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Swedish Grace 

Swedish Grace 

Det glada tjugotalet bildar en period i 
svensk historia när svenska konstnärer, 
konsthantverkare, modedesigners och arki-
tekter stack ut och tog för sig också inter-
nationellt. 

Från tiden finns arkitektoniska ikoner som 
Stockholms stadshus, Stadsbibliotek, Tänd-
stickspalatset och Konserthuset, de världs-
berömda glaskonstverken från Orrefors, 
Märta Måås-Fjetterströms mattor, Carl 
Malmströms möbler samt allkonstverket S/S 
Kungsholm som sjösattes 1928 med all den 
bästa svenska konsten och hantverksskick-
ligheten. 

Men glädjen under 1920-talet utgjorde bara 
ett kort andningshål. Första världskriget fick 
vapenstillestånd på västfronten den 11/11 
1918 men krigen fortsatte. I Ryssland fort-

satte inbördeskriget långt in på 1920-talet 
med fortsatta stridigheter i Polen, Litauen, 
Ukraina och Turkiet. Finlands inbördeskrig 
slutade maj 1918, men brödrafolkskrigen 
fortsatte i Karelen, Estland och Lettland. 

Första världskriget slutade utan Marshall-
plan: trupperna hemförlovades, krigsindu-
strins order skars ner följt av långvarig 
lågkonjunktur. 

Spanska sjukan 1918-1920 krävde fler 
dödsoffer än första världskriget.  

Men inramat  av  i Göteborg 1923, Art 
Decoratif i Paris 1925 fram till Stockholms-
utställningen 1930 blomstrade den stil 
som fick namnet Swedish Grace.  

Exponatet  inspirerades av ”Swedish 
Grace”  på Nationalmuseum. 

Thorbjörn Persson  

thorbjornp@hotmail.com 

Sollentuna 2022-03-22 

20-tals bobbat hår på fäktmästarinnan 

...och på Rolf-revyernas Tutta 
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Swedish Grace—innehåll och referenser 

Göteborgsutställningen 1923    s3—5 

Art Decoratif i Paris 1925    s6—8  

Kungsholm 1928      s9—11 

Arkitekturen       s12—17 

Scenkonsten—revyerna    s18—19 

Scenkonsten— filmen     s20  

Greta Garbo       s21-24 

Swedish Grace på vykort    s25-31 

Stockholmsutställningen 1930   s32 

Referenser 

Swedish Grace, Konst och Design i 1920-talets Sverige. Nationalmusei utställnings-
katalog. /Cilla Robach (red)  

Den moderna staden tar form : arkitektur och debatt 1910-1935 / Eva Eriksson. 

Svenska vykortsföreningens signaturförteckningar i nyutgåva på USB 

SvDs historiskt sidarkiv 

Wikipedia är alltid användbart för att fylla i luckor 

 

 

 

Nils Dardels ”Den döende dandyn” är  kvintessensen av Swedish Grace  i svensk konsthistoria 
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Swedish Grace 

Göteborgsutställningen 1923 

Göteborgsutställningen 
maj till september 
1923 var tänkt som en 
jubileumsutställning i 
samband med Göte-
borgs 300-årsjubileum, 
även om det liksom 
det nu aktuella 400-
årsjubileet blev förse-
nat. 

 

 

 

 

Nr 12  Axel Eliassons Officiella vykort. tecknad  översikt.     

Kommunen som tagit initiativet ville främst se Göteborgs historia, men de utstäl-
lande företagen ville blicka framåt! 

Bland dem hittade vi många av tidens framåt företag som L M Ericsson och Ro-
sengrens Kassaskåpsfabrik. 

Huvudutställningsområdet låg runt Götaplatsen där det nybyggda konstmuseet och 
konst hallen skapade grunden för dagens klassiska Göteborgsplats vid änden av 
Avenyn.  

De två minareterna mitt i bilden stod mellan Långa gården och Stora gården och 
var två stycken 60 meter höga fyrkantiga trätorn som pryddes av en kopia av Kro-

nan respektive Lejo-
net på toppen.  

De revs direkt efter 
utställningen. 

 

 

 

 

   

Glöm ej att besöka 
Allmänna Telefonak-
tiebolaget L.M. Erics-
sons utställning  
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Swedish Grace 

Göteborgsutställningen 1923 

Till och med det här 
vidunderliga kassa-
skåpet andas Swe-
dish Grace! 

Låt oss inte glömma 
bort att Thorvald 
Rasmussens, TR-n-s 
far en gång var 
låssmed vid bola-
get, inflyttad från 
Danmark. 

Utan Rosengrens 
hade TR-n nog varit 
en dansk signatur! 

 

 

Greger Paulsson som skulle arran-
gera konstindustriutställningen med 
erfarenhet från de epokgörande 
”Vackrare Vardagsvara” med syfte 
att göra konstnärliga formgivningar 
tillgängligt för vanligt folk fick för-
hållningsordern: 

”Kom inte med någon social skit, vi 
vill ha få och utsökta föremål”. 

Här passade Orrefors med sina 
formgivare Simon Gate och Edvard 
Hald in perfekt! 

 

 

 

 

 

Glas ur ”Smultronservisen ” av Ed-
vard Hald och Orrefors.  

Vykort från kassaskåpstillverkaren Rosengrens utställning 
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Swedish Grace 

Göteborgsutställningen 1923 

Huvudutställnings-
området låg runt 
Götaplatsen där det 
nybyggda konstmu-
seet och konst hal-
len skapade grunden 
för dagens klassiska 
Göteborgsplats vid 
änden av Avenyn. 
Där visades konstut-
ställningen med 3 
500 verk av speciellt 
inbjudna nordiska 
yngre konstnärer.  

 

 

                                                 

Carl Milles var ”hedersskulptör” och fick en dominerande plats på utställningen med 
bland annat ”Danserskor”, Najaden i Botaniska Trädgården och vattenbassängen 
tänkt för Poseidon—själva Poseidonstatyn som nu dominerar platsen räckte inte 
pengarna till!!! 

Nu blev utställningen inte så gräsligt Modernistisk även om Grünewald, Hjertén, 
Mollie Faustmann deltog. Där fanns också naivister och representanter för ”Den 
nya sakligheten” 
som Arvid Foug-
stedt. 

Den äldre gene-
rationen konst-
närer som domi-
nerat runt sekel-
skiftet fick nöja 
sig med sidout-
ställningar bl.a. 
på Chalmers.             

Arvid Fougstedts-
reklamvykort för 
en av Europas 
första  Drinkböcker 
av bartendern 
John Ljunggren på 
Operabaren.  

Jubileumsutställningens entré vid Götaplatsen     
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Swedish Grace 

Art Decoratif i Paris 1925 

Göteborgsutställning-
en tjänade som en 
generalrepetition för 
svensk industri inför 
världsutställningen i 
Paris 1925 med nam-
net Art Decoratife 
som förstås blev för-
koertat till den nya 
stilen Art Deco. 

Utställningsarkitekt 
för den svenska ut-
ställningspaviljongen 
var Carl Bergsten som 
fick mycket beröm för 
den avskalade 
svenska utställnings-
byggnaden med släta ytor , kolonner men med många insmugna detaljer. 

Utanför byggnadebn syns Eric Grates järn-
urna och Carl Milles Najad. 

Frankrike tog hem flest utställningsmedal-
jer , men så hade de också halva utställ-
ningsytan. 

Sverige fick en fantastisk succé. 

Man tilldelades 36 medaljer för sina bidrag,  
näst flest efter Frankrike.   

När det gäller konsthantverk belönades Sve-
rige mångfaldigt och Orrefors glaskonstnä-
rer Simon Gate och Edward Hald gjorde in-
ternationella genombrott vid detta till-
fälle. Här kunde man urskilja en egenart, 
som i efterhand benämnts "Swedish grace".  

 

 

 

Möjligen gravören Gustaf Abels under arbete 
med en version av Simon Gates Bachuspo-
kal som krävde 300 timmars arbete för gra-
veringen 

Den svenska utställningsbyggnaden i Paris 1925. 
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Swedish Grace 

Fler Grand Prix i Paris 1925 

Helsingborgs stad fick skulpturen som 
gåva 1923  och den placerades 
på Stortorget strax nedan-
för Terrasstrapporna. Detta ledde till en 
proteststorm både mot skulpturen och 
dess placering. 
 En pamflett med titeln 
”Halshuggarstatyn David vilja vi ej ha på 
någon offentlig öppen plats” gavs ut  
med protester mot placeringen, Davids 
grymma och barbariska utseende, det 
han representerade och att han var na-
ken. Hetsjakten fick stadsfullmäktige att 
besluta flytta David till Vikingsberg.   

I Paris placerades statyn innanför entrén i 
den svenska paviljongen och vann Grand 
Prix. Statyn flyttades tillbaka till urspung-
liga placering vid Terrasstrapporna redan 
år 2009(!!!) . 

Även Isaac Grünewald fick Grand Prix för 
de teaterdekorationer han ställde ut. 

Efter skandalsuccén operan Simson och 
Delilah på Kungliga Operan 1922 hade 
konstnären ritat ett stort antal dräkter 

och scendekorationer, 
från Operan till Ger-
hards revyer. Simson 
och Delilah blev mod-
ernismens premiär på 
svensk scen, nedsabla-
des av kritiker men 
blev en enorm publik-
succé. Ersättningen 
fick göras upp i rätten 
med vittnesmål från 
Picasso och Matisse 
och slutade med halva 
begärda betalningen 
men också nya upp-
drag.   

David, bronsskulptur av Ivar Johnsson 

Operan Simson och Delilah 1922  foto Almberg & Preinitz 
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Swedish Grace 

Art Decoratife i Paris 1925 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattväverskor utanför Märta Måås-Fjetterströms väveri i Båstad 

Märta Måås Fjetterström belönades med hedersdiplom vid Parisutställningen 1925.  

Vid utställningen medverkade även ett flertal andra svenskar; bland andra Carl 

Hörvik, Ivar Johnsson, Sven Markelius och Anna Petrus. 

Carl Malmström och   Nils Sjögren ställde ut möbler.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Vackrare Vardagsvaror” , Slöjdföreningens stridsrop  för massprod. med design   
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Swedish Grace 

Kungsholm 1928 

MS Kungsholm tillhörde Svenska Amerika Linien och byggdes 1927–28 
av skeppsvarvet Blohm & Voss i Hamburg.  

Kungsholms inredning skulle visa vad Svensk konstindustri och 
svenskt konsthantverk förmådde med Swedish grace. Inredningen av fartyget var 
en av de mest genomarbetade i 1920-talets Sverige och krävde ungefär lika många 
medarbetare som inredningen av Stockholms stadshus. 

Atlantångare var tidens ideal och en dröm att få arbeta på eller resa med.  

Arkitekturen slog till och med igenom för vanliga hus, jfr tex Konsum i Borlänge! 
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Swedish Grace 

Kungsholm 1928 

Tvärsnitt av Kungsholm från Carl 
Bergstens arkitektkontor,  finns 
också som affisch som visas upp 
på Nationalmuseums utställning. 

 

Ansvarig för den konstnärliga ge-
staltningen blev arkitekt Carl 
Bergsten, känd som arkitekt för 
bland annat Liljevalchs konst-
hall några år tidigare liksom för ut-
ställningspaviljongen på Art Deco-
utställningen i Paris 1925.  

Han samlade bland de bästa av 
dåtidens svenska formgivare och 
inredningskonstnärer kring sig. Där 
fanns Oscar Nilsson, Carl Malms-
ten, Simon Gate, Edward 
Hald, Wilhelm Kåge, Isaac 
Grünewald, Elsa Gullberg, Märta 
Måås-Fjetterström, Rolf Engströ-
mer, Gustaf Sandberg och många 
fler.  
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Swedish Grace 

Kungsholm 1928 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Första klass rökrum, Obs den intarsiaprydda flygeln.  

Den 13 december 1941 beslagtogs M/S Kungsholm av den amerikanska regeringen 
och en försäljning framtvingades. M/S Kungsholm byggdes om till trupptransport-
fartyg för 410 man och döptes om till M/S John Ericsson. All inredning revs ut.  
Praktiskt taget ingenting av M/S Kungsholms ursprungsinteriör är bevarad idag.  

Kungsholm. Barnens lekrum. 
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Swedish Grace 

Arkitekturen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swedish Grace,  också kallad skandinavisk 20-talsklassicism, skapade många av Sveriges mest 
kända och ikoniska byggnader under den korta period den var aktuell.  

Men denna arkitektur var inte bara släta fasader i enkla geometriska former försedda med diskret 
utspridda klassicistiska dekorelement, den gick mycket djupare än så! 

Baserad på stadsplanerevolutionen utgick den från stadslandskapet och hur människan rörde sig 
igenom det. Stadens torg bildade basen som lät gatorna slingra sig runt bergknallar och innesluta 
skogsdungar och trädgårdar som gröna lungor.   

 

Stockholms stadshus på tidigt färgfotografi utgivet av Tage Milles konstförlag 

Kungstornen  uppförda 1923-1925 var  Stockholms  första skyskrapor 
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Arkitektur—
stadsplanen 

Under 1910-talet vände 
sig den nya arkitektgene-
rationen  mot Carl Lindha-
gens rätlinjiga gatunät 
utan hänsyn till kupering 
eller naturliga lungor i sta-
den. En pionjär blev Stock-
holms första stadsplanedi-
rektör  Per Olof Hallman 
som kom att rita stadspla-

ner i parti och mi-
nut, inte bara i 
Stockholm utan 
också för ett tretti-
otal andra städer i 
Sverige.  

I Stockholm  finns 
tre HSB-projekt 
med Sven Wallan-
der som arkitekt 
som alla tre är 
blåklassade av 
stadsmuseet: 
Kvarteret Metern 
på Södermalm, 
Kvarteret Färjan 
på Kungsholmen 
och Röda Bergen i 
Vasastaden. Alla 

tre är så kallade stor-
gårdar där huskroppar-
na omger en inre gård 
för lek, ljus och rekre-
ation. 
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Arkitekturen—
torgen 

Vid Stadshusets invigning 
den 23 juni 1923 framstår 
Blå hallen verkligen som 
ett av stadens torg med 
parader och utrop. 

Ragnar Östberg vände ut 
och in på byggnaden ge-
nom att skapa den stora 
centralhallen som ett 
torg, en festplats med 
öppningar via arkaderna  

Stadshusets invigning 1923 

mot utsidan, trädgården och 
sjön ifrån vilken konung 
Gustav V just hade anlänt 
med Wasaslupen, Gustav III 
och af Chapmans 1700-
talsverk som 1921 hade 
brunnit upp men minutiöst 
återskapats till just in time 
för invigningen. 

Samma sätt att binda sam-
man rotundan och staden 
omkring ser vi  i Ivar Ten-
gboms tändstickspalats, 

Medborgartågets intåg  

byggt 1926-1928 för Ivar 
Kreuger där den öppna in-
nergården med Carl Milles 
statyer via kolonner med 
klassiska kapitäler leder ut i 
staden samtidig som  styrel-
serummet blickade ner i rot-
undan. 

 

 

 

 

Milles konst på centralgår-
den 
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Arkitekturen—kolonnerna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I antiken var kolonnerna, oftast krönta av kapitäl ett sätt att synliggöra de bärande delarna i en 
byggnation och samtidigt öppna upp mellan inre rum och de offentliga ytorna och torgen utanför 
och skapa en naturlig led för passagen genom rummen. 

Swedish Grace-periodens arkitekter som startade i passagen genom yttre och inre rum och ville 
skapa en form som följde den önskade  funktionalteten  fyllde gärna byggnaderna med kolonner.  

I stadshuset använde Östberg arkadernas kolonner för att öppna huset mot trädgården och sjön. 
På konserthuset bildar Entresidan mot Hötorget en tempelliknande öppning där varje kolonnpar 
bildar entré via portar till det inre av huset. 
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Swedish Grace 

Arkitekturen—
rotundorna 

Gunnar Asplunds stads-
bibliotek invigt den 31 
mars 1928 ses som kul-
men på Swedish Grace. 

Asplunds koncept med en 
centralhall med utlåning 
och mindre läsesalar och 
ljushallar bredvid blev en 
majestätisk rotunda i 
form av en enorm cylin-
der med böcker klätt-
rande i flera våningar upp 
mot kupolens ljusin-

släpp—en tvåtusen år se-
nare återskapelse av 
Roms Pantheon! 

Cylindern reser sig som en 
egen byggnad ur grun-
dens kub. 

Rotundan återfinns också i  
sagorummet, en rund sal 
med böjda åhörarbänkar 
framför Nils Dardels ”John 
Blund” där den sovande 
gossen påminner om ”Den 
döende dandyn” omgiven 
av Stockholmssymbolerna 

St Göran och draken och 
andra sagofigurer som 
katten med sjumilastöv-
larna som sägs vara i säll-
skap med Dardels svärfar, 
von Klinckowström. 

Byggnaden ses bekvämt 
från Ivar Tengboms han-
delshögskolas rotunda 
byggd 1925 innanför ett 
halvcirkelformat burspråk 
söder om Observatori-
elunden. 
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Arkitekturen—
allkonstverken 

När Ivar Tengbom 
hade färdigställt 
Stockholms kon-
serthus 1926, tog 
han sig an Tänd-
stickspalatset be-
ställt av Ivar Kreu-
ger. 

Sessionssalen mä-
ter 22 x 6 m i 
krökt planform ef-
ter den hästskofor-
made innergården. 

Väggarna är klädda med 
mahognypanel och på 
kortsidorna smyckad med 
intarsia i 46 olika träslag 
av Ewald Dahlskog. Mat-
tans mönster skissades av 
Isaac Grünewald och väv-
des i Elsa Gullbergs textil-
ateljé. Även gardiner och 
möbeltyger tillverkades i 
ateljén efter förlagor av 
Carl Malmsten. 

Möblerna ritades av 
Malmsten. Styrelsebordet, 
tillverkat av citronträ och 
smyckat med intarsia av 

elfenben och de 22 stols-
platserna markerade av en 
elfenben-intarsia på 
bordskanten med motiv 
från  marknader där 
svenska tändstickor sål-
des. Kreugers plats hade 
den största stolen marke-
rad med en sol mitt på 
bordets långsida. Ekono-
michefen satt längst bort 
vid bordets ena gavel 
märkt med en liten frus-
tande djävul och en orm, 
medan gästplatsen hade 
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Scenkonsten—revyerna 

Ernst Rolf, den forne bondkomikern, var årt-
iondets stora revydirektör med stora och 
blandade  ensembler. 

I den fasta stödtruppen ingick både Einar 
Nerman och hans bror Ture, den förre som  
scenograf, tecknade   och den senare som 
text och sångförfattare 

 

 

Osignerat vykort  av Einar Nerman för Rolfs 
revy på den  nya China-teatern 1929. Den 
hade invigts i oktober året innan med Greta 
Garbo som Anna Karenina. 

   

 

Internationella stjärnan Nina Payne  påmin-
ner om  upptäckten av  Tutanchamons grav 
1922  
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Swedish Grace 

Scenkonst 

revyn 
 

 

I Rolfs texter hitt-
tas ofta glädjen 
från det glada tju-
gotalet. 

”Bättre och bättre 
dag för dag”…. 

 

 

 

Danstrupperna var 
stora och glamorösa, 
mastodontnummer 
växlades med de värst 
diversifierade lustifikat-
ioner. 

 

 

 

 

 

 

Sommaren 1929 
kunde Rolfs Revy 
flytta in i China-
teatern vid Berzeli 
park, förstås uppförd 
i tjugotalsklassicism 
av arkitekten Albin 
Stark och med konst-
närlig utformning av 
Einar Forseth och 
Ewald Dahlskog. 
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Swedish Grace 

Scenkonsten—
filmen 

Regissören Mauritz 
Stiller skapade med 
Erotikon 1919 en inter-
nationell succé av nytt 
slag: inga bönder som 
lallar runt i Dalarna 
utan en skamlös lek i 
överklassmiljö där 
Tora Teje som hustru 
till en entomologi-
professor (Anders de 
Wahl) känner sig bortglömd och lät sig uppvaktas av professorns discipel (Lars 
Hansson). Professorn tröstar sig med sin niece (Karin Molander) som lagar goda 
köttbullar. En stumfilm kunde enkelt översättas! 

Tora Teje blev tidens stora stjärna både privat och på scenen. 
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Uppväxten—
Greta Garbo 

Hon föddes på Blek-
ingegatan 32 på 
Sdermalm. Den går 
bakom Allhelgonakyr-
kan t.v. mot Götga-
tan. När Greta föddes 
1905 stod Helge Hel-

gessons gamla kvarn kvar men ersattes 1906 
av ett kapell och 1918 med den nuvarande 
träkyrkan. Under 20-talet fick området runt 
Helgalunden Swedish Grace arkitektur. 

År 1978-1981 revs födelsehuset och ersattes 
med Garbohuset med 20-talsfasader. 

Greta fick jobb hos en frisör på Götgatan där 
Paul U Bergströms son klippte sig och skaf-
fade henne jobb på PUB 1920 där hon blev 
kvar till 1923. Hon blev expedit men också 
modell för deras reklam och gjorde sin första 
filminspelning med en reklamfilm. 

Greta blev modell på NK-s Franska Modesa-

long 1923 med 50 kr 
i arvode på Sveriges 
ledande haute 
couture skrädderi.  

 

Franska Modesalongen 
vid öppnandet 1915 

Hötorget med PUBs vita 
byggnad  ca 1921-1923 

Helgalunden pryddes av Garbo-staty 1999, nu på Garbohuset 
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Dramaten—Greta Garbo 

Från 1922 till 1924 studerade Garbo 
vid Dramatens elevskola i Stockholm som då 
hade Gustaf Molander som chef.  Garbo de-
buterade på Dramaten i april 1923 som Fru 
von Brandt i Richard Kesslers 
pjäs Sköldpaddskammen. Garbo spelade un-
der sina två år vid nationalscenen i uppsätt-
ningar med 1800-tals skådespelare som Nils 
Personne, August Lindberg och Julia Hå-
kansson och det tidiga nittonhundratalets 
mest berömda aktörer som Harriet 
Bosse, Jessie Wessel, Anders de Wahl, Ivar 
Kåge och Märta Ekström. Hennes 11:e och 
sista roll på Dramaten var Mariette i Jules 
Romains Knock på senhösten 1924.  

Motspelarna Anders de Wahl t.h. och Jessie 
Wessel nedan, Elevskolechefen Gustaf Molander 
nedan t.h.  
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Swedish Grace 

Scenkons-
ten—Greta 

Garbo 

Inspelningen av 
”Gösta Berlings 
saga” 1924. Vid 
kameran, Julius 
Jeanzon och Mau-
ritz Stiller.  

 

Gösta Berlings saga  blev Gretas första stora 
filmsuccé som också lanserade henne inter-
nationellt.  

Regissören Mauritz Stiller var kompis med 
Gustaf Molander som tipsade honom om sin 
lovande elev  i Dramatens scenskola. 

I Gösta Berlings saga fick hon spela mot 
Lars Hansson som Gösta Berling, bland an-
nat känd som förste älskare i Erotikon, och 
Gerda Lundeqvist som majorskan, svensk 
teaters stora tragedienne från sekelskiftet. 

Stumfilmer var lätta att översätta och expor-
tera! 

Greta Garbo och Lars 
Hansson 

Greta Garbo Gerda 
Lundeqvist 
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Scenkons-
ten—Greta 

Garbo 

Gösta Berlings 
saga hade stora 
framgångar i 
Tyskland och gav 

Garbo tillfälle till sin första utländska film: 
Den glädjelösa gatan i just Tyskland. Vy-
kort från Ikarus ovan. 

Mauritz Stiller skulle göra karriär i Holly-
wood och tog med sig sin protegé Greta 
Garbo. Stiller åkte snart hem, men Greta 
klarade sig hyfsat: hon rankas som den 
femte största Hollywoodskådespelerskan 
genom tiderna av Amerikanska filminstitu-
tet.  

Till höger i Gröna Hatten från 1928.  

När hon figurerar i Mickey's Gala Premiere 
(1931) har hon fortfarande storfilmer som 

Mata Hari och Drott-
ning Kristina framför 
sig—men Swedish 
Grace-perioden får 
anses vara över. 
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Swedish Grace 

Vykort—Einar Nerman 

Einar Nerman tycks född med Swedish 
Grace, redan i mitten på 10-talet skap-
ade han sina eleganta kändiskarikatyrer. 
Samtidigt startade han en danskarriär 
där vi ser honom i Pierrotkostym från 
”Liebesfreud.”. 

 

Hans kvinnoserie med 10 vykort, tidig-
aste stämpel kända från 1919 är mättad 
om 20-talsmode och trendkänsla  - det 
bobbade håret, den blottade nacken, 
pärlhalsbandet och assessoarena! 

 

Inte konstigt det är en av de svåraste 
Nermanserierna att hitta! 
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Swedish Grace 

Vykort—Eric Rohman 

När man ser de enstaka vykort Eric Rohman 
producerat anar man att  han hade  ägnat 
sig åt affischmakeri.  

I dag när en engelsk film inte ens får en 
svensk titel är det svårt att förstå att det på 
1920-talet producerades många hundra af-
fischer per år i svensk originalversion vilket 

sysselsatte en hel förening med svenska af-
fischtecknare. Och Eric Rohman var i topp 
med 4-5 affischer producerade i veckan och 
sade sig i en intervju ha gjort mer än 7 000 
affischer under sitt liv. 

Och vykorten utgivna av KC-förlaget är inte 
så dumma de heller. 
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Swedish Grace 

Vykort—Alva Lundin 

Alva Lundin (född Alva Lindbohm) var 
konstnär och engagerades av Svensk Film-
industri som mellantextdesigner till Herr 
Arnes pengar (1919). Året därpå, då hon 
gjorde mellantexterna till Mauritz Stil-
lers Erotikon (1920), bidrog hon med sina 
eleganta textvinjetter till denna films rykt-
barhet och klassikerstatus som modernt 

ironisk kärlekskomedi. Hon fortsatte att ar-
beta för SF som mellantext- och förtextde-
signer och blev en av de flitigaste och minst 
kända filmarbetarna i svensk filmhistoria.  

På vykort är hon mindre vanlig men ett an-
tal Mors Dags-kort är försedda med hennes 
signatur och virtuositet. 
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Swedish Grace 

Vykort—Aina Stenberg 

Aina Stenberg inledde sitt konstnärsskap 
stabilt förankrat i Art Noveau och nationalro-
mantik runt 1900 men förblev verksam långt 
upp i hög ålder. När Swedish Grace klev in 
på scenen låg hon i frontlinjen med till ex-
empel de här korten ca 1920 som väl fångar 
tidens elegans. Den slanka linjen, pälsbrä-

men, den androgyna looken och rymliga 
skjortorna speglar tidens filmstjärnor och 
modejournaler väl. 
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Swedish Grace 

Vykort—Gerda Rylander 
En av de hetaste Art Deco-konstnärerna på 
vykort är Gerda Rylander, eller som hon kal-
lade sig som kläddesigner Rita Rylander. 

Från slutet av 1920-talet till mitten på 1930-
talet ritade hon regelbundet helgkort för Axel 
Eliasson som utmärkte sig för sin eleganta Art 
Deco-stil på både hus, rum, män, kvinnor och 
kläder. 

Från slutet av trettiotalet rapporteras hon i 
tidningarna bl.a. som designer med utställ-
ningar på NK, dräktdesign åt Oskar Tropps 
danstrupp på Chinteatern mm. 
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Swedish Grace 

Vykort—Helfrid Selldin 

Om henne skriver Allhems konstnärslexi-
kon: Efter utbildning vid Valands målar-
skola i Göteborg 1917–1918 var Selldin 
huvudsakligen verksam som illustratör av 
barnböcker och jultidningar. Hon skrev och 
illustrerade Prinsessornas ABC-bok 1942. 
Hon tecknade även en större mängd jul-
kort och olika vykort. 

Men på Nationalmuseums utställning om 
Swedish Grace har de uppmärksammat 
henne som en flitig modetecknerska i flera 
tidningar. Det är lätt att ta till sig när man 
ser de här vykorten med 20-talets korta 
bobbade frisyrer som lämnar halsen bar, 
de eleganta huvudbonaderna och de långa 
vackra benen. 
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Swedish Grace 

Vykort—Simon Gate 

Simon Gate arbetade med brödkonst som att 
rita dekorationer, skyltar och affischer innan 
han fick erbjudandet att flytta till Orrefors, så 
nog känns det lite märkligt att jag bara hittat 
två tecknade vykort med hans signatur! 

Men visst anar man samma kroppsliga tredi-
mensionalitet i vykorten från 1926 som i figu-
rerna som gravören smeker fram i den Grate-
designade glasskålen! 
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Swedish Grace 

Stockholmsut-
ställningen 

1930 
 

 

Med Stockholmsut-
ställningen 1930 seg-
rade funktional-
ismen—det var funkt-
ion inte yta som re-
gerade.  

När detta slog igenom 
inte bara som stilideal 
utan också som politik 
för att bygga folkhem-
met så sveptes snabbt 
Swedish Grace bort. 

Med börskraschen på 
Wall street 1929 och de 
totalitära staternas allt 
starkare grepp om sam-
hällsutvecklingen blev 
det nya vindar som 

blåste. 

Men visst är det 
fortfarande roligt 
att drömma sig 
bort till 1920-talet 
igen!!! 

 

 


