museum men i brevet förklarar Nordenfalk att syftet med att ställa 

ut MoMA som ett museikoncept är att det skulle kunna ”stimulera intresset” 

att etablera ett museum för den moderna konsten i Stockholm.297 Anledningen 

till att Nordenfalk önskade stimulera intresset för etableringen av ett modernt 

museum i Stockholm kan förstås i relation till att Nationalmuseiutredningen 

1949 hade publicerat sitt slutbetänkande, Betänkande angående statens konst-

samlingars organisation och lokalbehov.298 Ett av utredningens förslag var att 

”upprätta ett särskilt museum för den nutida konsten”.299 Sköld, då konstpro-

fessor vid Konstakademien, hade varit ledamot i utredningen och att verkställa 

Nationalmuseiutredningens vilja och organisera etableringen av ett modernt 

museum i Stockholm kom att bli ett av Skölds huvudsakliga åtaganden under 

                                                      
294 Brev från Carl Nordenfalk till Hans Richter, 1950-07-20, i Nationalmuseums arkiv: Viking 

Eggeling Biographica. 
295 Brev från Carl Nordenfalk till Otte Sköld, 1950-03-05, i Nationalmuseums arkiv: Serie: 

E2H, Volym: 12 : Måleri- och skulptursamlingens korrespondens. 
296 Se brevväxling mellan Jane Sabersky (Department of Circulating Exhibitions vid MoMA) 

och Carl Nordenfalk, 1950-05-22 och 1950-06-22, i Nationalmuseums arkiv: Serie: E2H, Vo-

lym: 12 : Måleri- och skulptursamlingens korrespondens. 
297 Brev från Carl Nordenfalk till Otte Sköld, 1950-03-05, i Nationalmuseums arkiv: Serie: 

E2H, Volym: 12 : Måleri- och skulptursamlingens korrespondens. 
298 SOU 1949:39, Nationalmuseiutredningen, Betänkande angående statens konstsamlingars 

organisation och lokalbehov, Stockholm, 1949. 
299 SOU 1949:39, Nationalmuseiutredningen, Betänkande angående statens konstsamlingars 

organisation och lokalbehov, Stockholm, 1949, s.74. 
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hans förordnande som överintendent vid Nationalmuseum. I brevet frågar 

Nordenfalk: 

Hur skulle det vara om Sverige, eventuellt i samverkan med Danmark och 

Norge, bjöd Museum of Modern Art att gästspela i de nordiska huvudstäderna?  

 

För vår del skulle det ha det goda med sig att det skulle kraftigt stimulera in-

tresset för det som vi alla hoppas blivande moderna museet i Stockholm. Jag 

har ingen aning om ett sådant förslag skulle väcka intresse i New York, men 

jag skulle tänka mig det, eftersom det vore något som ligger i linje med Museum 

of Modern Art’s politik och hittills ännu icke har prövats. 

 

Det kan ju inte bliv fråga om att de skulle ge sig ut på turné med någon väsent-

ligare del av sina samlingar, men det är ju inte någon vanlig utställning av mo-

dernt måleri och skulptur vi skulle önska utan en översikt över museets rikt 

facetterade verksamhet. De förfogar över ett flertal olika departement – utom 

för modernt måleri och skulptur, för arkitektur, för fotografi, för film, för teater, 

för industrial [sic!] design och konsthantverk, för undervisning med en särskild 

avdelning för barn m. m. Allt detta skulle kunna åskådliggöras med fotografier, 

modeller, arbetsmaterial och naturligtvis får konstverk och föremål i original 

inte helt saknas. Under utställningstiden skulle de kunna köra ett urval av sitt 

stora filmarkiv, en översikt över filmens historia från 1890-talet till nu.300 

 

Det intressanta med Nordenfalks förslag är hans perspektivförskjutning, sna-

rare än att visa de moderna konstverken inom måleri och skulptur verkar det 

som att Nordenfalk önskade visa allt som hade möjlighet att ske inom ett mo-

dernt museum. Snarare än en utställning av de moderna konstverken framgår 

av brevet att det är en utställning av Museum of Modern Art, det modernaste 

av de moderna konstmuseerna, som skulle kunna stimulera intresset för ett 

blivande modernt museum i Stockholm. Det som också träder fram i Norden-

falks beskrivning av MoMAs verksamhet är en annan uppfattning av hur ett 

museum kan vara organiserat. Av Nordenfalks brev framgår det tydligt att ett 

museum skulle kunna vara så mycket mer än målningarna som hänger på dess 

vägg eller skulpturerna som står på dess golv. Nordenfalk rör sig istället till 

en idé att ett konstmuseum skulle kunna vara en plats där en rad olika konst-

närliga aktiviteter och konstnärliga uttrycksformer, tillfälliga utställningar och 

kringaktiviteter såsom filmvisningar skulle kunna samlas. 

                                                      
300 Brev från Carl Nordenfalk till Otte Sköld, 1950-03-05, i Nationalmuseums arkiv: Serie: 

E2H, Volym: 12 : Måleri- och skulptursamlingens korrespondens. 
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Nationalmuseums utställningshistoria avslöjar emellertid att det inte blev 

en utställning av MoMA som ett modernt museikoncept vid museet. Istället 

valde Sköld som nytillträdd överintendent att organisera utställningen Det mo-

derna museet vid Liljevalchs konsthall hösten 1950. Snarare än att dela berö-

ringspunkter med de idéer som uttrycks i Nordenfalks brev från våren 1950 så 

bör utställningen Det moderna museet främst förstås i relation till den tidigare 

nämnda statliga utredningen Betänkande angående statens konstsamlingars 

organisation och lokalbehov. Den utställning som Sköld presenterar på Lilje-

valchs står i direkt relation till de huvudsakliga problem och frågor som fram-

träder i det betänkande som han själv var med och formulerade. Precis som 

utredningen präglades utställningen av en objekt- och lokalfokuserad inställ-

ning. Utställningen var organiserad efter nation och kronologi där den mo-

derna konsten, främst representerad av måleri och skulptur, presenterades. I 

sitt sammanhang är det kanske inte så underligt att det var på detta sätt som 

ett potentiellt modernt museum presenterades. Sköld hade varit ansvarig för 

den del av utredningen som behandlade lokalbehovet och det är tydligt att det 

var denna tematik, snarare än den uppfattning om ett modernt museums mång-

facetterade verksamhet och funktioner som framträder i Nordenfalks brev och 

i Skölds ofta citerade avsnitt i utställningens katalog, som präglade utställ-

ningen som helhet.301 Att ett modernt museum i Stockholm skulle låta sig in-

spireras av den utställningsverksamhet som fanns vid MoMA syns det mycket 

lite av i utställningen Det moderna museet trots att det av både Sköld och Nor-

denfalk under de kommande åren på 1950-talet mer och mer skulle komma att 

lyftas fram som den främsta inspirationen till hur ett moderna museum i Sve-

rige bör arbeta.302 

                                                      
301 I historieskrivningen om etableringen av det som kom att bli Moderna Museet i Stockholm 

är utställning Det moderna museet en viktig referenspunkt. Det som flertalet forskare lyft fram 

från denna utställning är ett kort avsnitt från Skölds inledande katalogtext. För tidigare forsk-

ning som refererar till citatet se: Hayden, s. 188; Lundström, s.56; m.fl. I det ofta citerade av-

snittet resonerar Sköld kring vilka ”funktioner” ett modernt museum ska ha och beskriver hur 

det ”bör vara en organisation i det aktuella konstlivets tjänst. Det bör vara rörligt och experi-

mentellt, ja till och med experimentera med själva museiidén”. Otte Sköld, ”Förord” i Det mo-

derna museet – Vägledning över utställningen av modern konst ur Nationalmusei samlingar, 

Nationalmuseum, 1950. Tidigare forskning har använt citatet som en viktig utsaga för att besk-

riva hur den utställningspraktik som tog form i Moderna Museets tidiga utställningar var något 

annorlunda än tidigare praktiker inom svenska museer. Men om man vänder sig från citatet till 

själva utställningen träder en annan bild fram. Trots att utställningen har beskrivits som ”ett 

experiment kring själva museiidén och frågan om det moderna museets inriktning” är det tydligt 

att det var få av dessa idéer och funktioner som återfanns och kommunicerades i själva utställ-

ningen Det moderna museet. Bergström, 2018, s. 282. 
302 Öhrner, 2016, s. 114. 
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Men även om det blev Skölds utställning som fick äga rum är den utställ-

ningsidé som Nordenfalk presenterade men som aldrig genomfördes viktig för 

min undersökning. Den visar att Nordenfalks intresse för film på museum inte 

etablerades i och efter en kontakt med Filmhistoriska samlingarna eller att den 

egentligen har sin grund i ett intresse för Eggelings konstnärskap. Istället for-

mades filmens inträde på museet och föreställningarna om vad film kunde in-

nebära för Nationalmuseum av ett intresse för samtida idéer av vad ett mu-

seum kunde vara för sorts kulturinstitution. Dessa idéer kan härledas till den 

konstinstitution som i sin verksamhet arbetat längst med film: Museum of Mo-

dern Art i New York. 

 

 

 

Film Library of the Museum of Modern Art 

 

 

Museum of Modern Art i New York grundade sitt filmarkiv och inledde sitt 

arbete med film i juni 1935. Etableringen av filmarkivet var resultatet av ett 

flerårigt arbete av museets föreståndare Alfred Barr med att få till stånd en 

filmavdelning.303 Redan 1929, i samband med att museet skulle öppna och när 

Barr önskade bli dess föreståndare, uttryckte han en vision om hur museet 

skulle vara organiserat i olika avdelningar. I Barrs plan The 1929 Multi-De-

partmental Plan for The Museum of Modern Art uttrycks en tydlig idé om 

vilka objekt museet skulle arbeta med och vilka avdelningar museet skulle 

vara uppdelat i.304 Förutom avdelningar för måleri och skulptur skulle det ex-

empelvis finnas avdelningar för modern arkitektur, fotografi, film samt för en 

bredare visuell kultur med industridesign och reklam.305  Trots denna vision 

om att arbeta med en mängd olika objekt präglades MoMAs första år av främst 

utställningar med måleri och skulptur. Men efter ett par lyckade tillfälliga ut-

ställningar av arkitektur och fotografi lyckades Barr övertyga museets styrelse 

att en avdelning för arkitektur skulle öppnas.306 I samband med beslutet att 

                                                      
303 Wasson, 2005; Haidee Wasson ”Cinematic subtext of the Modern Museum: Alfred H. Barr 

and MoMA’s Film Archive” i The Moving Image: The Journal of the Association of Moving 

Image Archivists, Vol. 1, Nr. 1, 2001, s. 1–28. 
304 Wasson, 2005, s. 101. 
305 Wasson, 2005, s. 101. 
306 Wasson, 2001, s. 16. 
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öppna en avdelning för arkitektur 1932 presenterade Barr en mer omfattande 

plan för ytterligare expansioner av museet för museets styrelse.307 I denna plan 

lyfts filmen fram som särskilt angelägen och Barr menade att en filmavdelning 

snarast borde etableras inom museet. En filmavdelning skulle enligt Barr 

bredda museets publik samt öka stödet och intresset för museets verksamhet 

och mål.308 I samband med att avdelningen för arkitektur etablerades anställ-

des Iris Barry som museets bibliotekarie. Det var sedan Barry, tillsammans 

med Barr och hennes man John Abbott, som kom att bli drivande i frågan att 

etablera en filmavdelning vid MoMA.309 Under vintern 1934–1935 fick Barry 

i uppdrag att organisera en filmserie med MoMA som avsändare samt att un-

dersöka om det fanns ett intresse bland colleges och andra museer runt om i 

USA för att möjligtvis hyra filmserier som kuraterats av MoMA.310 Svaret 

Barry fick från dessa institutioner var väldigt positiva och i april 1935 presen-

terade Barry och Abbot ett utkast för det som två månader senare skulle bli 

Film Library of the Museum of Modern Art. I utkastet till förslaget att etablera 

en filmavdelning vid MoMA fastslås att: 

The purpose of the Film Library of the Museum of Modern Art is therefore to 

trace, catalogue, assemble, preserve, exhibit and circulate to museums and col-

leges single films or programmes of all types of films in exactly the same man-

ner in which the museum traces, catalogues, exhibits and circulates painting, 

sculpture, models and photographs of architectural buildings, or reproductions 

of works of art, so that the film may be studied and enjoyed as any other one of 

the arts is studied and enjoyed.311 

 

Av detta utkast, och det senare dokumentet som kom att fastställa filmbib-

liotekets syfte, framgår det att ambitionen med filmen och filmbiblioteket var 

hög. Filmen skulle få samma möjligheter att agera inom museets verksamhet 

som de övriga avdelningar och den skulle uttryckligen ställas ut, samlas och 

avnjutas på samma sätt som all annan konst i museet. 

 

 

 

                                                      
307 Wasson, 2001, s. 17. Den plan som Wasson refererar till är: Alfred Hamilton Barr, “Notes 

on Departemental Expansion of the Museum”, 1932. 
308 Alfred Hamilton Barr, “Notes on Departemental Expansion of the Museum”, 1932 i Wasson, 

2001, s. 17. 
309 Wasson, 2005, s. 105–109; 114. 
310 Wasson, 2005, s. 114. 
311 John E. Abbot och Iris Barry, ”An outline of a Project for Founding the Film Library of the 

Museum of Modern Art” (1935), Film history, vol. 7, nr. 3, 1995, s. 326. 
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Bild 27. Programmet till en av Film Library of the Museum of Modern Art första 

filmserier. 
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Under hösten 1935, ett par månader efter det att filmbiblioteket invigts, 

påbörjade Barry arbetet med att sätta samman tematiska filmserier och orga-

nisera uthyrningen av dessa. Under denna inledande tid skedde inga egna vis-

ningar vid MoMA eftersom museet saknade egna lokaler för filmvisning. 

Istället förlades visningarna på olika platser i New York tillsammans med ett 

väldigt omfattande arbete att organisera och skicka ut filmserierna i landet.312 

I en artikel från 1937 summerar Barry filmbibliotekets inledande år och be-

skriver hur de filmserier hon kuraterade var utformade och hur dess uthyrning 

var organiserad.313 Inledningsvis fanns det endast tre filmserier för uthyrning, 

dessa filmserier innehöll i sin tur flera program. Två av dessa filmserier foku-

serade helt och hållet på amerikansk film från 1895 till 1935 och en filmserie 

innehöll främst fransk och tysk film från 1895 till 1930. MoMAs infor-

mationsmaterial från deras filmserier visar att deras första filmserie, A Short 

Survey of the Film in America, 1895–1932, innehöll sex program; The Devel-

opment of Narrative, The Rise of the American Film, D. W. Griffith, The Ger-

man Influence, The Talkis, The End of the Silent Era (bild 27). Dessa program 

innehöll i sin tur flera filmer som tillsammans hade en ungefärlig speltid på 

två timmar. Programmens ordning skulle enligt Barry erbjuda en grundläg-

gande förståelse för filmens historia och vad den möjligtvis kan ha influerats 

av. Bland annat skulle den visa hur spelfilmen rört sig från fakta till fiktion, 

från sensation till emotion, hur film fick en längre speltid och hur dess tekniska 

verktyg förändrat det sätt som film skapas.314  

Med Barry som ansvarig kom MoMAs filmbibliotek att bli en succé. Under 

hela 1940-talet flyttade filmbiblioteket fram sina positioner inom museet och 

deras verksamhet kom att bli central för den historiska och alternativa filmen 

i USA.315 Redan två månader efter att filmbiblioteket började hyra ut sina film-

serier till intresserade institutioner runt om i USA, såsom colleges och andra 

museer, hade serierna blivit sedda av ungefär 80 000 personer.316  

 

                                                      
312 Wasson, 2005, s. 150. 
313 ”Work and Progress of the Film Library”, The Bulletin of the Museum of Modern Art, New 

York: Museum of Modern Art, Vol. 4, nr. 4, 1937, s. 2–11. Ingen står angiven som författare 

men det är tydligt att det är Barry skrivit rapporten. 
314 ”Work and Progress of the Film Library”, 1937. 
315 Wasson, 2005, s. 161. 
316 Wasson, 2005, s. 160. 
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Bild 28. Bild på katalogkort som hänvisar till material om Film Library of the Mu-

seum of Modern Arts filmvisningar i Nationalmuseums arkiv. 

 

 

I samband med att MoMA flyttade till nya lokaler på 53e gatan mellan 5e 

och 6e avenyn i New York 1939 byggdes ett auditorium med 500 platser som 

främst skulle användas av filmavdelningen.317 Från den initiala tveksamheten 

gentemot filmen från museets styrelse fick den i och med den nya byggnaden 

ett utökat utrymme att agera inom museets dagliga verksamhet. Från 1939 

kom MoMA att visa film varje dag och i en pressrelease från 1939 kan man 

läsa att museet i snitt hade 1800 besökare varje öppen dag och av dessa rap-

porterades det att 500 också besökte filmvisningarna.318 Med andra ord var 

auditoriets filmvisningar i princip fulla varje dag och nästan en tredjedel av 

alla museets besökare valde att se film i museets biograf.319 

                                                      
317 Museum of Modern Art, Facts on the new two-million-dollar building and sculpture garden 

of the Museum of Modern Art (1939-05-08) i Museum of Modern Arts digitala arkiv: Press 

releases 1929–1997, https://www.moma.org/research-and-learning/archives/press-archives 

(Hämtad 2019-05-12) 
318 Museum of Modern Art, Record-breaking attendance at new home of Museum of Modern 

Art (1939-06-06) i Museum of Modern Arts digitala arkiv: Press releases 1929–1997, 

https://www.moma.org/research-and-learning/archives/press-archives (Hämtad 2019-09-18) 
319 Det är viktigt att påpeka att trots att MoMA varje dag visade filmer i sin egen biograf mins-

kade heller inte dess uthyrning till andra intresserade institutioner. Av en rapport till styrelsen 

som sammanfattar museets arbete under räkenskapsåret 30 juni 1939 – 1 juli 1940 framgår det 
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Information om filmens framgångsrika roll inom MoMA var något som 

Nordenfalk hade tillgång till. Under sin vistelse i USA hade han etablerat en 

kontakt med MoMA och skaffat sig kunskaper om hur museet arbetade med 

sina cirkulerande utställningar med film och konst. Av en brevväxling mellan 

Nordenfalk och Jane Sabersky, föreståndare vid Department of Circulating 

Exhibitions vid MoMA, framgår det hur Nordenfalk aktivt efterfrågade ar-

betsmaterial från olika tillfälliga och resande utställningar samt information 

om MoMAs hela utställningsprogram.320 I Nationalmuseums arkiv finns även 

katalogkort som pekar ut att information om filmvisningar vid MoMA fördes 

tillbaka av Nordenfalk och fanns tillgängligt vid Nationalmuseum vid denna 

tid (bild 28).321  

När Nordenfalk kontaktade Einar Lauritzen under sommaren 1950 var inte 

heller han helt ovetandes om vad ett samarbete med ett konstmuseum skulle 

kunna komma att innebära för Filmhistoriska samlingarna och hur en större 

filmserie skulle kunna organiseras. Att Lauritzen lockades och utan egentlig 

tvekan accepterade Nordenfalks erbjudande till samarbete kan förstås i förhål-

lande till att han bör ha haft en ingående förståelse för vad ett intresse för 

historisk och alternativ film från en större kulturinstitution kunde innebära för 

hans filmhistoriska arbete, speciellt om ett längre och regelbundet samarbete 

kunde följa från detta initiala samarbete. Som tidigare nämnts hade Barry be-

sökt Sverige och Filmhistoriska samlingarna och det finns arkivmaterial som 

visar att Lauritzen från 1945 hade regelbundna utbyten med MoMAs filmbib-

liotek samt förde en korrespondens med Barry om FIAFs verksamhet.322 Un-

der hösten 1947 reste även Lauritzen till USA för att bland annat besöka Barry 

och MoMAs filmbibliotek.323 Av korrespondensen mellan Lauritzen och 

                                                      

att antalet externa visningar, med andra ord uthyrningar, av film är lika med det sammanlagda 

antalet externa visningar som alla andra avdelningar hade tillsammans. Se Annual Report to 

Trustees and the Corporation Members of the Museum of Modern art, June 30, 1939–July 1, 

1940, New York: Museum of Modern Art, 1940. 
320 Se brevväxling mellan Jane Sabersky (Department of Circulating Exhibitions vid MoMA) 

och Carl Nordenfalk, 1950-05-22 och 1950-06-22, i Nationalmuseums arkiv: Serie: E2H, Vo-

lym: 12 : Måleri- och skulptursamlingens korrespondens. 
321 I Nationalmuseums arkiv finns även en utställningskatalog från ett symposium som arran-

gerades vid San Francisco Museum of Art 1947 i samarbete med University of California med 

namnet ”Art in cinema”. Tidigare forskning har visat hur det någorlunda regelbundet visades 

samtida avantgardefilm vid San Fransisco Museum of Art i samarbete med University of Cali-

fornia mellan åren 1946–1954. Scott MacDonald (red.), Art in Cinema: documents toward a 

history of the film society, Philadelphia: Temple University Press, 2006; Art in cinema, San 

Francisco Museum of Art, 1947.  
322 Svenska filminstitutets arkiv: Filmhistoriska samlingarnas arkiv: ”FIAF+arkiven, Filmstu-

dios, 1950”; Korrespondens 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; Flik: ”Modern Museum of Art” 
323 Dædalus: Tekniska museets årsbok. 1948, Stockholm: Tekniska museet, 1948, s. 28. 
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Barry, samt mellan Lauritzen och Elsa Brita Marcussen (Oslo Filmcirkel) som 

Lauritzen planerade resan tillsammans med, framgår att avsikten med träffas 

var att se hur MoMA arbetade samt försöka utveckla det samarbete som fanns 

mellan de två filmhistoriska institutionerna.324 Vid filmhistoriska konferenser 

hade också både Lauritzen och Brusendorff fått en ingående kunskap om den 

framgång och position som filmen skapat sig under det sena 1930-talet och 

under hela 1940-talet inom MoMAs verksamhet. Inom FIAF lyftes MoMA 

fram som en förebild i arbetet med att stärka filmens närvaro i ett samtida 

kulturliv.325 Korrespondensen mellan Brusendorff och Lauritzen visar också 

att båda visste vad som kunde bli möjligt om en stark organisation som Nat-

ionalmuseum på samma sätt som MoMA började intressera sig för att visa 

film. I en brevväxling mellan Lauritzen och Brusendorff, kort efter att Film-

historiska samlingarna blivit involverade i utställningsarbetet, uttryckte Lau-

ritzen en upprymdhet över möjligheten att samarbeta med Nationalmuseum 

och Brusendorff svarade vändande att han var avundsjuk på möjligheterna 

som kunde öppna sig för Filmhistoriska samlingarna i och med detta samar-

bete.326 Möjligheterna han syftade på var antagligen att Nationalmuseum 

kunde bidra med större ekonomiska och organisatoriska resurser i Filmhisto-

riska samlingarnas filmhistoriska arbete.  

Filmhistoriska samlingarna var en filmhistorisk institution som arbetade 

med mycket små marginaler och ett längre samarbete med Nationalmuseum 

skulle kunna bli en början på något större. Till skillnad från cineasternas och 

filmföreningarnas stängda rum kunde Nationalmuseums intresse för film in-

nebära att filmen hamnade på en central plats i svenskt kulturliv. 

Även om Nordenfalk och Lauritzen kom från två olika håll, konst- och mu-

seivärlden respektive film- och cineastvärlden, visste båda från sitt respektive 

fält hur MoMA framgångsrikt hade arbetat med film i sin verksamhet och hur 

det stärkt både filmens och museets plats i det samtida kulturlivet. Från Film-

historiska samlingarnas perspektiv blev Nationalmuseum i detta sammanhang 

en möjlig plattform där ett försök till att etablera en stark lokal och nationell 

                                                      
324 Brev från Elsa Brita Marcussen till Einar Lauritzen, 1947-07-24, i Svenska filminstitutets 

arkiv: Filmhistoriska samlingarnas arkiv: Korrespondens 1947. Korrespondens mellan Iris 

Barry och Einar Lauritzen, (flertalet odaterade från Barry) i Svenska filminstitutets arkiv: Film-

historiska samlingarnas arkiv: ”Korrespondens 1947”, flik: ”Museum of Modern Art”. 
325 International Federation of Film Archives, Congress Report: Copenhagen, 13–15 September 

1948. (Ej paginerad) 
326 Brev från Ove Brusendorff till Einar Lauritzen, 1950-08-01, i Svenska filminstitutets arkiv: 

Filmhistoriska samlingarnas arkiv: ”FIAF+arkiven, Filmstudios, 1950”; Brev från Einar Lau-

ritzen till Ove Brusendorff, 1950-08-03 (första brevet detta datum), i Svenska filminstitutets 

arkiv: Filmhistoriska samlingarnas arkiv: ”FIAF+arkiven, Filmstudios, 1950”. 
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filmkultur kunde börja byggas upp. Om Nationalmuseum kunde bli ett cent-

rum för historisk och alternativ film i Sverige skulle det inte bara sätta ett 

avtryck i ett svenskt kulturliv utan även kunna påverka utvecklingen och in-

tresset för film i ett större nordiskt kulturklimat. 

Men om Filmhistoriska samlingarna och Det Danske Filmmuseum i sam-

arbetet med ett av Sveriges största museum såg en möjlighet till filmens kul-

turella expansion i ett samtida kulturliv så var Nationalmuseum mer intresse-

rade av sin egen expansion i ett samtida kulturliv. Av Nordenfalks korrespon-

dens med Hans Richter framgår det att Nordenfalk såg olika mervärden i att 

museet skulle visa film. Bland annat skriver Nordenfalk i ett brev till Richter 

att ett syfte med att visa film var att det skulle generera ett intresse för Nation-

almuseum och utställningen.327 

 

 

 

En annan publik till Nationalmuseum 

 

 

Visningssituationer med föreläsningar och efterföljande diskussioner var inte 

ett helt nytt sätt att visa film när det organiserades i samband med utställningen 

Viking Eggeling 1880–1925 utan det var en praktik som hade funnits i Sverige 

sedan senare delen av 1930-talet då flera studentfilmklubbar bildades vid olika 

universitet. Under 1940-talet var det främst inom klubbar i Lund, Uppsala och 

Stockholm som en visningssituation fanns där amatör-, historisk-, alternativ- 

och olika kommersiella filmer visades på ett sätt som skiljde sig från en vis-

ning på en kommersiell biograf.328 I tillägg till föreläsningar och kurser om 

filmteknik, manustävlingar och enskilda försök till filmproduktion åtföljdes 

                                                      
327 Brev från Carl Nordenfalk till Hans Richter, 1950-07-20 i Nationalmuseums arkiv: Viking 

Eggeling Biographica. 
328 Bengt Bengtsson, ”Filmstudion och drömmen om den stora uppsalafilmen: Uppsala Studen-

ters Filmstudio som filmproducent och plantskola” i Välfärdsbilder: svensk film utanför bio-

grafen, Erik Hedling och Mats Jönsson (red.), Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv, 2008, s. 

204–227, Andersson och Sundholm, 2008, Lars Gustaf Andersson, “Interwar Film Culture in 

Sweden: Avant-Garde Transactions in the Emergent Welfare State” i The emergence of film 

culture: knowledge production, institution building, and the fate of the avant-garde in Europe, 

1919–1945, Malte Hagener (red.), New York, 2014, s. 227–248. 
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ofta studentfilmklubbarnas visningar av föreläsningar och diskussioner.329 Ef-

tersom dessa klubbar var föreningar där medlemskap krävdes och deras orga-

nisation var icke-kommersiell kunde de i sina slutna visningar med hänvisning 

till att de ”studerade film” också visa film som censurförbjudits i Sverige 

såsom exempelvis Charlie Chaplins Diktatorn (1940), den amerikanska expe-

rimentfilmen Lot in Sodom (1933) och Sergei Eisensteins Pansarkryssaren 

Potemkin (1925).330  

Det problem som emellertid träder fram i artiklar från perioden 1950 och 

kring Eggeling-utställningen är att det saknades aktiva och regelbundna vis-

ningar av historisk och samtida avantgarde- och experimentfilm i dessa stu-

dentfilmklubbar och i Stockholm i stort. Om man var intresserad av historisk 

och samtida avantgarde- och experimentfilm fanns det ungefär en eller två 

föreställningar på en hel termin där dessa filmer visades.331 Vid Stockholms 

studentfilmstudio höstterminen 1950 visades exempelvis Maya Derens högst 

aktuella avantgardefilmer och Norman McLaren abstrakta filmer där han må-

lade direkt på filmremsan tillsammans med mer kommersiellt inriktade filmer 

såsom westernfilmen Möte vid Ox-oket (The Ox-Bow Incident, 1943) och 

noirfilmen Fallet Martha Ivers (The Strange Love of Martha Ivers, 1946).332  

I sin jämförelse mellan 1940- och 1950-talens svenska filmkulturer menar 

filmvetarna Lars Gustaf Andersson och John Sundholm att detta gemensamma 

kulturella kretslopp för olika typer av film var helt normalt under slutet på 

1940-talet. Det var inte förrän under de första åren på 1950-talet, när den 

svenska experimentfilmsproduktionen organiserade sig, som ett diskursivt fält 

började att ta form.333 Ett viktigt steg i detta var att det började etableras lokala 

visningsplatser utanför studentfilmklubbarnas och biografernas rum där denna 

typ av film kunde visas. Men innan det som Andersson och Sundholm har 

beskrivit som den stora klyftan i svensk alternativfilmskultur på 1950-talet, 

där olika grupperingar och i synnerhet amatörfilmare, experimentfilmare och 

personer med konstnärliga ambitioner i sitt filmskapande började definiera sig 

                                                      
329 Bengt Bengtsson, ”Ett medium med historia. Filmstudiorörelsens roll i synen på filmen som 

konstart” i Åter-kopplingar, Marie Cronqvist, Patrik Lundell och Pelle Snickars (red.), Lund: 

Mediehistoria, Lunds universitet, 2014, s. 71–85; Andersson, 2014, s. 239. 

Andersson och Sundholm, 2008, s. 234.  
330 Bengtsson, 2014 s. 82. 
331 Stockholm studentfilmstudios arkiv vid Svenska Filminstitutet, Program och Kallelser HT 

1934–VT 1962. 
332 Stockholm studentfilmstudios arkiv vid Svenska Filminstitutet, Program och Kallelser HT 

1934–VT 1962, ”Stockholm Studentfilmstudio, Årg. XVII, nr. 2, HT-50. 
333 Andersson och Sundholm, 2008. 
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mot varandra, fanns det 1950 och kring Eggeling-utställningen enbart en öns-

kan om att det regelbundet skulle finnas möjlighet att i större utsträckning se 

avantgarde- och experimentfilm i Stockholm.334 

Under den senare delen av 1940-talet hade ett större missnöje börjat växa 

fram bland Stockholms cineaster angående avantgarde- och experimentfil-

mens möjligheter att visas och det fanns en stor längtan efter att se mer film 

vid sidan av den kommersiella. Studentfilmklubbarna och andra icke-kom-

mersiella filmföreningar som tidigare varit platsen för denna typ av film hade 

varken de organisatoriska eller de ekonomiska förutsättningarna att regelbun-

det ordna större visningar med historisk och alternativ film. På grund av film-

branschens dåliga lönsamhet under den senare delen av 1940-talet utvecklades 

också en ansträngd relation mellan filmbranschen och dessa filmföreningar 

där filmbranschen, som historiskt sett hade bidragit med ekonomiskt stöd till 

sådana klubbar och föreningar, började se dem som konkurrenter om samma 

publik.335 

I årskrönikan för det återkommande inslaget ”Filmglimtar” i Svenska Dag-

bladet den 31 december 1949 frågade exempelvis Lennart Ehrenborg, under 

pseudonymen Casper, tio personer som var aktiva i Stockholms filmvärld 

vilka filmiska önskningar de hade inför det nya decenniet. Bibi Lindström, en 

av de flitigast anlitade scenograferna inom svensk film vid denna tid, svarade 

bland annat att hon hade ”en stilla förhoppning om att hågade producenter och 

konstnärer måtte beredas möjlighet att vid sidan om den kommersiella filmen 

få arbeta med ren experimentfilm”.336 En av de viktigaste förutsättningarna för 

att det som Lindström önskade skulle bli verkligt var att visningsplatser för 

denna typ av film fanns.  

Svaren på Ehrenborgs utfrågning är bara ett av flera exempel på utsagor 

om att den alternativa filmen saknade en öppen och aktiv kontakt med poten-

tiella biografbesökare i Stockholm. I tidskriften Biografbladets första nummer 

1950 skrev filmkritikern Bengt Rösiö en artikel i vilken han jämförde den hi-

storiska och alternativa filmens situation i Stockholm med hur det var i Paris.  

Och där finns naturligtvis Cinémathèque française, den filmintresserades hel-

gedom framför alla andra, där man nyligen fick köa åtskilliga timmar för att få 

se von Stroheims Greed, och i vars lilla körum man stundom kan se Sartre, 

Barraut och Cocteau återuppliva bekantskapen med fransk avant-garde-film, 

                                                      
334 Andersson och Sundholm, 2008, s. 234. 
335 Bengtsson, 2014, s. 82; Leif Furhammar, Filmen i Sverige: en historia i tio kapitel och en 

fortsättning, Stockholm: Dialogos i samarbete med Svenska filminstitutet, 2003, s. 210. 
336 Casper (Lennart Ehrenborg), ”Filmglimtar”, Svenska Dagbladet, 1949-12-31. 
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ryska revolutionsepos och tysk expressionism. Varför är inte situationen sådan 

i Sverige? Det kan inte gärna bero på att filmerna saknas, ty filmbolagen i 

Stockholm har åtskilliga gamla klenoder i sina lager, likaså Filmhistoriska sam-

lingarna. 

 

[…]För all del, det ska medges att Sverige inte är Paris och att en Cinéma 

d’Essai inte skulle bära sig. Men för att komma med ett positivt förslag: Kan vi 

inte få en exklusivbiograf åtminstone en dag i veckan, på en enda biograf? Var-

för inte en permanent festival t. ex. varje lördag kl. 4, med samma slags program 

som på Cinéma d’Essai och för samma slags publik?337 

 

 

Det Rösiö främst fokuserar på i sin artikel är inte själva filmerna han såg i 

Paris utan möjligheterna och villkoren för att visa denna typ av film i Stock-

holm. Såsom Stockholms biografvärld var ordnad visades inte program med 

historisk och alternativ film på Stockholms biografer. Undantagsvis klämdes 

denna typ av filmer in i ett vanligt kvällsprogram vilket i sin tur ledde till att 

de knappt uppmärksammades av vare sig publiken eller filmkritiken. Som ett 

exempel på detta förhållande lyfter Rösiö fram ett program på biograf Sture.338 

Under en kväll i december visades först Kalle Ankas julprogram följt av 

franska sängkammarfarser och sedan ”plötsligt” Vredens dag av Carl Th. 

Dreyer.339 Inklämt mellan franska sängkammarfarser hamnar en av dansk 

filmhistorias stolthet, inte undra på att den rätta publiken inte hittade dit kon-

staterar Rösiö i sin artikel. Det är viktigt att påpeka att det Rösiö efterfrågar är 

inte en total utväxling av de filmer som visades på Stockholms biografer utan 

att en biograf skulle öppna för en möjlighet att under en kväll i veckan erbjuda 

ett program där historisk och alternativ film kunde visas. 

I tillägg till Rösiös artikel skrevs det under 1950 flera polemiska artiklar 

om den svenska experimentfilmens och den alternativa filmens icke-existe-

rande visningsmöjligheter i olika tidskrifter som fokuserade på film samt på 

                                                      
337 Bengt Rösiö, ”Cinéma d’Essai” i Biografbladet, nr. 1, 1950, s. s. 16–17. 
338 Under 1940-talet hade det gjorts försök att etablera biograf Sture som en alternativ biograf 

men det visades sig snabbt inte vara ekonomiskt hållbart. Istället kom Sture att sporadiskt visa 

alternativ film under senare delen av 1940-talet och främst på udda dagar och tider.  Bengt 

Bengtsson skriver också i sin artikel ”Ett medium med historia: Filmstudiorörelsens roll i synen 

på filmen som konstart” att det blev en ekonomisk motgång och ett kortlivat försök för Svensk 

Filmindustri i arbetet med att lansera biograf Sture som en kvalitétsbiograf. Bengtsson, 2014, 

s. 78. 
339 Rösiö, 1950, s. 17. 
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dagspressens kultursidor och i deras filmbevakning.340 I synnerhet blev den 

historiska och alternativa filmens situation i Stockholm och i Sverige allt mer 

uppmärksammad och omskriven efter den bussresa som organiserades av 

Billy Klüver och Stockholms studentfilmstudio sommaren 1950. Under fyra 

veckor hyrde ca 30 filmintresserade personer en buss och reste ned till konti-

nenten för att besöka filmmuseer och biografer som visade historisk och alter-

nativ film. Bland de filmintresserade bussresenärerna fanns både filmkritiker, 

filmregissörer och andra personer med anknytning till Sveriges cineastvärld. 

I Henning Österbergs artikel ”Den otroliga resan: filmbesök i fem länder och 

årtionden” beskrivs resan och filmerna de såg som en ”filmisk nyoriente-

ring”.341 I artikeln argumenterar också Österberg polemiskt gentemot den hi-

storiska och alternativa filmens situation i Sverige. Österberg beskriver hur 

det unga busskollektivet ser ett Europa som slagits i spillror efter andra världs-

kriget men som ändå satsar på film och filmens historia medan Sverige, som 

klarat sig ekonomiskt bättre än andra länder, saknar både ett statligt och in-

dustriellt intresse för denna historia och i synnerhet ett intresse för att etablera 

fasta och regelbundna visningsplatser för historisk och alternativ film.342 Att 

staten i slutet av 1940-talet saknade ett kulturellt intresse för film är även något 

som statsvetaren Roger Blomgren visar i sin avhandling Staten och filmen – 

Svensk filmpolitik 1909–1993.343 Genom att undersöka riksdagens arbete och 

statliga utredningar om film visar Blomgren hur statens inställning till film i 

efterkrigstidens Sverige främst var som ett nöje utan högre konstnärligt värde 

samt som något staten överhuvudtag inte skulle subventionera eller satsa på.344  

Det som Österberg särskilt lyfter fram i sin artikel är också mängden film 

de såg under sin resa. Under dessa trettio dagar såg de runt 100 kort- och lång-

filmer i de flertalet filmserier som kuraterats just för dem av filminstitut och 

filmmuseer inför deras planerade ankomst.345 Allt från äldre europeiska stum-

filmer till samtida avantgarde- och experimentfilm visades vid Det Danske 

Filmmuseum, Nederlands Historisch Film Archief, Cinémathèque Royale de 

Belgique, The British Film Institute och Cinémathèque française. 

                                                      
340 Se bland annat: Henning Österberg, ”Den otroliga resan: filmbesök i fem länder och årtion-

den” i Biografbladet, nr. 2, 1950, s. 117–122;  Margie, ”28 på filmstudier genom västeuropa” 

Svenska Dagbladet, 1950-06-19; ”Varför inte klubbio” Aftonbladet 1950-06-25. 
341 Österberg, 1950, s. 122. 
342 Österberg, 1950, s. 118. 
343 Roger Blomgren, Staten och filmen: svensk filmpolitik 1909–1993, Diss., Göteborgs univer-

sitet, Stockholm: Gidlund, 1998. 
344 Blomgren, 1998, s. 39–44. 
345 Österberg, 1950. 
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Det var denna längtan efter en plats för historisk och alternativ film och, 

som nästa avsnitt kommer avhandla, ett alternativt sätt att se film som Nation-

almuseum och filmserien 30 år experimentfilm svarade mot i cineastsverige. 

Filmserien 30 år experimentfilm var ett försök från två starka aktörer, Filmhi-

storiska samlingarna och Nationalmuseum, att visa att det var möjligt för ett 

konstmuseum och en filmhistorisk organisation att etablera en lokal filmkultur 

i Sverige där film gavs möjlighet att visas på ett sätt som liknade det sätt som 

film visades på platser där filmhistoriska institutioner var starka.  

Ett separat avtal som slöts med Stockholms studentfilmsstudio, som sam-

lade ca 300 filmintresserade medlemmar i sina register, visar också hur Nat-

ionalmuseum riktade sig specifikt till en ung och filmintresserade publik i ar-

betet inför utställningen.346 Som tidigare nämnts anordnade de terminsvis vis-

ningar av olika sorters film i Stockholm men deras terminsprogram och för-

beredelser inför terminernas filmvisningar visar att de saknade en 

regelbundenhet i sina visningsplatser, en regelbundenhet de önskade fanns.347 

För att följa filmserien 30 år experimentfilm sålde Nationalmuseum ett se-

riekort som gav inträde till de tre filmföreställningarna och i avtalet med Nat-

ionalmuseum gavs Stockholms studentfilmsstudio möjligheten att köpa 150 

rabatterade seriekort. Av ett protokoll från Stockholms studentfilmsstudio 

framgår det att filmserien blev oerhört populär bland föreningens medlemmar 

och de rabatterade seriekort som beviljade inträde till filmserien såldes snabbt 

slut.348 Även de seriekort som Nationalmuseum sålde till en intresserad all-

mänhet blev slutsålda snabbt och som svar på denna stora efterfrågan valde 

Nationalmuseum att öka antalet föreställningar. Istället för en föreställning per 

program ökade Nationalmuseum det till tre föreställningar av varje program. 

Med andra ord istället för en föreställning av filmprogrammet Viking Eggeling 

och den tidiga avantgardefilmen spelades föreställningen tre gånger vid tre 

olika tillfällen. 

Av protokollet från ett informationsmöte till överintendenten den 28 maj 

1951 framgår det att filmserien 30 år experimentfilm tre program besöktes av 

                                                      
346 Det är svårt att med exakthet säga hur många medlemmar Stockholms studentfilmstudio 

hade eftersom de endast redovisar antalet medlemmar i vissa årsberättelser och årsmöten under 

perioden 1945–1955. Men ett snitt under dessa år landar kring 300 medlemmar. Stockholm 

studentfilmstudios arkiv vid Svenska Filminstitutet, Årsberättelser; Styrelse- och årsmötespro-

tokoll. 
347 Stockholm studentfilmstudios arkiv vid Svenska Filminstitutet, Styrelse- och årsmötespro-

tokoll, ”Mötesprotokoll den 4 september 1950” 
348 Stockholm studentfilmstudios arkiv vid Svenska Filminstitutet, Styrelse- och årsmötespro-

tokoll, ”Mötesprotokoll den 4 september 1950” 
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2 583 personer.349 Denna siffra kan jämföras med Nationalmuseums storsats-

ning på föreläsningsserien Svenskt konst under ett halvt sekel som föregick 

utställningen Viking Eggeling 1880 – 1925 och som som arrangerades i an-

slutning till utställningen Det moderna museet (1950). Svenskt konst under ett 

halvt sekel hade totalt 815 antal besök fördelat på sex tillfällen.350 I den före-

läsningsserien föreläste Carlo Derkert om ”Det moderna genombrottet”, Erik 

Wettergren om ”Konstnärernas väg till industrien”, Folke Holmér om ”1920-

talet i svensk konst”, Ulf Hård af Segerstad om ”1930-talet i svensk konst”, 

Sten Karling om ”Göteborgskoloristerna” och Hans Eklund om ”Abstrakt och 

konkret i svensk konst 1920-1950”. Filmserien 30 år experimentfilm var såle-

des tre gånger så populär som den föreläsningsserie som skulle ta ett stort 

grepp på den moderna svenska konsten och som organiserades i anslutning till 

vad som kom att bli årets största satsning vid Nationalmuseum. Besökssiffran 

kan också jämföras med att Stockholms studentfilmstudio kring denna period 

hade runt 300 medlemmar. Det kom således betydligt fler besökare till Nat-

ionalmuseums filmserie än de som vanligen hade tillträde till Stockholms stu-

dentfilmstudio. Det visar i sin tur att det inte bara var de filmintresserade som 

följde Nationalmuseums filmserie utan att den var en händelse som bredde ut 

sig i ett samtida kulturliv i Stockholm. Det är även en bild som framträder av 

Nationalmuseums beskrivningar av händelsen. Av ett brev från Kjell Boström, 

intendent vid Nationalmuseum, till Nordenfalk efter den första visningen 

framgår det att det fanns en stor entusiasm bland besökarna.351 Boström lyfter 

särskilt fram att det förutom ”filmfolk” var flera från Konstakademien som 

besökte den första föreställningen och ”hämtade impulser”.352 

Som filmseriens besökssiffror och jämförelsen med föreläsningsserien 

Svenskt konst under ett halvt sekel visar är det tydligt att Nationalmuseums 

filmserie 30 år experimentfilm lyckades bryta sig in i det samtida livets flöde 

av upplevelser. Genom att sluta ett avtal med Stockholms studentfilmstudio 

garanterade inte bara Nationalmuseum en viss inkomst för utställningen utan 

Nationalmuseum gjorde sig också synligt för en möjlig ny publik. Arbetet med 

film i utställningen Viking Eggeling 1880–1925 liknar således de idéer som 

fanns i filmproduktionen Möte med konsten. I både Möte med konsten och i 

                                                      
349 Nationalmuseums arkiv: ”Föreläsningar höstterminen 1950” i Serie: A2, Volym: 76: Proto-

koll i museiärenden / 1948–1953. 
350 Nationalmuseums arkiv: ”Föreläsningar höstterminen 1950” i Serie: A2, Volym: 76: Proto-

koll i museiärenden / 1948–1953. 
351 Brev från Kjell Boström till Carl Nordenfalk, 1950-11-02, i Nationalmuseums arkiv: Serie: 

E2H, Volym: 12 : Måleri- och skulptursamlingens korrespondens. 
352 Brev från Kjell Boström till Carl Nordenfalk, 1950-11-02, i Nationalmuseums arkiv: Serie: 

E2H, Volym: 12 : Måleri- och skulptursamlingens korrespondens. 
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Eggeling-utställningens filmserier fanns en ambition från Nationalmuseum att 

visa att det var möjligt att skapa sig en plats i ett samtida medielandskap ge-

nom att använda sig av film. Även om båda dessa filmprojekt inte kom att få 

en fortsättning inom museet finns det hos dem båda tecken på en förväntan att 

det skulle fortsätta.  

Som tidigare kapitel visat fanns det i filmprojektet Möte med konsten en 

vilja bland aktörer inom Nationalmuseum att museet skulle fortsätta producera 

filmer och köpa in smalfilmsprojektorer. I arbetet med utställningen Viking 

Eggeling 1880–1925 pekar Nordenfalks intresse för att Nationalmuseum 

skulle börja samla på film tillsammans med det brev som han skickade till 

Otte Sköld om filmens betydande roll vid MoMA ut att filmen sågs som ett 

viktigt framtida medium och att det fanns en förväntan att den skulle ges ett 

utrymme att agera inom museet. Filmen var vid denna tid det medium som 

ansågs bära störst relevans i unga människors liv och båda dessa projekt, film-

produktionen och filmvisningarna, visar hur Nationalmuseum i tillägg till att 

vara en plats för samlande och bevarande hade en idé och en ambition att bli 

en levande och relevant plats för ny publikgenerations kulturkonsumtion. 

 

 

 

Att skapa kunskap om film med och genom film 

 

 

Som tidigare nämnts var formatet med filmserier inte någon ny företeelse, var-

ken i Stockholm eller i Sverige. Studentfilmklubbar såsom Stockholms stu-

dentfilmstudio vid Stockholms Högskola och Uppsala studentfilmsstudio vid 

Uppsala Universitet hade under en längre tid funnits som alternativ till den 

kommersiella biografens program. Men trots att både Stockholms studentfilm-

studio och Uppsala studentfilmstudio var relativt sett stora studentföreningar 

och hade bra kontakter till Filmhistoriska samlingarna och Lauritzen så var 

det främst tillgången till och erbjudanden om att visa en film som styrde vilka 

filmer som visades inom föreningens verksamhet snarare än riktade förfråg-

ningar om filmer till en redan uttänkt tematisk serie. 

I jämförelse med studentföreningarnas visningar av film fanns det en större 

ambition med filmserien 30 år experimentfilm.  Den påfallande uppenbara 
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skillnaden mellan tidigare visningar av historisk och alternativ film och film-

serien 30 år experimentfilm är omfånget på filmserien och att de tidigare 

svåråtkomliga filmerna från det historiska avantgardet nu kunde tillgänglig-

göras i ett större tematiskt sammanhang under en enda kväll. Det fanns även 

ett större pedagogiskt och kunskapsproducerande syfte med filmseriens orga-

nisering och struktur än vad som tidigare varit möjligt. 

I det sena 1940-talets Sverige fördes främst en kritisk och kunskapsprodu-

cerande diskussion om historisk och alternativ film i tidskriften Biografbla-

det.353 I det första numret 1945 skrev den då nya redaktionen att den ville för-

ändra Biografbladet till ”ett organ för den allvarliga, kulturellt och konstnär-

ligt medvetna filmdiskussionen i Sverige” och under Gösta Werners och Hen-

ning Österbergs redaktörsperiod, från 1945 och fram till att Biografbladet 

lades ned 1952, blev tidskriften en av de viktigaste arenorna för seriös filmde-

batt i Sverige.354 Tillsammans med enstaka böcker om historisk och alternativ 

film samt diskussionsaftnar och essä-tävlingar arrangerade av studenternas 

filmklubbar var Biografbladet en av de enskilt största aktörerna i ett fält där 

kunskap om film och filmkultur skapades i efterkrigstidens Sverige.355 Att  

                                                      
353 I artikeln ”Amatör och avantgarde: de mindre filmkulturerna i Sverige” lyfter Lars Gustaf 

Andersson och John Sundholm fram både Filmjournalen (1919–1953) och Filmnyheter (1920-

1929) som viktiga forum för att kunna diskutera amerikansk och kontinental avantgardefilm 

samt introducera sovjetisk montagefilm och 1920-talets avantgardefilm i mellankrigstidens 

Sverige. Men under åren efter kriget blev Biografbladet den dominerande tidskriften för film i 

Sverige. Det är även viktigt att påpeka att filmvetenskap som akademiskt ämne inte fanns vid 

denna tid utan etablerades vid svenska universitet under 1960- och 70-talen.  
354 Gösta Werner, ”Ett nytt biografblad” i Biografbladet, nr. 1–2, 1945, s. 1; 1945; Andersson, 

2014, s. 241. 
355 I samband med Eggeling-utställningen arrangerade exempelvis Stockholms studentfilmstu-

dio en tävling där man skulle skriva en essä över ämnet ”Från Viking Eggeling till Maya Deren, 

Experimentfilmen under tre decennier”. Stockholm studentfilmstudios arkiv vid Svenska Film-

institutet, Program och Kallelser HT 1934–VT 1962, ”Stockholm Studentfilmstudio, Årg. 

XVII, nr. 2, HT-50. För böcker om film se Rune Waldekranz, Filmen växer upp: femtio års 

utveckling, Stockholm, 1941; Carl Johan, Björklund, Kampen om filmen: en studie i filmens 

sociologi, Stockholm: Sv. skriftställare förb. förl., 1945; Bengt Idestam-Almquist och Ragnar 

Allberg, Film i går, i dag, i morgon, Stockholm: Bonnier, 1932; Artur Lundkvist, Atlantvind, 

Stockholm: Bonnier, 1932; Åke Bengtsson, Modern amerikansk film, Stockholm: Bonnier, 

1949; Gösta Werner, Kameran går, Stockholm: Steinsvik, 1944; Bengt Idestam-Almquist, Fil-

men som konst, Stockholm: Natur och kultur, 1946; Gerd Osten, Det förlorade paradiset: es-

säer om film, Stockholm: Kooperativa förb., 1947; Nils Beyer, En bok om film, Stockholm: 

Radiotjänst, 1949. 
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Bild 29. Bilder i anslutning till Hugo Wortzelius artikel om Maya Deren i Biograf-

bladet, 1950. 
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Biografbladet var en av få aktörer som skapade kunskap om film lyftes emel-

lertid tydligt fram som ett problem av skribenterna i tidskriften. Exempelvis 

vann Bengt Rösiö 1950 en essätävling i Biografbladet med essän ”Filmen – 

vår främsta tidsspegel” i vilken han kritiserar dagspressens filmkritik och tex-

ter om film.356 Rösiö kritiserar dagspressen för att den inte värdesätter längre 

filmkritiska texter på samma sätt som annan kritik och kulturtext. Istället me-

nar Rösiö att det som värdesätts är korta recensioner av kommersiella filmer 

och inte längre texter om film. Rösiö argumenterar att film aldrig kommer att 

förstås som något annat än flyktig underhållning om den inte får samma kri-

tiska utrymme på dagspressens kultursidor som annan kultur. 

Biografbladet var den stora publicistiska arenan där en ung generation ci-

neaster publicerade sina filmkritiska texter och på allvar började skriva om 

film som en betydande kulturell kraft i Sverige. Förutom Rösiös kritik av kri-

tiken och texter om filmens undanträngda situation bland de andra konstar-

terna så skrevs det under åren innan Eggeling-utställningen flera artiklar med 

rapporter från internationella filmfestivaler, diskussioner om den svenska 

filmindustrin och relationen mellan konst och film. Biografbladet arrangerade 

även flera tävlingar i både filmkritik och manusförfattande under åren 1945–

1952. Men det främsta problemet som lyfts fram om svensk filmkultur i texter 

från Biografbladet är att kunskap om film främst skapades och förmedlades 

genom att läsa, skriva och diskutera film i anslutning till fotografiska stillbil-

der från film, inte genom att se film. Uppslagen från Biografbladet i bild 29 

är ett typexempel på hur fotografiska stillbilder från olika filmer användes i 

tidskriften. Sidan med bara bilder syftar till att ge en övergripande bild av fil-

men i sin helhet medan bilderna i anslutning till texten syftar till att direkt 

illustrera det textens analys siktar in sig på i filmen. 

I antologin The emergence of film culture har flera av artikelförfattarna lyft 

fram att kurateringen av en filmserie med flera föreställningar var, samt argu-

menterar att det fortfarande är, ett avgörande didaktiskt verktyg för att skapa 

kunskap om film.357 I sin analys av De Nederlandsche Filmliga (1927–1933) 

visar exempelvis filmvetaren Tom Gunning att möjligheten att under en kväll 

kunna se flera tematiskt sammansatta filmer istället för att behöva vänta flera 

veckor, månader eller år innan en tematisk eller kronologisk nära film visas 

                                                      
356 Bengt Rösiö, ”Filmen – vår främsta tidsspegel” i Biografbladet, nr. 2, 1950, s. 106–109.  
357 Malte Hagener, “Introduction” i The emergence of film culture: knowledge production, in-

stitution building, and the fate of the avant-garde in Europe, 1919–1945, Malte Hagener (red.), 

New York, 2014, s. 1. För filmseriens betydelse i framväxten av filmvetenskap som akademiskt 

ämne i USA: Lee Grieveson, och Haidee Wasson (red.), Inventing film studies, Durham: Duke 

University Press, 2008.  
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har varit avgörande för att en lokal filmkultur med ett seriöst intresse för film 

har kunnat utvecklas.358 Istället för att skriva, läsa eller diskutera om film på 

en plats skild från filmens rum skapar filmserier som 30 år experimentfilm en 

situation där den analytiska aktiviteten förs in i rummet. I filmseriens möjlig-

heter att kontrastera och jämföra olika filmerna under en kväll skapas en möj-

lighet att studera film på ett sätt som skiljer sig tydligt från den kommersiella 

biografens visningsplats där det saknas en utpekad pedagogisk situation. 

I sin utformning hade filmserien 30 år experimentfilm en bred filmhistorisk 

tematik och dokumentationen om filmseriens genomförande visar att det fanns 

ett ambitiöst pedagogiskt anslag. I samband med filmseriens föreställningar 

ordnades det inledande föreläsningar och efterföljande diskussioner som ut-

gick från föreställningens tema. Filmserien annonserades och infogades även 

i Nationalmuseums föreläsningsserier om konst hösten 1950. Av informat-

ionen för höstterminens föreläsningsserier framgår det också att filmserien 

hade en introducerande och filmhistorisk tematik i sin utformning. I samband 

med den första visningen föreläste Gösta Werner om avantgardefilm och i 

samband med den andra visningen av fransk film föreläste Bengt Idestam-

Almquist om fransk filmhistoria. I den sista och mest samtida serien om ame-

rikansk experimentfilm planerades först Rune Waldekranz föreläsa men han 

ersattes senare av Gerd Osten som publicerade regelbundet om avantgarde- 

och experimentfilm i just Biografbladet.359 

Dokumentation eller beskrivningar av föreläsningarna saknas både i Nat-

ionalmuseums och Filmhistoriska samlingarnas arkiv men en recension i 

Svenska Dagbladet från den första föreställningen beskriver hur kvällen tog 

form. 

I anslutning till den i Stockholm nu pågående märkliga minnesutställningen 

över den svenske målaren och experimentfilmaren Viking Eggeling har Nat-

ionalmuseum i samarbete med Filmhistoriska samlingarna tagit initiativet till 

något som skulle kunna kallas för en avantgardefilmens festival, en föreläs-

ningsserie med filmförevisningar under samlingsrubriken ”30 år experiment-

                                                      
358 Tom Gunning, “Encounters in Darkened Rooms: Alternative Programming of the Dutch 

Filmliga, 1927-31” i Malte Hagener (red.), The emergence of film culture: knowledge produc-

tion, institution building, and the fate of the avant-garde in Europe, 1919–1945, New York, 

2014, s. 95; 104. 
359 Pavane (Gerd Osten), ”Den stackars experimentfilmen” i Biografbladet, nr. 1–2, 1945, s. 

24–25; Pavane (Gerd Osten), ”Funderingar kring Lot” i Biografbladet, nr. 3, 1945; Gerd Osten, 

”Filmproblem efter kriget” i Gaudeamus, nr. 7, 1949. Om att Osten ersatte Waldekranz se 

”Amerikanskt avantgarde”, Svenska Dagbladet, 1950-11-15; ”Notis”, Dagens Nyheter, 1950-

11-17.  
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film”. Den tog sin början i går med ett föredrag av filmteoretikern och -regis-

sören Gösta Werner om ”Viking Eggeling och den tidiga avantgardefilmen”. 

Klart och överskådligt skissade han filmsituationen sådan den tedde sig vid 20-

talets inbrott omedelbart innan de första avantgardistiska stöttrupperna satte in 

och för första gången på allvar tog itu med filmens formproblem, närmast av-

seende rörelsen. Den hittills statiska, med fast kamera arbetande filmen skulle 

rytmiseras, fyllas av dynamik. Bilder i sig skulle få liv. Den förste att renodla 

problemet och tillika den förste att ge sig i kast med den ”absoluta” eller icke 

föreställande filmen var svensken Viking Eggeling med ”Diagonalsymfonien” 

1921. Samtidigt gjorde Hans Richter sin ”Rytm 21”. Men som Gösta Werner 

påpekade, det är en avsevärd skillnad mellan de båda filmerna. […] Allt som 

allt: en och en halv timme intressant filmhistoria. Alls inte några dammiga an-

tikviteter. Tvärtom, friskt och stimulerande. Det enda man skulle vilja anmärka 

mot är själva lokalen. Forum lämpar sig minst av allt att visa film i.360 

 

Lennart Ehrenborgs recension av den första föreställningen pekar tydligt ut att 

filmserien 30 år experimentfilm skapade en visningssituation där en förändrad 

inställning gentemot filmens status som både estetiskt objekt och som en vi-

suell kunskapskälla är möjlig. I en recension av det avslutande filmprogram-

met med amerikansk experimentfilm framträder också en liknande visnings-

situation. I den relativt negativa recensionen där slutintrycket av programmets 

filmer är att ”avantgardefilmen ofta hamnar i opersonlig l’art pour l’art” lyfts 

istället Gerd Ostens inledande föredrag fram som ”utmärkt”.361 Recensenten 

beskriver Ostens föredrag som nödvändigt för att ens kunna bilda sig en för-

ståelse för Maya Derens ”psykoanalytiska” filmer och bröderna Whitneys 

tröttande ”abstrakta audio-visuella experiment”.362 Så även om föreläsnings-

lokalen i Forums lokaler minst av allt lämpade sig att visa film i, såsom Eh-

renborg skrev i sin recension, verkar den till skillnad från en vanlig biograf ha 

lämpat sig att föreläsa och diskutera film i. 

Det som framgår av båda dessa recensioner och utställningens förbere-

dande arbete är att föreläsningsserien i anslutning till filmserien hade en pe-

dagogisk hållning som skapade en seriös situation där film snarare än att un-

derhålla skulle kritiskt betraktas, studeras, utvecklas och förstås. Nonfigura-

tiva filmer såsom Diagonalsymfonin (1925) och Hans Richters Rytm 21 (1923 

– 1925) visades och jämfördes med Fernand Légers och Dudley Murphys mer 

                                                      
360 Casper (Lennart Ehrenborg), ”Göra film av konst och film till konst” Svenska Dagbladet, 

1950-11-01. 
361 ”Amerikansk avantgarde”, Svenska Dagbladet, 1950-11-15. 
362 ”Amerikansk avantgarde”, Svenska Dagbladet, 1950-11-15. 
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postkubistiska Ballet Mécanique (1924) och en historisk kontext skapades för 

att skapa en större förståelse för föreställningens olika filmer.  

Till skillnad från tidigare visningar inom exempelvis Stockholms student-

filmstudio, där en slumpartad tillgång styrde vilka filmer som visades, fanns 

det i Nationalmuseums filmserie en tydlig och genomtänkt tematik som mu-

seet och Filmhistoriska samlingarna arbetat fram tillsammans. Lauritzen och 

Nordenfalk hade gått ut med riktade förfrågningar till Det Danske Filmmu-

seum och andra aktörer om vilka filmer de önskade låna.363 Självklart fanns 

det begränsningar i vad Det Danske Filmmuseum, Hans Richter och andra 

aktörer kunde erbjuda men denna perspektivförändring, från att erbjudas en-

staka tillgängliga filmer till att fråga efter specifika filmer, visar att filmserien 

30 år experimentfilm hade ambitionen att vara och till sist blev en ny visnings-

situation för film i Sverige, en situation där kunskap om film skapades med 

och genom film.364 

Denna visningssituation var emellertid inget som uppstod ur tomma intet. 

Även om svenska studentföreningar saknade de organisatoriska möjligheterna 

att studera film i större tematiska filmserier var det ett internationellt kun-

skapsproducerande fält som hade vuxit fram mer och mer sedan 1920-talet. 

Tidigare forskning har visat hur praktiken att kuratera tematiska filmserier för 

att studera film formades i avantgardets filmvisningar under 1920-talet, ut-

forskades i mellankrigstidens europeiska ciné clubs och institutionaliserades 

när Museum of Modern Art öppnade sin filmavdelning under det sena 1930-

talet.365 

                                                      
363 Förutom Det Danske Filmmuseum lånades även filmer av Rolf de Maré och Hans Richter. 

Av de Mare lånades filmen Entr'acte som de Mare var producent till. Brev från Carl Nordenfalk 

till Kungl. Svenska Ambassaden i Paris, 1950-08-24, i Nationalmuseums arkiv: Viking Eg-

geling Biographica. Av Hans Richter lånades Diagonalsymfonin och hans egna filmer. 
364 Föreningen Svensk experimentfilmstudios verksamhet skulle kunna förstås som ytterligare 

en ny kunskapssituation för film. Inom Sveriges filmamatörer odlades en kunskap om hur man 

främst skapade film som tog en mer experimentell inriktning i och med att Föreningen Svensk 

experimentfilmstudio startades 1950. Till skillnad från studentfilmklubbar, artiklar i tidskrifter 

och dagspress samt Nationalmuseums filmserie 30 år experimentfilm innebar Föreningen 

Svensk experimentfilmstudio ytterligare en förskjutning, från att visa och skriva om film till att 

utforska filmen genom att göra film. 
365 Greg de Cuir Jr., ”Early Yugoslav Ciné-amateurism: Cinéphilia and the Institutionalization 

of Film Culture in the Kingdom of Yugoslavia during the Interwar Period” (s. 162–179); Tom 

Gunning “Encounters in Darkened Rooms: Alternative Programming of the Dutch Filmliga, 

1927–31” (s. 72–117); Malte Hagener “Institutions of Film Culture: Festivals and Archives as 

Network Nodes” (s. 283–305) alla i The emergence of film culture: knowledge production, in-

stitution building, and the fate of the avant-garde in Europe, 1919–1945, Malte Hagener (red.), 

New York: Berghahn Books, 2014; Andersson, 2014; Hagener, 2007; Haidee Wasson “Study-

ing Movies at the Museum: The Museum of Modern Art and Cinema’s Changing Object” i 
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I artikeln ”Work and Progress of the Film Library” beskriver Iris Barry att 

det viktigaste ärendet för MoMAs filmbiblioteket är att erbjuda besökarna en 

perspektivförskjutning, från att se film till att börja studera film.366 Syftet med 

filmserierna var att skapa en medvetenhet kring den nya konstens historia och 

tradition, att film inte bara var flyktig underhållning utan att film också var ett 

betydande uttryck i och av sin tid.367 I MoMAs arkiv har tidigare forskning 

funnit stora mängder med anvisningar och tydliga instruktioner som visar hur 

denna perspektivförskjutning skulle åstadkommas. Innan museets filmvis-

ningar tillhandahölls exempelvis program över kvällens filmer till alla i publi-

ken. I dessa bifogades det också korta informationstexter som skulle öppna 

för en djupare förståelse för de filmer som visades.  

[I]nformation about production, the context of a film’s formal development in 

relation to other films, the influence of related high and popular art forms, the 

film’s effect on popular trends, language, and fashion, and, occasionally, con-

temporaneous reactions to the films themselves. […] Throughout, these notes 

demonstrate a soft formalism; innovations in style and mode of expression are 

discussed alongside sociological observations. There were clearly elements of 

highbrow inflection, which dampened the more fantastical, bawdy, and come-

dic side of some popular films. […] Popular films were actively embroiled in 

discussions of form and style, yet they also became a valid source for generating 

sociopsychological insights.368 

 

Dessa instruktioner bidrog till att skapa en situation där film blev något mer 

än underhållning. Olika filmer sattas i relation till varandra och filmens för-

ändrade uttryck såväl som dess relation till en omgivande värld adresserades. 

Det som medievetaren Haidee Wasson lyfter fram som särskilt intressant 

med MoMAs filmserier jämfört med andra initiativ att visa historisk och al-

ternativ film i USA är att MoMAs filmserier också var tillgängliga för uthyr-

ning.369 Wassons forskning visar att MoMAs filmavdelning aktivt arbetade 

med att erbjuda och uppmuntra intresserade institutioner, skolor och före-

ningar att hyra dessa serier.370 Till skillnad från andra institutioner som erbjöd 

enstaka historiska filmer och där man fick bygga sina egna serier genom hyra 

av flera olika institutioner erbjöd MoMA ett färdigt paket med en serie filmer 

                                                      

Inventing film studies, Lee Grieveson och Haidee Wasson (red.), Durham: Duke University 

Press, 2008, s. 121 – 148. 
366 ”Work and Progress of the Film Library”, 1937, s. 7. 
367 ”Work and Progress of the Film Library”, 1937. 
368 Wasson, 2005, s. 158. 
369 Wasson, 2005, s. 149–184. 
370 Wasson, 2005, s. 161. 
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som redan var tematiskt genomtänkta och hade medföljande studiematerial 

med instruktiva och etablerade metoder för vidare analys. Som uthyrande in-

stitution garanterade också MoMA tillgången till alla filmerna i serien. Genom 

att hyra färdiga filmserier av MoMA blev det således möjligt för hela landet 

att enkelt ta del av filmens historia. MoMAs filmprogram innebar således en 

förskjutning från det lokala, specifika och ibland eklektiskt sammansatta till 

ett nationellt organiserat och genomtänkt system som var regelbundet och på-

litligt i sitt genomförande.371 Detta sätt att arbeta, att vara en central institution 

som erbjuder färdiga och pedagogiska filmserier för uthyrning, var något som 

Filmhistoriska samlingarna försökte närma sig i arbetet med filmserien 30 år 

experimentfilm när de nu hade tillgång till en större samling filmer. 

Filmhistoriska samlingarna och Nationalmuseum fick inför, under och efter 

utställningen flera förfrågningar om inte filmerna i utställningen och filmse-

rien kunde skickas runt efter det att utställningen avslutas. Filmintresserade 

föreningar över hela landet såväl som filminstitutioner i Danmark och Norge 

var väldigt angelägna om att få ta del av de tematiska filmserierna.372 Till skill-

nad från tidigare utlån från Filmhistoriska samlingarna där dessa föreningar 

endast erbjöds enstaka filmer såg de, i likhet med hur MoMAs filmserier fun-

gerade, en möjlighet att garanteras ett paket med flera filmer. 

Filmhistoriska samlingarna och Nationalmuseum var inte främmande för 

denna idé. Efter att filmerna visats i Stockholm organiserade således Filmhi-

storiska samlingarna tillsammans med Nationalmuseum så att filmerna kunde 

skickas till tre olika studentfilmklubbar i Uppsala, Göteborg och Lund samt 

Göteborgs filmsällskap.373 Dessa tre studentfilmklubbar och Göteborgs film-

sällskap var föreningar som Filmhistoriska samlingarna sedan tidigare hade 

haft ett samarbete med och som nu gavs möjligheten att få ta del av filmseriens 

filmer. Av kommunikationen mellan Filmhistoriska samlingarna och student-

filmklubbarna framgår det tydligt att det som sker på Nationalmuseum upp-

fattades som något väldigt spännande. Flera klubbar frågar om detta är något 

Nationalmuseum kommer fortsätta med och uttrycker förhoppningar om ett 

                                                      
371 Wasson, 2005, s. 164. 
372 Se brev från Lauritzen till Elsa Brita Marcussen (Oslo Filmcirkel), 1950-10-30 i Filmhisto-

riska samlingarnas arkiv: ”FIAF+arkiven, Filmstudios, 1950”.; Se brev från Jörgen Roos (Film-

föreningen International Experimentalfilm i Köpenhamn) till Carl Nordenfalk, 1950-08-10 i 

Nationalmuseums arkiv: Viking Eggeling Biographica. 
373 Brev från Einar Lauritzen till Göteborgs Filmsällskap (Per Rhedin), 1950-11-10; Brev från 

Einar Lauritzen till Lunds Studenters Filmstudio (Eje Högestätt), 1950-11-16; Brev från Lau-

ritzen till Uppsala Studenters Filmstudio (Per Gösta Selking), 1950-10-31; Alla brev i Svenska 

filminstitutets arkiv: Filmhistoriska samlingarnas arkiv: ”FIAF+arkiven, Filmstudios, 1950”. 
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längre samarbete där Filmhistoriska samlingarnas kontakter och Nationalmu-

seum institutionella tyngd möjligen skulle kunna leda till en regelbunden till-

gång av serier med historisk och alternativ film i Sverige. 

Trots Filmhistoriska samlingarnas satsning på filmserien och det genom-

slag den fick i cineastsverige hösten 1950 och vintern 1951 blev det inte någon 

uppföljning på 30 år experimentfilm. I likhet med min undersökning av film-

projektet Möte med konsten är det svårt att säga varför Nationalmuseum inte 

valde att fortsätta arrangera filmserier tillsammans med Filmhistoriska sam-

lingarna. Kanske ligger förklaringen i att även om filmserien gick med eko-

nomisk vinst för museet var utställningen Viking Eggeling 1880–1925 i sin 

helhet en stor ekonomisk förlust för Nationalmuseum.374 

Det viktiga som följde ur filmserien 30 år experimentfilm var emellertid att 

Nationalmuseum visade att det var möjligt för ett konstmuseum i Sverige att 

till skillnad från tidigare praktiker där läsandet och skrivandet stod i centrum 

för filmens kunskapsproduktion erbjuda en annan kunskapsproducerande si-

tuation. En situation som utgick från filmens villkor och där filmhistoriska 

praktiker informerade visningssituationen.  

I sitt arbete med filmserien 30 år experimentfilm anknöt Nationalmuseum 

till ett större nätverk av idéer och praktiker som syftade till att framhäva att 

kunskap om film är viktigt. Filmprojektet 30 år experimentfilm är således en 

intressant skärningspunkt i den svenska filmens historia. I sitt arbete med film 

lyfte Nationalmuseum fram en kulturell produkt som tidigare främst hade för-

ståtts som en teknisk sak och som något populärt, efemärt och kommersiellt 

egentligen var en viktig kunskapskälla, att den hade ett eget estetiskt uttryck 

och det kunde vara bildande att se film. 

                                                      
374 I ett brev till Bengt Dahlbäck beskriver Nordenfalk bland annat hur museet var tvunget att 

hålla stängt på grund av Kung Gustaf V bortgång och att de glömde ta betalt för utställningens 

kostsamma katalog. Brev från Carl Nordenfalk till Bengt Dahlbäck, 1950-11-23, i Nationalmu-

seums arkiv: Serie: E2H, Volym: 12 : Måleri- och skulptursamlingens korrespondens. 
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Sammanfattande diskussion 

Den här undersökningen har lyft fram och analyserat de förväntade möjlig-

heter och bortglömda praktiker som omgärdade filmmediet vid Nationalmu-

seum 1945–1950. Studien har strukturerats kring tre projekt där filmmediets 

användningsområden och utställningspraktik i museet var under förhandling: 

(1) filmproduktionen Möte med konsten som skedde i anslutning till utställ-

ningen God konst i hem och samlingslokaler, utställningen Viking Eggeling 

1880–1925 som innehöll (2) filmvisningar av Viking Eggelings abstrakta film 

Diagonalsymfonin och (3) den anslutande filmserien 30 år experimentfilm. 

Eftersom medier är sammanflätade med människan har även enskilda perso-

ner trätt fram som viktiga för det intresse som fanns för film vid Nationalmu-

seum 1945–1950. Det som analysen av deras förväntningar och faktiska hand-

havande av filmmediet visar är att den rörliga bildens användningsområde och 

utställningspraktik vid konstmuseet har en historia som centreras kring en idé 

om att en större närvaro av film skulle ha förmågan att förändra museets verk-

samhet. I ett större perspektiv visar undersökningen hur det är möjligt att uti-

från museers handhavande med medier och de idéer och förväntningar som 

knyts till dem öppna upp konstmuseiforskningen från ett annat och relativt 

outforskat håll: museernas mediehistoria.  

Undersökningen presenterar således inte bara ny kunskap om den rörliga 

bildens historia vid det konstmuseum den idag är en självklar del av utan även 

ny kunskap om Nationalmuseum och museets verksamhet i efterkrigstidens 

Sverige. Sammantaget lyfter undersökningen fram filmmediets roll och bety-

delse för de aktörer vid Nationalmuseum som utifrån samtidens behov men 

också med blicken riktad mot framtiden strävat efter att utveckla museet. I sitt 

arbete med film försökte de nå nya publikgrupper, stärka museets samtida re-

levans i ett lokalt kulturfält och vara experimentella i sin utställningsverksam-

het. Detta är resultat som jag mer ingående kommer redovisa och diskutera 

nedan. 
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Användningsområden och förväntade möjligheter 

Av analysen av filmen Möte med konsten (1947) och de idéer som omgärdade 

filmproduktionen framgår det att ett av filmmediets huvudsakliga använd-

ningsområde i utställningen God konst i hem och samlingslokaler (1945) var 

att propagera för den goda konstens värde, det som utgjorde utställningens 

huvudsakliga tematik. Att man i en propagandautställning intresserade sig för 

att arbeta med film är antagligen föga överraskande. I efterkrigstidens Sverige 

uppfattades film vara det medium som hade den starkaste propagerande po-

tentialen och analysen av planeringen och genomförandet av filmprojektet 

Möte med konsten visar att projektet hade en stark förankring i den kunskap 

som fanns om filmmediets propagerande potential.  

Det intresse som Nationalmuseum utvecklade gentemot mediet i filmpro-

duktionen Möte med konsten bör också förstås i relation till museers långa 

historia av extramuralt arbete. Att museet inte hade ekonomiska medel att ar-

beta med vandringsutställningar innebar en bakgrund mot vilken förvänt-

ningar om filmens möjliga användningsområde som konstpedagogiskt verk-

tyg kunde formuleras. Utifrån en kommunikativ tradition som kan sägas börja 

med handböcker, planschverk och vandringsutställningar formades en upp-

fattning att filmmediet i likhet med tidigare nämnda former av kommunikation 

skulle kunna bli en möjlighet för museets konstpedagogiska projekt att frigö-

ras från sin plats på Blasieholmen i Stockholm för att istället aktualiseras på 

ett nationellt plan.  

Utöver ett intresse för filmmediets starka kommunikativa egenskaper visar 

undersökningen hur personer vid Nationalmuseum, både under och efter film-

produktionen, blickar framåt med förväntningar om att filmen Möte med kons-

ten (1947) bara är början på museets arbete med konstfilm. Bland annat ut-

trycker både överintendent Erik Wettergren och intendent Carl Nordenfalk en 

ambition att museet ska köpa in egen filmutrustning för att kunna fortsätta att 

producera egna konstfilmer och möjligen dokumentera sina utställningar i 

film. Att de trots erfarenheten av den någorlunda misslyckade produktionen 

Möte med konsten fortfarande är intresserade av film pekar i sin tur ut filmens 

attraktionskraft och symbolvärde i samtiden. Att arbeta med film var ett sätt 

att visa sig i takt med tiden och framstå som en modern organisation. Konst-

filmen som genre var ett sätt för museet att knyta an till och använda dessa 

värden för att nå nya publikgrupper med sina konstpedagogiska projekt. 

Genom att lyfta fram Nationalmuseums arbete med filmen Möte med kons-

ten (1947) kompletteras även den etablerade historieskrivningen om konstfilm 

i efterkrigstidens svenska kulturliv. Undersökningen visar att Nationalmu-

seum bör uppfattas som en föregångare i både ett nationellt och internationellt 



139 

perspektiv i det som kommit att beskrivas som konstfilmens guldålder.375 Att 

museet så tidigt som 1945 var delaktig i produktionen av en konstfilm är en 

viktig förhistoria till det starka intresse som kom att riktas mot konstfilmen 

som genre under 1950-talet och i synnerhet dess väl utforskade roll i den tidiga 

svenska televisionen.376 

Att undersöka de användningsområden och förväntade möjligheter som 

film förknippades med i filmprojekten Diagonalsymfonin och 30 år experi-

mentfilm har i huvudsak visat sig innebära att undersöka dem i relation till en 

nordamerikansk idéströmning om att ett konstmuseum skulle kunna vara nå-

got mer än en institution som samlar, vårdar och ställer ut konstföremål i trad-

itionella konstformer, att ett konstmuseum som Nationalmuseum istället 

skulle kunna vara en levande kulturinstitution där en mängd olika kulturella 

aktiviteter skulle kunna äga rum. Min undersökning visar hur filmen blev ett 

sätt att utveckla och åskådliggöra denna museiidé samtidigt som filmen till-

skrevs förmågan att förändra museet i denna riktning. Användningen av film-

mediet i filmprojekten Diagonalsymfonin och 30 år experimentfilm bör förstås 

som en del av en prövande praktik inom vilken i synnerhet Museum of Mo-

dern Arts i New York (MoMA) modell för hur ett museum skulle kunna fun-

gera utforskades. Om tidigare forskning har lyft fram flera exempel på hur den 

nordamerikanska konsten exporterades till Europa under 1950-talets andra 

hälft och sedan kom att forma de europeiska konstmuseerna visar föreliggande 

undersökning att MoMA som museiidé var något som tidigt identifierades 

som intressant och prövades i en europeisk kontext.377 Att pröva denna idé 

krävde heller inte de moderna konstverken utan det var andra objekt och akti-

viteter, såsom exempelvis film och filmvisningar, som beskrevs vara viktigare 

för att få en ”översikt över museets [MoMA] rikt facetterade verksamhet”.378 

Potentialen till att bli ett levande museum förstods således inte finnas i de mo-

derna konstverken utan i ett breddat uppdrag där ett konstmuseum var något 

mer än en plats där konstupplevelser från traditionella konstsobjekt såsom må-

leri och skulptur förmedlades. 

Att filmmediet tillskrevs förmågan att förändra museet till att bli en levande 

kulturinstitution framgår tydligast av utsagor som ger uttryck för idén att 

bygga en biograf och en föreläsningssal i Nationalmuseums bottenvåning. 

                                                      
375 Jacobs, 2011, s. 3. 
376 Se särskilt Rynell Åhlén, 2016; Tobias Janson och Malin Wahlberg (red.), TV-pionjärer och 

fria filmare: en bok om Lennart Ehrenborg, Stockholm: Statens ljud och bildarkiv, 2008. 
377 För exempel på hur den nordamerikanska konsten exporterades till Europa och formade de 

europeiska konstmuseerna se Dossin, 2015, s. 135–143; Lorente, 2011, s. 199–233.  
378 Brev från Carl Nordenfalk till Otte Sköld, 1950-03-05, i Nationalmuseums arkiv: Serie: 

E2H, Volym: 12 : Måleri- och skulptursamlingens korrespondens. 
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Med en egen biograf skulle museet inte längre enbart arbeta med objekt i ut-

ställningar utan öppna sig för en mängd olika kulturella aktiviteter, från film-

visningar till konserter. Idén om en biograf är också det tydligaste exemplet 

på hur Nationalmuseum som en av Sveriges tyngsta och äldsta kulturinstitut-

ioner inte vände sig från samtida trender i kulturkonsumtion utan sökte sig till 

dem. Istället för att låta sina utställningar konkurrera med filmens attraktions-

kraft på en bred marknad av kulturkonsumtion kvällstid visar såväl filmpro-

jekten Diagonalsymfonin och 30 år experimentfilm som Möte med konsten 

upp en ambition att museet skulle kunna använda filmens attraktionskraft i sin 

verksamhet. Att Nationalmuseum under planeringen av filmserien 30 år ex-

perimentfilm ingick ett försäljningsavtal med filmföreningen Stockholms stu-

dentfilmstudio visar exempelvis hur museet riktade sig specifikt till en yngre 

publikgrupp i sitt arbete med filmserien. Att filmserien också sålde slut direkt 

och museet tredubblade antalet föreställningar visar i sin tur på filmens at-

traktionskraft som ett samtida kulturellt nöje inom denna unga publikgrupp. I 

sitt arbete med film strävade således Nationalmuseum efter att vara ett mu-

seum förankrat i sin samtid snarare än att försöka stå utanför den.   

Resultaten från analysen av filmprojekten Diagonalsymfonin och 30 år ex-

perimentfilm reviderar således tidigare forskning eftersom de omvärderar för-

ståelsen för Nationalmuseums utställningsverksamhet i efterkrigstidens konst-

värld. Tidigare historieskrivning om Nationalmuseums 1950-tal har främst va-

rit en historia om museets relation till det som senare blev Moderna Museet. 

Denna berättelse har främst handlat om Moderna Museet som plats där en 

brytning sker, från det gamla till det nya, från det stilla till det rörliga, från en 

generation till en annan, från det prövade till det experimentella. I historie-

skrivningen har Nationalmuseum och Moderna Museet karaktäriserats som 

olikartade och oförenliga. Den svartvita bilden av Nationalmuseum som kon-

ventionellt och Moderna Museet som radikalt har i denna berättelse utgjort 

sanningen. Föreliggande studie visar emellertid att en ny förståelse för vad ett 

konstmuseum skulle kunna vara och hur det skulle kunna arbeta är något som 

formeras i ett svenskt kulturliv långt innan ett modernt museum öppnar på 

Skeppsholmen. Snarare än definitiva brott mot tidigare utställningspraktiker 

och museiidéer visar undersökningen att det finns kontinuiteter i den ständigt 

pågående omförhandlingen om vad ett konstmuseum skulle kunna vara och 

hur dess utställningspraktik skulle kunna se ut.  

I analysen av filmprojekten har undersökningen ringat in en mångfald av 

användningsområden och förväntade möjligheter som film förknippades med 

vid museet. I likhet med annan forskning som fokuserar på de imaginära land-
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skap som omger medier har dessa användningsområden och förväntade möj-

ligheter, oavsett om de realiserades eller inte, synliggjort de historiska och 

sociala villkor som formade förståelsen för filmmediets roll och betydelse vid 

Nationalmuseum. Vice versa visar också undersökningen hur en given social 

kontexts drömmar, begär och behov uttrycks i relation till och således kan 

synliggöras i en analys av periodens medieteknologier. Sociologen Sherry 

Turkle har träffande beskrivit det som att när medier är nya utgör de en form 

av Rorschachtest för den kollektiva tidsandan.379 Att de är en form av Ror-

schachtest är anledningen till att Nationalmuseums imaginära mediehistoria 

är intressant. Filmmediets heterogena fas i museet öppnade upp för en situat-

ion i vilken museet kunde skapa en distans och reflektera över sin egen verk-

samhet. Även om denna reflektion skapade en mångfald av icke infriade för-

väntningar har de ändå varit ett viktigt material i undersökningen och öppnat 

upp för en ny förståelse av museets verksamhet i efterkrigstidens Sverige.  

Förutsättningar och genomförande 

Gemensamt för alla tre filmprojekt är att Nationalmuseum saknade kompen-

tensen för att arbeta med film i sin verksamhet. Konsekvensen av detta blev 

att de samarbeten som etablerades med parter utanför museet i högsta grad var 

av stor betydelse för filmprojektens genomförande. 

I filmproduktionen Möte med konsten var Nationalmuseums inledande 

samarbeten med arbetarrörelsens aktörer och senare samarbetet med produkt-

ionsbolagen Nordisk Tonefilm och AB Kinocentralen avgörande för att det 

överhuvudtaget blev en film. I planeringen av utställningen God konst i hem 

och samlingslokaler var det Karl Kilbom, direktör för arbetarrörelsens film-

bolag Sveriges folkbiografer, som under ett av utställningskommitténs möten 

först föreslog att en film skulle kunna produceras i anslutning till utställ-

ningen. Undersökningen visar hur den ursprungliga idén om filmen Möte med 

konsten var att den skulle fungera som en förlängning av utställningen och 

dess övergripande tematik, att den skulle få en kommersiell cirkulation och 

visas vid arbetarrörelsens kommersiella biografer. Men från stora ambitioner 

om ett massmedierat museum landade filmen efter en lång produktionstid i en 

begränsad distribution som aldrig fick fart.  

I kommunikationen kring Möte med konsten lyfts den fram som en ”utsökt” 

och ”rolig” kortfilm om den svenska konsten och det framgår med tydlighet 

                                                      
379 Sherry Turkle, “Spinning Technology: What we are not thinking about when we are thinking 

about computers” i Technological visions: the hopes and fears that shape new technologies, 

Marita Sturken, Douglas Thomas och Sandra J. Ball-Rokeach (red.), Philadelphia: Temple Uni-

versity Press, 2004, s. 19–33. 
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att filmen ska förstås som en underhållningsfilm.380 Att den kommunicerades 

som en underhållningsfilm snarare än en informationsfilm om konst är viktigt 

i relation till det användningsområde filmmediet förknippades med i filmpro-

jektet. Filmens förmåga till suggestiv påverkan förstods vid denna tid öka om 

man kunde knyta an till den etablerade medievanan av film som spelfilm och 

som en underhållningsform. Att filmen Möte med konsten främst planerades 

att visas på Folkets Husföreningarnas kommersiella biografer var även något 

som skulle förstärka upplevelsen av underhållning samtidigt som avsändarens 

propagerande avsikter skulle kunna förbli dolda.  

Planeringen av filmprojekten Diagonalsymfonin och 30 år experimentfilm 

i anslutning till utställningen Viking Eggeling 1880–1925 skiljer sig påtagligt 

från filmprojektet Möte med konsten. Till skillnad från filmproduktionen, där 

externa samarbetspartners var med från första idéstadiet och präglade hela ge-

nomförandet, var det Nationalmuseums intendent Carl Nordenfalk som för 

museets nya överintendent Otte Sköld presenterade idén om att visa film i och 

organisera en serie filmaftnar i anslutning till utställningen Viking Eggeling 

1880–1925. Det var således från ett färdigt utställningskoncept och en idé om 

hur film skulle användas som Nordenfalk sedan sökte lokala samarbetspart-

ners för att kunna genomföra utställningen.  

I synnerhet kom Einar Lauritzen och Filmhistoriska samlingarna att få en 

ledande roll i filmprojektens genomförande. Det var Lauritzen som genom 

Fédération Internationale des Archives du Film (FIAF) hade tillgång till ett 

transnationellt filmhistoriskt distributionsnätverk såväl som kontakter i ett lo-

kalt filmhistoriskt fält. Det transnationella distributionsnätverket kom att bli 

avgörande för att svårtillgänglig alternativ film visades i Stockholm och kon-

takterna i ett lokalt filmhistoriskt fält ledde i sin tur till att tematiska föreläs-

ningar kunde organiseras i anslutning till filmseriens föreställningar. I ett vi-

dare perspektiv är undersökningen således ett bidrag till ett internationellt 

forskningsområde som intresserar sig för alternativa filmkulturer och avant-

garde- och experimentfilmens kulturella situation. Om tidigare forskning har 

visat hur en alternativ filmkultur formades i avantgardets filmvisningar under 

1920-talet och sedan utforskades i mellankrigstidens europeiska ciné clubs 

lyfter föreliggande undersökning fram en situation i efterkrigstidens Europa 

där en alternativ filmkultur med fokus på avantgarde- och experimentfilm tar 

plats i en offentlighet. Analysen av filmseriens organisering visar hur prakti-

ker och idéer från det transnationella filmhistoriska nätverket FIAF tog sig 
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uttryck i en konkret situation där olika institutionella agendor samverkade för 

att försöka institutionalisera en alternativ filmkultur i Sverige.  

I analysen av filmprojektet Diagonalsymfonin och utställningsrummet för 

filmvisning i utställningen Viking Eggeling 1880–1925 har en fotografisk bild 

av rummet varit det huvudsakliga analysmaterialet (bild 9). Denna bild visar 

en utställningssituation där stolar står i raka rader vända mot en duk. Bakom 

stolarna finns en projektor som laddas med film och en tom yta för personer 

som väljer en stående betraktarposition istället för en sittande. Eftersom det 

förefaller saknas jämförande exempel från samma tid på hur eller om man 

överhuvudtaget projicerade film i utställningar vid andra konstmuseer runt om 

i världen har främst tidigare praktiker av att ställa ut fotografiska stillbilder 

från olika filmer informerat analysen och visat hur filmens stödprotokoll i mu-

seet skapas i relation till dessa tidigare praktiker. 

I utställningsrummet för filmvisning är de förstorade stillbilderna från olika 

avantgarde- och experimentfilmer en direkt koppling till en tidigare gestalt-

ningspraktik av film i såväl konst- som filmhistoriska utställningar. Av under-

sökningen framgår det att praktiken med förstorade stillbilder är något som 

exempelvis fanns i de utställningar som Filmhistoriska samlingarna och Einar 

Lauritzen tidigare organiserat såväl som i utställningen Cubism and abstract 

art som organiserades av MoMA, det museum som var Nordenfalks främsta 

inspiration i arbetet med utställningen Viking Eggeling 1880–1925. Men det 

är också i denna jämförelse med tidigare utställningspraktiker som det nya 

med filmens utställningssituation i Eggeling-utställningen träder fram. I ut-

ställningen Viking Eggeling 1880–1925 presenterades film i sin filmiska rör-

lighet snarare än att representeras genom förstorade stillbilder. Istället för att 

anpassa film till den stilla konstens utställningspraktik genom att stanna fil-

men och rama in fotografiska stillbilder visar undersökningen hur National-

museum anpassade sig efter filmmediets krav så att film kunde få vara rörlig 

bild. 

Ett viktigt resultat i analysen av filmprojektet Diagonalsymfonins genom-

förande är även att utställningen Viking Eggeling 1880–1925 var en del av 

efterkrigstidens förhandling om den moderna konstens historia och presente-

rade ett ställningstagande i frågan hur den moderna konsten borde förstås. I 

filmprojektet Diagonalsymfonin öppnade sig Nationalmuseums konstavdel-

ning för att arbeta med abstrakt konst i icke-konventionella former och kom-

municerade att film var en konstform med en historia fast förankrad i det hi-

storiska avantgardet. Utställningen Viking Eggeling 1880–1925 markerar så-

ledes en punkt i den svenska konsthistorien där Sveriges främsta konstmu-

seum tar tydlig ställning för hur den moderna konstens historia ska skrivas.  
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Om filmvisningar av Diagonalsymfonin vid Nationalmuseum var en tidi-

gare oprövad utställningssituation av film vid ett konstmuseum så är filmse-

rien med avantgarde- och experimentfilm starkt influerade av hur MoMA ar-

betade med film vid denna tid. Undersökningen visar hur Nordenfalks idé om 

att organisera en filmserie i anslutning till Eggeling-utställningen utvecklades 

i relation till hans intresse för hur MoMA som museiinstitution var organiserat 

och hur de arbetade med en bredare visuell kultur inom museet. I sina filmse-

rier erbjöd MoMA grundläggande kunskaper om filmens historia och Iris 

Barry, ansvarig för MoMAs filmverksamhet, beskrev i en artikel i MoMAs 

bulletin att det huvudsakliga syftet med filmserierna var att erbjuda en per-

spektivförskjutning, från att se film till att börja studera film.381 

I likhet med hur MoMA arbetade hade filmserien 30 år experimentfilm 

också en stark filmhistorisk tematik i filmaftnarna Viking Eggeling och den 

tidiga avantgardefilmen och Från Renê Clair till Cocteau såväl som en för-

ankring i samtiden med filmaftonen Modern amerikansk avantgardefilm. 

Inom dessa tre skilda teman ordnades det inledande föreläsningar som syftade 

till att bredda kunskapen och kontextualisera kvällens filmer samt efterföl-

jande diskussioner om de filmer man nyss sett. För att markera att 30 år expe-

rimentfilm var något annat än det som erbjöds vid kommersiella biografer 

gjorde även Nationalmuseum filmserien till en del av museets föreläsningsse-

rie hösten 1950 och istället för i en biograf ägde den rum i Forums föreläs-

ningssal vid Östermalmstorg.  

Undersökningen kompletterar således forskning om hur kunskap om film 

har skapats i Sverige. Om tidigare forskning främst fokuserat på hur man skri-

vit om film i specialiserade tidskrifter och sett film i olika studentfilmklubbar 

runt om i Sverige så lyfter föreliggande studie fram ett institutionellt engage-

mang för filmens historia. I den svenska filmhistorien är följaktligen Nation-

almuseums filmserie en viktig hållpunkt i framväxten av film som ett avgrän-

sat och eget kunskapsområde. Evenemang som 30 år experimentfilm visade 

att det var möjligt att skapa en pedagogisk situation kring film där den till 

exempel kunde förstås utifrån ett större kultur- och filmhistoriskt samman-

hang.  

Sammantaget är planeringen och genomförandet av Möte med konsten 

(1947) och filmprojekten i anslutning till utställningen Viking Eggeling 1880–

1925 exempel på hur angelägna och intresserade Nationalmuseum var att ar-

beta med nya medier såsom film. Men de pekar också ut den mycket grunda 

förståelse museet hade för vad som var möjligt att göra med filmmediet och 
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att det var absolut nödvändigt för museet att samarbeta med externa parter 

inom svenska filmvärlden för att ens förstå vad som kunde genomföras. Det 

var således inte en aktör eller en idé om film som präglade mediets lokala 

introduktionsfas vid Nationalmuseum utan museets förståelse av film infor-

merades av flera olika aktörer från flera olika fält. Det var också i dessa sam-

arbeten som möjlighetens gräns sattes i relation till de ambitiösa och ibland 

inte realistiska idéer och förväntningar som etablerades kring mediet av aktö-

rer vid museet. I ett större perspektiv synliggör således undersökningen hur 

aktörer inom en konstmuseivärld spekulerade fritt och prövade sig fram i det 

som för dem var en lokal introduktionsfas för filmmediet vid konstmuseet 

samtidigt som tidigare kunskap om film och filmens utställningspraktik från 

andra områden tydligt kom att forma filmens stödprotokoll vid museet.  

Av undersökningen framgår även att mediehistoriska undersökningar inte 

behöver utgå från ett mediums absoluta introduktionsögonblick för att under-

söka de villkor som formar ett mediums stödprotokoll utan att man kan utgå 

från senare lokala situationer och det egentliga användandet av mediet i dem. 

Nationalmuseums möten med filmmediet 1945–1950 sammanföll inte med 

mediets introduktionsögonblick 1895 men trots detta uppfattades filmmediet 

som en nyhet, laddades med förväntade möjligheter och utforskades praktiskt 

av aktörer vid museet som om det vore ett nytt medium. Det är således inte 

enbart i absoluta introduktionsfaser som man kan söka efter formeringen av 

ett mediums betydelse och stödprotokoll utan även i de lokala introduktions- 

och användningsfaserna. 

Uppfyllda förväntningar och andra konsekvenser 

Även om många av de idéer och förväntningar som etablerades kring filmme-

diet vid Nationalmuseum inte genomfördes eller infriades har de i undersök-

ningen varit ett lika viktigt studieobjekt som det faktiskt genomförda. I ana-

lysen av de förväntade möjligheterna har jag lyft fram det som museet ansåg 

vara angeläget att utveckla och såg som viktigt i sin verksamhet 1945–1950. 

Den förväntade möjligheten att Nationalmuseum skulle kunna bli en aktör 

inom svensk konstfilmsproduktion pekar ut hur museet uppfattade filmmediet 

som ett svar på frågan om hur museets skulle kunna bedriva ett nationellt 

konstbildande arbete i vandringsutställningarnas frånvaro. De förväntade möj-

ligheter som etableras kring mediet i filmprojekten Diagonalsymfonin och 30 

år experimentfilm pekar i sin tur ut hur mediet sågs som ett svar på frågan om 

hur ett konstmuseum som Nationalmuseum skulle kunna förnya sig och bli 

aktuellt i relation till en ung generations konst- och kulturkonsumtion.  
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I mångt och mycket visar emellertid undersökningen att dessa förvänt-

ningar stannade vid att vara just förväntningar. Parallellt med filmprodukt-

ionen kom Nationalmuseum att återuppta sitt arbete med vandringsutställ-

ningar som utställningsform och att organisera serier med historisk och alter-

nativ film var inte något som kom att fortsätta i Nationalmuseums regi. Det 

undersökningen emellertid pekar ut är att de användningsområden som film 

förknippades med och den utställningspraktik som etablerades kring film i 

filmprojekten Möte med konsten, Diagonalsymfonin och 30 år experimentfilm 

är något som snarare blev aktuellt inom andra konst- och kulturverksamheter. 

Tidigare forskning har visat hur ett starkt intresse för filmmediets konst-

bildande möjligheter finner sin hemvist inom Riksförbundet för bildande 

konst för att sedan övergå och utforskas som genre i det nya massmediet tele-

vision under 1950-talets andra hälft. Och snarare än Nationalmuseum blev det 

Moderna Museet som åtta år senare utvecklade ett allt större intresse för att 

organisera filmserier och som i sin utställningsverksamhet rörde sig från de 

konventionella konstarterna till en mer öppen inställning till vad som kunde 

vara konst. Att Nationalmuseum kan sättas i relation till dessa senare proces-

ser är emellertid inget som tidigare forskning har uppmärksammat. Den hu-

vudsakliga anledningen till detta är antagligen att Nationalmuseum inte haft 

en synlig mediehistoria utan att den varit bortglömd. Min undersökning har 

således präglats av ett brett empiriskt insamlande där en stor mängd små de-

taljer och iakttagelser har format undersökningens riktning och resultat. I 

undersökningen har det emellertid varit viktigt att inte likställa detaljernas li-

tenhet med oviktighet utan istället har jag uppfattat dem som kritiska punkter 

som öppnat för analys. Det är genom att ta dessa kritiska punkter på allvar 

som föreliggande del av Nationalmuseums mediehistoria blivit synlig.  
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Summary 

This dissertation presents a number of previously-forgotten practices and ‘ex-

pected opportunities’ which surrounded film at the Swedish National Museum 

of Fine Arts (Nationalmuseum), between 1945 and 1950. The dissertation is 

structured around three film projects and each project has its own chapter. The 

three projects are: (1) the educational art film production entitled Möte med 

konsten which took place in connection with the exhibition entitled God konst 

i hem och samlingslokaler; the exhibition entitled Viking Eggeling 1880–1925 

which included (2) showings of Viking Eggeling’s abstract film called Diag-

onalsymfonin (Diagonal Symphony) in the exhibition and (3) the related film 

series called 30 år experimentfilm (30 years of experimental film) which in-

cluded films by Maya Deren, Man Ray, Fernand Léger, Jean Cocteau, Hans 

Richter and Viking Eggeling. The purpose of this dissertation has primarily 

been to investigate the areas of use and ‘expected opportunities’ associated 

with film in these film projects as well as the prerequisites and implementation 

of working with film at the museum. From a broader perspective, this disser-

tation demonstrates how it is possible take the field of art museum research in 

a somewhat different and relatively unexplored direction, namely, in the di-

rection of media history. 

Because media technologies are closely interwoven with human life, a 

number of individuals have been identified as important figures with respect 

to the curation and exhibition of film at Nationalmuseum between 1945 and 

1950. The analysis of these figures’ speculations, their administration, and 

‘expected opportunities’ has resulted in the creation of new knowledge with 

respect to the museum’s operations in post-war Sweden.  

In summary, the present investigation highlights the medium of film’s role 

and importance for those individuals inside Nationalmuseum who, in response 

to contemporary needs (but also with an eye to the future) worked towards 

developing the museum. The investigation shows that film was seen as an an-

swer to the question of how an art museum such as Nationalmuseum might be 

able to revitalise its operations and remain relevant to a new generation’s 

tastes and habits with respect to the consumption of art- and culture. In their 

work with film, they opened up the museum’s art division to working with 
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modern abstract art in non-conventional forms, attempted to reach new sectors 

of the public and reinforced the contemporary relevance of the museum in a 

local cultural context. These observations are results which contribute to new 

knowledge about the history of film at the art museum and is discussed in 

somewhat more depth below. 

 

Areas of use and ‘expected opportunities’ 

In the analysis of the educational art film Möte med konsten (1947) (Chapter 

1) and the ideas which informed the film’s production, it is apparent that one 

of the primary area of use with the medium of film in the God konst i hem och 

samlingslokaler (1945) exhibition was to act as propaganda for the value of 

fine art, i.e., the exhibition’s main theme. The use of film as a piece of propa-

ganda is actually not surprising. In post-war Sweden, film was considered to 

be the medium which possessed the strongest propaganda potential. The pre-

sent investigation reveals that the planning and execution of Möte med konsten 

was clearly based on the knowledge that existed at the time with respect to the 

propaganda potential inherent to the medium of film. 

In addition to an interest in the powerful communicative properties of film, 

my investigation also reveals that the people at Nationalmuseum, both during 

and after the production of the film in question, looked to the future with the 

expectation that the film, Möte med konsten (1947), was to be just the begin-

ning of the museum’s work with art films. Amongst others, the superintendent 

Erik Wettergren and the curator Carl Nordenfalk were desirous that the mu-

seum purchase its own film equipment so that they could document their ex-

hibitions in the form of film and also produce their own art films. Whilst Möte 

med konsten was not a complete success, their continued interest in film high-

lights that film possessed a force of attraction for the museum and for their 

contemporaries. Film was an important cultural product, and art film, in par-

ticular, was a genre that the museum could incorporate into its operations. 

Highlighting Nationalmuseum’s work on the film Möte med konsten (1947) 

adds to established historical accounts about art film in post-war Swedish cul-

tural life. The present investigation has shown that Nationalmuseum should 

be thought of as a precursor to that which later came to be described as the 

‘golden age of art film’. The fact that, as early as 1945, the museum was in-

volved in the production of an art film is an important foreshadowing of the 

great amount of global interest that would later be directed towards art film 
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during the 1950s and, in particular, with respect to its role in early Swedish 

television broadcasting.382 

The areas of use and the expected opportunities which the medium of film 

were associated with in the Diagonalsymfonin (Chapter 2) and 30 år experi-

mentfilm (Chapter 3) film projects has primarily been investigated in connec-

tion with contemporary museological ideas, primarily developed within New 

York’s art museums in the 1940s and 1950s, that an art museum could be 

something more than an institution that merely collects, safe-keeps, and ex-

hibits pieces of art in traditional art forms. Instead, an art museum could also 

be a living cultural institution where a variety of different cultural activities 

could take place. The present investigation shows that film was a way to con-

ceptualize and develop these ideas within Nationalmuseum and also that film 

was endowed with the ability to change the museum’s development in this 

direction. Therefore, the use of film in the Diagonalsymfonin and 30 år exper-

imentfilm film projects in the Viking Eggeling 1880–1925 exhibition should 

be understood as being part of a tentative practice where, in particular, the 

museum model exemplified by the Museum of Modern Art in New York (i.e., 

how a museum might operate) was being explored.  

The idea that the medium of film possessed the ability to transform the 

museum into a living cultural institution is most apparent in announcements 

in support of building a cinema and a lecture hall on the museum’s ground 

floor (Chapter 1). With its own cinema, Nationalmuseum would not be limited 

to only working with physical objects in its exhibitions but would be enabled 

to engage in a wide variety of cultural activities, from film showings to con-

certs. The idea of a cinema is perhaps the most clear example that National-

museum (as one of Sweden’s most important and oldest cultural institutes) did 

not turn away from contemporary trends, but rather, was supportive of them. 

Instead of allowing its exhibitions to compete with the drawing power of film 

on a broad cultural marketplace the research presented in this dissertation re-

veals that the museum had an ambition to make good use of film’s drawing 

power as a pleasurable contemporary cultural activity. Thus, in its work with 

film, Nationalmuseum worked towards being a museum which was in touch 

with contemporary issues instead of being removed from them.  

The results that this study brings forth is therefore a revision of previous 

research because it reassesses our understanding of Nationalmuseum’s exhi-

bitions in the post-war art world. Previous historical accounts of Nationalmu-

seum’s operations in the 1950s have primarily been accounts of the museum’s 

                                                      
382 See Rynell Åhlén, 2016 och Janson & Wahlberg, 2008, in particular. 
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relationship to the institution which later became the Modern Museum of Art 

in Stockholm (Moderna Museet). This story has focused on Moderna Museet 

as a place where a rift took place, from the old to the new, from one generation 

to another, from the tried-and-tested to the more experimental. In such histor-

ical accounts, Nationalmuseum and Moderna Museet have been characterised 

as quite disparate institutions and at variance with each other. This black and 

white account of Nationalmuseum as being ‘conventional’ and Moderna Mu-

seet as ‘radical’ has been an accepted truth. The present investigation has 

shown, however, that a new understanding of what an art museum might be-

come and how it might operate were formed in the Swedish cultural life long 

before a ‘modern’ museum opened its doors. Instead of clean breaks from pre-

vious exhibition practices and ideas about what a museum should be, the in-

vestigation reported on in this dissertation reveals how there is a continuity in 

the transformation regarding exhibition practices and what an art museum 

should be.  

  

Prerequisites and implementation 

What all three film projects had in common was that Nationalmuseum lacked 

the in-house competence at the time to work with film in its operations. The 

consequence of this was that the cooperative work which was entered into 

with parties outside the museum was of particular importance to the imple-

mentation of the film projects. 

In the Möte med konsten film production (Chapter 1), Nationalmuseum’s 

initial cooperation with parties from the labour movement and later with a 

production company called Nordisk Tonefilm and AB Kinocentralen were 

crucial to the actual production of the film. In the planning stages of the God 

konst i hem och samlingslokaler exhibition, Karl Kilbom, director for the la-

bour movement’s film company Sveriges Folkbiografer, first suggested the 

idea of producing a film in association with the exhibition during one of the 

exhibition committee meetings. My investigation has shown that the original 

idea behind the film, Möte med konsten, was that it would function as an ex-

tension to the exhibition and its overarching theme, and that it would be com-

mercially distributed and be shown at the labour movement’s commercial cin-

emas. 

In the correspondence and other communication surrounding Möte med 

konsten, it is described as an “exquisite” and “funny” short film about Swedish 

art. It was also made explicit that the film be understood as a form of enter-

tainment. The fact that it was advertised as an entertainment film and not an 
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information film is of importance when we consider the relationship to the 

area of use which the medium of film was associated within the film project. 

The ability of film to suggest and influence was understood at the time to in-

crease if one could link it to the established media habit where film was con-

sumed as a ‘motion picture’ and as a form of entertainment. That Möte med 

konsten was primarily planned to be shown at the Folkets hus labour move-

ment’s commercial cinemas was a decision that was intended to reinforce the 

viewers’ experience of ‘entertainment’ whilst simultaneously hiding the pub-

lisher’s intent with respect to propaganda.  

The planning of the Diagonalsymfonin and 30 år experimentfilm film pro-

jects was quite different from the planning for the Möte med konsten film pro-

ject. In contrast to Möte med konsten, where external partners presented the 

idea of film and were part of the initial conceptual stages of the project, it was 

Carl Nordenfalk (curator at Nationalmuseum) who presented the idea to show 

films in the Viking Eggeling 1880–1925 exhibition and to organise a film se-

ries in connection with the exhibition. Thus, it was from a fully-fledged exhi-

bition concept and an idea about how film could be used in the exhibition that 

Nordenfalk started to search for local partners so as to be able to implement 

film in the exhibition. 

In particular, my investigation shows that Einar Lauritzen and the historical 

film collection (Filmhistoriska samlingarna) came to take on a leading role in 

the implementation of film in the Viking Eggeling 1880–1925 exhibition. 

(Chapter 3). It was Lauritzen who, via the Fédération Internationale des Ar-

chives du Film, had access to a transnational historical film distribution net-

work (FIAF) which would come to be crucial to the showing of alternative 

films (which were otherwise difficult to access) in Stockholm.  

In my analysis of the Diagonalsymfonin film project (Chapter 2) and the 

exhibition space which was used in the showing of the film (in connection 

with the Viking Eggeling 1880–1925 exhibition), a photograph of the space 

constituted the primary research material. This photograph shows an exhibi-

tion room were a number of chairs are set out in straight lines, facing a screen. 

Behind the chairs we see a projector which is loaded with film and an empty 

space for people who may have wished to stand and watch the film instead of 

being in a seated position. Because it is the case that there are no other exam-

ples available from the same time period of how (or even whether) projected 

films were shown at exhibitions at other art museums around the world (for 

purposes of comparison), early practices of how photographic film stills were 

displayed in art museums such as the Museum of Modern Art in New York 

has informed the analysis. 
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It is by making this comparison between earlier exhibition practices we are 

able to identify what was new with respect to the presentation of film in the 

Eggeling exhibition. In the Eggeling exhibition, film was presented in terms 

of moving images instead of being represented by photographic enlargements. 

Instead of adapting film to the prevailing (stationary) exhibition practices in 

art museums, for example, by cutting film and framing a number of its stills, 

my investigation has shown that Nationalmuseum adapted itself to the de-

mands set by the medium so that a film could be shown in filmic movement, 

i.e. as a sequence of moving images. 

If we accept that the exhibition space that was used to show films at Na-

tionalmuseum was a previously untested exhibition practice, then the film se-

ries with avant-garde and experimental films is profoundly influenced by how 

the Museum of Modern Art worked with film during the same time (Chapter 

3). My investigation shows how Nordenfalk’s idea to organise a film series in 

connection with the Eggeling exhibition was developed in relation to his in-

terest in how the American museum was institutionally organised and how 

they worked with a broader visual culture within the museum. In their film 

series, the Museum of Modern Art shared fundamental knowledge about the 

history of cinematography. Iris Barry, who was responsible for the museum’s 

film exhibitions, wrote in an article in the Museum of Modern Art’s bulletin 

that the primary aim of the film series was to offer up a shift in perspective 

from merely watching films to actually studying them. 

Similar to the way the Museum of Modern Art worked with their film series 

my analysis in chapter 3 shows a marked historical film theme during the mat-

inee showings of Viking Eggeling och den tidiga avantgardefilmen and Från 

Renê Clair till Cocteau, as well as connection with the contemporary in mat-

inee showings of Modern amerikansk avantgardefilm which, amongst others, 

used two of Maya Deren’s films. Within these three distinct themes, introduc-

tory lectures were organised with the purpose of broadening the audience’s 

knowledge and to contextualise the films that were being shown, and further, 

so as to allow for discussions of the films that had just been shown. This was 

a very rare event and to highlight the fact that 30 år experimentfilm was some-

thing quite different to that which was on offer in commercial cinemas, Na-

tionalmuseum made the film series a part of the museum’s lecture series in the 

autumn of 1950 and instead of showing the series in a cinema, it was shown 

in a lecture hall. 

Consequently, in the history of Swedish film, 30 år experimentfilm consti-

tute an important landmark in the development of film as a distinct and unique 

field of knowledge. Events such as these showed that it was possible to create 
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a pedagogic situation with film at the centre, where, for example, it could be 

understood within a larger cultural- and film historical context. 

Taken together, we note that the planning and implementation of Möte med 

konsten (1947) and the film projects that took place in association with the 

Viking Eggeling 1880–1925 exhibition are examples of how keen and inter-

ested Nationalmuseum was in working with new media, such as film. How-

ever, these events also highlight the very basic understanding that the museum 

had with respect to what was possible to achieve with the medium of film, and 

that it was imperative that the museum cooperate with external partners within 

the Swedish film community. It was in these cooperative arrangements where 

the limits of possibility were drawn up in relation to the ambitious and some-

times unrealistic ideas and expectations which were held by individuals inside 

the museum about the medium. From a larger perspective, the investigation 

thus reveals how individuals within the world of art museum curatorship and 

administration freely speculated about what they thought was a heterogeneous 

phase for the medium of film at the art museum. At the same time, previous 

knowledge from other areas about film and about the practices associated with 

film exhibition clearly shaped and informed the protocols followed by the mu-

seum with respect to working with film. 

What was common to all of Nationalmuseum’s film projects was the desire 

that the museum could do something new and innovative with the medium. 

The identification of this desire to do something new and innovative gives rise 

to one of the most important results of this dissertation; namely the relevance 

of film in the post-war re-negotiations that took place with respect to what 

kind of cultural institution an art museum should be. 

In its work with film, Nationalmuseum became an exciting place to be, 

where contemporary ideas about art and a broadened mandate for what an art 

museum could be were given free rein to be tested. In the context of this broad-

ened mandate, an art museum could become more than just a place where tra-

ditional art objects, such as paintings and sculptures, could be experienced. 

My investigation has shown, that the medium of film set off an experimental 

practice where Nationalmuseum explored the idea of moving away from pri-

marily object-based art experiences to becoming a place where a variety of 

cultural expressions and events also could take place. 
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