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Knut Krantz, stående på fotsteget till en Studebaker i South Bend, Indiana, ca 1921-22. 

Kapitel 2: 
Småfolkets 
storverk



























 

Signe Holm (vid krysset) på fest för KF:s samlade personal på Riche 1922. Albin Johansson, 
sittande i mitten i främre raden
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Kapitel 3: 
Kooperatörernas ö



































Interiör från Knut och Signes lägenhet i funkisradhuset på Kvarnholmen. Fotografi publicerat i artikeln Framtidens bost-
ad av Ingeborg Wærn-Bagge i tidskriften Hem och Hushåll, utgiven av Föreningen för Rationell Hushållning, Koopera-
tiva Förbundets Bokförlag, Stockholm 1938. Fotograf ej angiven.

 

 

Kapitel 4:
Mors smak
på maten 







































 

Kapitel 5:
Nu ska vi 
baka paj! 

 

Signe Krantz med sonen Göran på radhusaltanen, Kvarnholmen, 
1933. Foto: Knut Krantz

































 

Knut Krantz på sitt kontor på Annonsbyrån Svea, Klarabergsgatan 58. I 
bakgrunden en affisch för Cirkelkaffe med tropikmotiv av Gunnar Orrby 
och Knut Krantz. Fotograf okänd.   

 

Kapitel 6:
På alerten! 

























“När KK och jag för  cirka 30 år sedan utgjorde KF:s nybildade reklamavdelning 
svarade han för skyltningar och jag för annonserna. Han var erfaren butiks-
reklamman. Jag en novis. Jag hade det inte lätt. Vi hade det gemensamt att vara 
envisa och kanske tjurskalliga.”  
 
Per Erik Pärpe i Kooperativa Fönstret nr 3, 1959. På fotot, Knut Krantz och Per-Erik 
Pärpe. Fotograf  okänd.   
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Kooperatören - källförteckning
De här återgivna fotografierna är, om inte fotograf 
anges,  hämtade ur Knut Krantz privata arkiv. 



Kapitel 1: Anarkisten

Berättelsen om rotviskorna, muntlig källa. Göran 
Krantz. 

Knuts inresa till USA, manifest States Immigration 
Officer at Port of Arrival 20 Augusti 1920. Ellis Island 
Archives:  http://libertyellisfoundation.org/passenger-details/
czoxMjoiMTAwMjM3MTUwMzYyIjs=/czo4OiJtYW5pZmVzd-
CI7 (hämtad 2014-12-07)

Innehållet i dialogen är hämtat ur en släktutredning 
av David Krantz (Knut Krantz yngre bror) nedtecknad 
1977. Arkiv: Krantz. 

Och: 
Ur en släktberättelse nedtecknad av Carl Krantz dotter 
Carrie Krantz Jarman 1978. Arkiv: Krantz.

Om Knuts amerikaresa även ur Wikström, Arvid 
(1959). ”Nu far jag till USA – inventeringen är klar”. 
Kooperativa Fönstret. Högtidsnummer. Årg. 34. Mau-
ritz Bonow. Sid. 7. 

Carlisle house i South Bend, Indiana, USA. Byggt 
1894 av Clement Studebaker, som en bröllopspresent 
till hans dotter Anna.  Källa: http://buildingsouthbend.
nd.edu/history/studebaker-family/family-residences/ (hämtad 
2016-01-11)

Fotografier tagna vid avfärd från Göteborg. På tredje 
bilden är KK nr tre från höger. På undre bilden nr tio 
från vänster, bredbent och självsäkert blickande in i 
kameran. Fotograf: Okänd. Arkiv: Karntz

Anarkistfrågan var en standardfråga som ställdes till 
alla nyanlända. Ur Ellis Island Archives.

Knut Krantz barndomshem, soldattorpet i Visnum. Foto: Göran Krantz. Arkiv: Krantz.



Kapitel 2: Småfolkets stor-
verk

Knut och Signe Krantz på Hemutställning (oklart var) . 
Fotograf: Okänd. Arkiv: Krantz

KF:s huvudkontor efter fotografi hämtat ur Hedberg, 
Anders (1928). Svenska hem i samverkan.. 2. uppl. 
Stockholm: Koop. förb. Fotograf: Okänd.

Signe Krantz anställning på KF hämtad ur Elldin, 
Harald (1966). År på vår gård.. Stockholm: Rabén & 
Sjögren. S. 12 och 232

”Det har varit ont om kvinnliga assistenter och lärare 
på Vår gård, fyra respektive tre. Men bakom kulisser-
na har funnits kvinnliga medarbetare, allt från Signe 
Holm och Märta Andersson (Åhlén) i begynnelsen” 
(Ibid, 226)

Greta Garbo arbetade en tid på Pub innan hon slog 
igenom som filmskådespelerska. Se reklamfilmen Herr-
skapet Stockholm ute på inköp i filmarkivet.se
http://www.filmarkivet.se/movies/herrskapet-stockholm-ute-pa-
inkop/ (Hämtad 2016-1-9)
Samt: http://www.filmarkivet.se/movies/reklamfilmer-pub-gre-
ta-garbo/ (Hämtad 2016-1-9)

KK närmast kameran. Fotograf: Okänd.

Polyfoton, 
som enligt 
anteckning 
på baksida 
ska vara 
tagna i USA.

Brevutkast till brodern Gustaf  i Chicago, daterad i South Bend 9/1 1922. Arkiv: Krantz.



Signe och Knut Krantz på Hemutställning. Oklart var.  Fotograf: Okänd.

Restaurant Riche sett ifrån hörnet av Nybrogatan 3 
och Smålandsgatan 1
https://stockholmskallan.stockholm.se/post/3201
Fotograf: Okänd, 1913-1920, Objekt-ID
Fotonummer C 2374. Stockholms Stadsmuseum

Gruppfoto KF personal ur Signe Krantz arkiv.  
Anteckningar på baksidan: 
“KF fest på Riche. Örne, Anders Hedberg, Albin Jo-
hansson, Christ, Margit Elldin, Jag, Märta Lindskoog.” 
Fotograf: Okänd. Arkiv: Krantz

Uppgiften att festen hölls 1922 hämtad från Albin 
Johansson i Konsumentbladet nr 5 1928 (s. 3) 

 ”dir Albin Johansson, som erinrade om K.F:s utomor-
dentligt kraftiga utveckling under senare ären – när 
K.F. år 1922 hade anordnat en liknande fest för sin 
personal, rymdes samtliga inbjudna i en av de mindre 
restaurangerna i Stockholm”. 

Katarinahissen efter fotografi ur Stolpe, Herman & 
Stolpe, Sven (1969). Boken om Albin Johansson: [liv, 
minnen, gärning]. 1. Stockholm: Rabén & Sjögren. Sid. 
98. Fotograf: Okänd, Stockholms stadsmuseum.

Möte mellan KK och Hjalmar Degerstedt finn sdoku-
menterat i Degerstedt, Hjalmar (1959). ”Knut gick 
över till Konsum”. Kooperativa Fönstret. Högtidsnum-
mer. Årg. 34. Mauritz Bonow. Sid. 12.

Och:
Aléx, Peder (1994). Den rationella konsumenten: KF 
som folkuppfostrare 1899-1939. Diss. Umeå : Univ. 
(Se kapitel VII 167ff om KF som konsumentrörelse: att 
upplysa det svenska folket). 

Odhe, Torsten (1931) ”Nils Willner” Kooperatören.. 
(1939). Stockholm: Kooperativa förbundet. Sid. 99f. 

Krantz, Knut (red.) (1955). ”En av pionjärerna inom 
Kooperativ reklam” Co-op reklam i Sverige under ett 
kvarts sekel: annonser, affischer, plakat, broschyrer, 
varumärken, förpackningar, firmanamn, utställningar, 
skyltningar m. m.. Stockholm: Kooperativa förb. Sid 
82ff.
 
KF huvudkontor efter fotografi. Vykort. Fotograf: 
Okänd.

Möte med Albin Johansson. Dialog baserad på 

Signe Krantz tidigt 20-tal. Fotograf: Okänd



förbundets studieavdelning, Vår gård. Sid. 130ff. 

Och:
Elldin, Harald (1945) ”Glimtar från Vår Gård” Vår 
tidning: personaltidning för konsumentkooperationens 
anställda. (1929-1983). Stockholm: Kooperativa för-
bundets studieavdelning, Vår gård. Sid. 13151ff. 

Bildförlaga Vår Gård från Sjölin, Walter (1949). Med 
förenade krafter: Kooperativa förbundet 1899-1949 
i text och bild. Stockholm: Kooperativa förbundet Sid. 
119. Tecknare: J. Alb??? (namnteckning oläslig). 

Järnvängsstationen Saltsjöbanan vid stadsgården efter 
foto hämtat från Järnvägshistoriskt forum http://www.
jvmv2.se/forum/index.php?mode=thread&id=173940 (Hämtad: 
2016-01-10)

Kapitel 3: Kooperatörernas ö

Omslagsbild. Efter fotografi av Knut Krantz, ca 1930-
1933. Arkiv: Krantz

Dialog om Knut Krantz som lärare baserad på: 

Elldin, Harald (1945) ”Tjugo år på vår gård” Vår 
tidning: personaltidning för konsumentkooperationens 
anställda. (1929-1983). Stockholm: Kooperativa 
förbundets studieavdelning, Vår gård. Sid. 42, 55, 65, 
226.. 

”undervisningen i praktiska frågor under Knut Krantz’ 
ledning försiggick med hjälp av enkla inventarier och 
fick kompletteras med besök i butiker, främst Kon-
sums.” (ibid. sid. 65)

”Drottningholm”, muntlig uppgift: Göran Krantz. 

Avstavning av ordet engelska efter berättelse av 
Stolpe, Herman i tidningen Vi, jubileumsnummer för 
Vår Gård.

Om reaprisvaror, C A Anderssons nekade permis 
och gratis almanackor: Elldin, Harald (1959). ”Värm-
ländsk idéspruta kidnappade stenograf”. Kooperativa 
Fönstret. Högtidsnummer. Årg. 34. Mauritz Bonow. 
Sid. 5.

Vår Gårds samlade personal kort efter inflytt. 
Signe Holm längst till höger. Hämtad ur Vår TIdning nr. 
5-6 1945, s. 151 Fotograf: Okänd.

Stolpe, Herman & Stolpe, Sven (1969). Boken om 
Albin Johansson: [liv, minnen, gärning]. 1. Stockholm: 
Rabén & Sjögren. Sid. 27. 

Kommentar: Albin Johanssons far kom liksom Knut 
Krantz mor, från Kristinehamn. Albin Johanssons far-
fars stuga låg i utkanten av staden vid vägen genom 
Karlskogaskogen, bara ett par mil från Visnum. Albin 
Johansson hade sina rötter i Värmland och var till på 
köpet nästintill namne med Knut Albin (Johansson-) 
Krantz.  

Om Nils Willner, Krantz, Knut (red.) (1955). ”En av 
pionjärerna inom Kooperativ reklam” Co-op reklam 
i Sverige under ett kvarts sekel: annonser, affischer, 
plakat, broschyrer, varumärken, förpackningar, fir-
manamn, utställningar, skyltningar m. m.. Stockholm: 
Kooperativa förb. Sid 7 

”ett tack till direktör Albin Johansson, som i slutet 
på 1920-talet gav mig förtroendet att ha ansvar för 
utformningen av KF:s reklam. Visserligen hade jag en 
lång och skiftande erfarenhet inom affärslivet, bland 
annat värdefulla år bakom disken, men vad reklam 
beträffar var jag naturligtvis då ganska grön.” (ibid.)

Kontraktet finns belagt i ett försäljningskontrakt och 
avräkningsnota från den 30 april 1959 mellan Knut 
Krantz och KF där det redogörs för en överenskom-
melse som skedde 1933 i samband med köpet av 
Svea att Knut Krantz ”icke utan förbundets medg-
ivande” kan försälja eller pantsätta aktierna i bolaget 
och att han dessutom är  ”pliktig att på anfordran av 
förbundet avyttra dem till förbundet mot en köpeskill-
ing motsvarande den ursprungliga köpesumman 
21.000:-” Arkiv: Krantz.

Köpet av Thielska Villan och flytten dit finns beskrivet 
i: Elldin, Harald (1966). År på vår gård.. Stockholm: 
Rabén & Sjögren. S. 10ff.

Och:
Sjölin, Walter (1949). Med förenade krafter: Kooper-
ativa förbundet 1899-1949 i text och bild. Stockholm: 
Kooperativa förbundet Sid. 119.

Och:
Elldin, Harald (1945) ”Tjugo år på vår gård” Vår 
tidning: personaltidning för konsumentkooperationens 
anställda. (1929-1983). Stockholm: Kooperativa 

Svenska Hem i samverkan utgiven 1928



Kommentar: Varken Harald Elldin (Rektor på Vår 
Gård)  eller Helmer Bolander hade erfarenhet av att 
stå i butik. Behovet att ta in en praktiker ledde till att 
Knut Krantz, som då var anställd på Svenska Hushålln-
ingssällskapet lånades ut för viss undervisning.

Carl Albert Andersson blev sedemera ordförande i 
Kooperativa Förbundet och ordförande i Stockholms 
Stadsfullmäktige för (s) och var en av de ansvariga för 
Norrmalmsregleringen(se sista kapitlet).

Dagboken: All text hämtad ur Signe och Knut Krantz 
gemensamma dagbok, som fördes mellan 1929 och 
1933. Arkiv: Krantz

Villan på Korta vägen i Enskede erhållen med hjälp av 
Google streetview. Mycket oklart om huset verkligen 
såg ut på detta vis. Inga fotografier i arkiv Krantz.
KF-festen i Stockholms Stadshus hämtad ur Konsument-
bladet nr 5 1928, s. 3. Fotograf: Okänd.

Konsum Eskilstuna efter foto i Konsumentbladet nr 26 
1928, s. 4. Fotograf: Okänd.

Stationshus i Umeå efter fotografi publicerat på Auto-
mobilhistoriska klubben mässing& nickel.  http://www.
massingnickel.se/bussar.html (hämtad den 2016-07-15)

Övningsbutiken på Vår Gård, efter fotografi Konsu-
mentbladet Nr 17 1928, s. 1. Fotograf: Okänd.

”Vår första ’butik’ var en några meter lång disk med 
marmorskiva. Den tillät inte något överflöd av expon-
eringar, men kunde i varje fall tjänstgöra vid övningar 
i kundbetjäning. 1928 fick vi vår första riktiga butik 
inbyggd från verandan i ’Bikupan’.”  

Ur Elldin, Harald (1945) ”Tjugo år på vår gård” Vår 
tidning: personaltidning för konsumentkooperationens 
anställda. (1945). Stockholm: Kooperativa förbundets 
studieavdelning, Vår gård. Sid. 90.  

”Den butiksföreståndarkurs, som ägde rum våren 
1928, var den första kurs, som fick använda övnings-
butiken. Butiken hade just blivit färdig tills kursen skulle 
börja, och det var ett stort ögonblick när rektor Elldin 
presenterade den för oss ’premiärelever’. Självfallet 
var vi inte så litet stolta häröver, även om vi kanske 
inte hade klart för oss hela betydelsen av denna 
nyskapelse för den praktiska undervisningen i butikss-
kötsel och medlemstjänst.”  
 

Gruppfoto troligen taget i samband med kurs på Vår 
Gård. KK till vänster med händerna i fickorna. 
Fotograf: Okänd.

Signe och Knuts gemensamma dagbok.

Funkisradhus på Kvarnholmen ca 1930. Tre år innan Per-Albin Hansson flyttar in på Ålstensgatan 40. 
Fotograf: Knut Krantz.



Funkisradhus på Kvarnholmen. Fotograf: Gunnar Krantz 2016



Funkisradhus på Kvarnholmen. Fotograf: Gunnar Krantz 2016



Havregrynskvaren på Kvarnholmen. Fotograf: Gunnar Krantz 2016

Havregrynskvarnen på Kvarnholmen. Fotograf: Gunnar Krantz 2016



kunna vara Knut Krantz. På bilden syns även kokos-
nöten med palm och klättrande apa.

Exempel på skyltningar hämtade ur olika årgångar 
av Vår Tidning. Stockholm: Kooperativa förbundets 
studieavdelning, Vår gård.

KF:s typbutik på Stockholmsutställnignen hämtad ur 
Brunnström, Lisa (2004). Det svenska folkhemsbygget: 
om Kooperativa förbundets arkitektkontor. Stockholm: 
Arkitektur. Sid. 194. Foto i KF:s bildarkiv. 

Och:
Vår tidning: personaltidning för konsumentkoopera-
tionens anställda. (1930). Stockholm: Kooperativa 
förbundets studieavdelning, Vår gård. Sid. 77.

Radhus på Kvarnholmen efter fotografi hämtat ur 
Kooperativa förbundets arkitektkontor. D. 2, Bostäder 
1925-1949. (1949). Stockholm: Kooperativa förbun-
det. Sid. 150. Fotograf: Carl Gemler i KF:s bildarkiv

Torbjörn Krantz med stor keps på huvudet. Foto: Knut 
Krantz1930 Arkiv: Krantz.

“Han ska bli lika stor...” Efter reklamaffisch för KF:s 
havregryn av Knut Krantz. Fotograf: Okänd.

Interiör hämtad ur: Wærn-Bugge, Ingeborg (1938) 
”Framtidens bostad”, Hem och Hushåll, Kooperativa 
förbundet. Sid 18. Fotograf: Okänd. 

Kapitel 4: Mors smak på 
maten

Text och bild hämtad ur: Apelqvist, Seved (manus) 
och Nantorp, Arthur (regi) ”Vi har melodin” (1936), 
32 min. En Konsum-reklam i flygbilder visande Koop-
erativa Förbundets fabriker i Norrköping, Karlshamn, 
Gislaved, Viskafors, Göteborg, Örebro och Stockholm. 
http://www.filmarkivet.se/movies/vi-har-melodin/ (Hämtad 
2016-03-10) 

Texten hämtad ur Kvarnholmens historia, ett utsnitt ur 
en längre journalfilm med okänd titel och upphovsper-
son.  3,33 min.  
https://www.youtube.com/watch?v=witjeUlP5yg

Kristinehamns borgmästare inviger Hemutställningen. 
Mannen i vit skjorta t h på balustraden är möjligen 
KK. Konsumentbladet nr. 34 1928.

Edstam, Hugo (1945) ”Tankar kring några Vår 
gårdsinitiativ” Vår tidning: personaltidning för konsu-
mentkooperationens anställda. (1929-1983). Stock-
holm: Kooperativa förbundets studieavdelning, Vår 
gård. Sid. 137.

Om KF:s reklamavdelning skriver Per-Erik Pärpe 1959 
följande:
“När KK och jag för ca 30 år sedan utgjorde KF:s nys-
tartade reklamavdelning svarade han för skyltningar 
och utställningar och jag för annonserna. Han var en 
erfaren butiksreklamman och jag en novis. Jag hade 
det inte lätt.”

Uppgift om flickan i kokosnöten och kaffekemisten 
på hemutställningar är hämtad ur  Hedberg, Anders 
(1928). Svenska hem i samverkan.. 2. uppl. Stock-
holm: Koop. förb. Sid.  84 resp 82. Fotograf: Okänd.

Och:
Elldin, Harald (1950). Klipp och bakgrunder till koop-
erativt fostringsarbete under ett halvsekel.. Stockholm: 
Kooperativa förbundet Sid. 194ff. 

Knut och Signe Krantz på Hemutställning (oklart var). 
Efter fotografi. Fotograf: Okänd. Arkiv: Krantz. 

Porträtt på Gust. E Andersson hämtat ur Apelqvist, 
Seved (1945). Människor kring en idé. Stockholm: 
Kooperativa förbundet Fotograf: Okänd

Bilder från Hemutställningen i Halmstad ur Konsument-
bladet nr 33 1928, s. 4. Högtalarbilen som användes 
vid Halmstadsutställningen blev sedemera omskriven i 
samband med den Socialdemokratiska valrörelsen.  Ur 
Konsumentbladet nr 33 1928, s. 4.

Centrallagret i Halmstad som fungerade som utställn-
ingslokal för hemutställningen hämtad ur Brunnström, 
Lisa (2004). Det svenska folkhemsbygget: om Kooper-
ativa förbundets arkitektkontor. Stockholm: Arkitektur. 
Sid. 158. Foto i KF:s bildarkiv. 

Och:
Konsumentbladet nr 44, 1928, s. 3. Fotograf: Okänd.

Interiör från Hemutställnigen i Kristinehamn hämtad 
ur Konsumentbladet nr 39 1928, s. 1. På fotografiet 
skymtar två män t h på balustraden där invigninstalet 
hålls, den ene, som står i bara skjortärmarna skulle 

Rockmärke KF 1934 med tidstypisk funkisbyggnad.



Reklamaffisch i djuptryck. Troligen 1930. Fotograf: Okänd

Se även:
Ekström, Arthur, ”Vårt Goda Bröd” (1942), 12 min. 
Filmen visar tillverkning av matbröd vid KF:s anläggnin-
gar på Kvarnholmen

Och:
Bonow, Mauritz (1934). Småfolkets storverk.. Stock-
holm: Koop. förb. Sid. 21-24.

Bilder:
Utställningsbutiken, Vår tidning: personaltidning för 
konsumentkooperationens anställda. (1945). Stock-
holm: Kooperativa förbundets studieavdelning, Vår 
gård. Sid. 77.

Havregrynskvarnen hämtad ur Brunnström, Lisa 
(2004). Det svenska folkhemsbygget: om Kooperativa 
förbundets arkitektkontor. Stockholm: Arkitektur. Sid. 
126. Foto i KF:s bildarkiv.

Vy över Kvarnen Tre Kronor, Vår tidning: personaltid-
ning för konsumentkooperationens anställda. (1929). 
Stockholm: Kooperativa förbundets studieavdelning, 
Vår gård. Omslagsbild till nr 6. Illustratör: Okänd

Silobyggnad, Bonow, Mauritz (1934). Småfolkets 
storverk.. Stockholm: Koop. förb. Sid. 22. Fotograf: 
Okänd 

Maskiner inne i kvarnen, Hedberg, Anders (1928). 
Svenska hem i samverkan.. 2. uppl. Stockholm: Koop. 
förb. Sid 65. Fotograf: Okänd. 
 
Zeppelinare över hus på Kvarnholmen efter perspek-
tiv av Gunnar Torhamn ur Näsström, Gustav (1930) 
Svensk Funktionalism, Bokförlaget Natur och Kultur. 
Sid. 144 Bild: Koop. Förb. Arkitektkontor.
 
Fasadbilder från Kvarnholmen efter teckningar ur 
Näsström, Gustav (1930) Svensk Funktionalism, Bok-
förlaget Natur och Kultur. Sid. 148.  Bild: Koop. Förb. 
Arkitektkontor.

Acceptera, Asplund, Gunnar (red.) (1931). Accept-
era. Stockholm: Tiden

Vy över Kvarnholmen efter teckning hämtat ur Kooper-
ativa förbundets arkitektkontor. D. 2, Bostäder 1925-
1949. (1949). Stockholm: Kooperativa förbundet. 
Sid. 149. Bild: Ulla Britt Humble.

Torbjörn Krantz fotograferad på altanen till radhuset på 
Kvarnholmen 1930. Fotograf: Knut Krantz.



“Mera för dem i konsum” Krantz, Knut och Kommer-
siell foto (1932)  ur Krantz, Knut (red.) (1955). Co-op 
reklam i Sverige under ett kvarts sekel: annonser, aff-
ischer, plakat, broschyrer, varumärken, förpackningar, 
firmanamn, utställningar, skyltningar m. m.. Stockholm: 
Kooperativa förb. Sid 12.  

Om affischen skriver KK: ”Fotografiet till denna affisch 
är nog ett av de bästa som tagits av mynt, vilket är ett 
mycket svårt gebit. Slantarna är fotograferade i starkt 
solljus (motsols) och med minsta möjliga bländare.” 

Sångtext ur häfte ”Litet rimsmideri på Valborgsmäs-
soafton 1959” Signerad L-m. Arkiv: Krantz. 

Fakta till text och dialog kring köpet av Annonsby-
rån och den första skakiga tiden är till största delen 
hämtad ur: Lind, Ove (1972).  Svea 75 år, Stockholm: 
Annonsbyrån Svea Arkiv: Krantz

“Julvälkomma” Krantz, Knut och Bernmark, Harry 
(1932) ur Krantz, Knut (red.) (1955). Co-op reklam 
i Sverige under ett kvarts sekel: annonser, affischer, 
plakat, broschyrer, varumärken, förpackningar, fir-
manamn, utställningar, skyltningar m. m.. Stockholm: 
Kooperativa förb. Sid 9.

Och:
Fotografi Konsumbutik. Se VT.

Gumaelius fasad på Fredsgatan 10 i Stockholm,  
hämtad ur: Winblad, Ewonne (2011). Annonsdrottnin-
gen. Stockholm: Atlantis. Sid. 189. Fotograf: Okänd.

Signe Krantz med yngste sonen Göran ca 1933. 
Fotograf: Knut Krantz. Arkiv: Krantz

Kapitel 5: Nu ska vi baka 
paj!

Omslagsbild, efter råkopia av reklamfoto för stövlar 
från Gislaved. Fotograf: Okänd. Arkiv: Krantz.

Mors smak på maten. (1934). Stockholm: KF. Re-
ceptsamling till Svenska Hem från hushållens förening 
(32 sidor) om hur man med små enkla medel kan ge 
vardagen en festlig prägel. 

Receptsamlingen Mors smak på maten, en av de första 
kampanjerna KK genomförde som nybliven ägare till 
Annonsbyrån Svea.

Minnesplakett, Kooperativa Förbundet 40 år, 1939. 
I bakgrunden silobyggnader på Kvarnholmen 

Text om funktionalism i marknadsföring hämtad ur Knut 
KK:s förord i Krantz, Knut (red.) (1955). Co-op reklam 
i Sverige under ett kvarts sekel: annonser, affischer, 
plakat, broschyrer, varumärken, förpackningar, firma-
nam n, utställningar, skyltningar m. m.. Stockholm: 
Kooperativa förb. Sid 7

Krantz, Knut och Bernmark, Harry, Eve (1930) hämtad 
ur Krantz, Knut (red.) (1955). Co-op reklam i Sverige 
under ett kvarts sekel: annonser, affischer, plakat, 
broschyrer, varumärken, förpackningar, firmanamn, 
utställningar, skyltningar m. m.. Stockholm: Kooperati-
va förb. Sid 8

“Gör pengarna dryga - köp i Konsum” Krantz, Knut 
och Bernmark, Harry (1931) ur Krantz, Knut (red.) 
(1955). Co-op reklam i Sverige under ett kvarts sekel: 
annonser, affischer, plakat, broschyrer, varumärken, 
förpackningar, firmanamn, utställningar, skyltningar m. 
m.. Stockholm: Kooperativa förb. Sid 8.

Se även:
Bowallius, Marie-Louise i Widenheim & Rudberg (red.) 
(2000). Utopi & verklighet: svensk modernism 1900-
1960. Stockholm: Moderna museet. Sid. 223. 

Krantz, Knut och Bernmark, Harry (1931). ”Luma” ur 
Krantz, Knut (red.) (1955). Co-op reklam i Sverige 
under ett kvarts sekel: annonser, affischer, plakat, 
broschyrer, varumärken, förpackningar, firmanamn, 
utställningar, skyltningar m. m.. Stockholm: Kooperati-
va förb. Sid 8

Om fotografi:
Knut Krantz var själv en intresserad amatörfotograf 
och började tidigt använda sig av foto i reklamen. I 
”Lite svensk Reklamhistoria” skriver Eriksson, Bengtsson 
och Falk (2002)att ”Fotografiet kom in i reklamen på 
allvar först på slutet 20-talet och då egentligen gen-
om Herman Herman Bergne, som får anses vara den 
förste egentlige reklamfotografen.”  
 
Bergne framhäver i efterhand Knut Krantz som pionjär 
på området i Kooperativa Fönstret. Bergne. H (1959). 
”Krantz ’backade upp’ fotografiet”. Kooperativa Fön-
stret. Högtidsnummer. Årg. 34. Mauritz Bonow. Sid. 
12. Vilket understryks av en annons för Ateljé Bergne, 
publicerad i Kooperatören  nr 22 1941 med bifogad 
faksimil av rekommendation från Knut Krantz.

Rockmärke KF Stockholm1935. Vår Gård.



 

Bygg Upp - byggklotsar, med vilka det går att bygga en Konsumbutik och Luma-fabriken. Från “Kom med och bygg upp Kampanjen 1933. 
Fotograf: Gunnar KRantz 2016.



Småfolkets storverk. Propagandaskrift av Mauritz 
Bonow 1934. På bilden ses Lumafabriken, den 
stora silobyggnaden på Kvarnholmen och dub-
belbron från Stockholm till Nacka, uppförd 1924. 
Bild: Harry Bernmark.

kvarts sekel: annonser, affischer, plakat, broschyrer, 
varumärken, förpackningar, firmanamn, utställningar, 
skyltningar m. m.. Stockholm: Kooperativa förb. Sid 
37.

Affisch: Cirkelkaffe. Krantz, Knut och Bernmark, Harry 
(1938). ”cirkelkaffe” ur Krantz, Knut (red.) (1955). 
Co-op reklam i Sverige under ett kvarts sekel: an-
nonser, affischer, plakat, broschyrer, varumärken, 
förpackningar, firmanamn, utställningar, skyltningar m. 
m.. Stockholm: Kooperativa förb. Sid 11.

Affischen med den sydamerikanske kaffeodlaren, som 
blickar ut över ett landskap är en av Annons Sveas 
mest kända affischer. Den tilldelades affärsekonomis 
pris för fjärde kvartalets bästa affisch 1938 och blev 
sedan ett välkänt varumärke på cirkelkaffes olika 
paket. Det är också en av de sista affischer Krantz och 
Bernmark gör tillsammans. Varför samarbetet avsluta-
des är oklart, men kan möjligen ha att göra med den 
obalans som uppstod mellan arbetskamraterna som 
rest land och rike runt för att bygga hemutställningar 
och även umgicks privat, då den ene blev chef över 
den andre. Möjligen även att KK tog åt sig en del av 
äran som upphovsman till de affischer som nu började 
få framgång och vinna priser.

 Enligt Per-Erik Pärpe var det KK, som upptäckte och 
anställde Harry Bernmark:
“Med sin skarpa blick för reklammässig konstnärlighet 
och ren teknisk skicklighet engagerade KK en ung 
artist, också värmlänning - och annorlunda, d. v. s. lika 
självsäker och stursk. Så det måste så småningom bli 
brytning. Den håller än, fast med en viss ömsesidig 
respekt.”(Ur Fönstrets Jubileumsnummer 1959) 
 
Bernmarks vidare verksamhet som illustratör är höljd i 
dunkel. Enligt de fåtaliga uppgifter som finns var han 
verksam som illustratör och formgivare av bokomslag. 
1941 vann han ett 3:e pris i Svenska Sparbanksföre-
ningens affischtävling. Han är i övrigt mest igenkänd 
som illustratör till Knud Meisters bokserie - Jan-böcker-
na. 
Källa: http://runeberg.org/svda/1941/0127.html (hämtad 
2015-06-19). 

Beckman, Anders (1935) ”svensk reklam i svenskt try-
ck”, utställningsaffisch för Nationalmuseum hämtad ur: 
Bowallius, Marie-Louise i Widenheim & Rudberg (red.) 
(2000). Utopi & verklighet: svensk modernism 1900-
1960. Stockholm: Moderna museet. Sid. 221.

Krantz, Knut och Ateljé Bergne (1933). ”Cirkelns 
kaffe” ur Krantz, Knut (red.) (1955). Co-op reklam 
i Sverige under ett kvarts sekel: annonser, affischer, 
plakat, broschyrer, varumärken, förpackningar, fir-
manamn, utställningar, skyltningar m. m.. Stockholm: 
Kooperativa förb. Sid 19..

Nils Willner efter fotografi ur Krantz, Knut (red.) 
(1955). Co-op reklam i Sverige under ett kvarts sekel: 
annonser, affischer, plakat, broschyrer, varumärken, 
förpackningar, firmanamn, utställningar, skyltningar m. 
m.. Stockholm: Kooperativa förb. Sid 82.

Willners annonser hämtade  ur Krantz, Knut (red.) 
(1955). Co-op reklam i Sverige under ett kvarts sekel: 
annonser, affischer, plakat, broschyrer, varumärken, 
förpackningar, firmanamn, utställningar, skyltningar m. 
m.. Stockholm: Kooperativa förb. Sid 82. 

Män som ser på Lumareklam. Fotograf: Okänd. Arkiv: 
Krantz. 

Glad kvinna med påse. Omslag VårTidning nr 3 
1938 efter teckning av Sten Rinaldo.

Typograf i arbete hämtat ur Vår Tidning nr 6 1934 
(omslaget). Fotograf: Okänd. 

Huset på Sara Moreas väg Efter fotografi av Knut 
Krantz. Arkiv: Krantz. 

Berättelsen om rotviskan. Muntlig källa: Göran Krantz.

Sten Bergman, Evert Taube och Cirkelkaffe. 
Knut Krantz var mycket intresserad av andra länders 
natur och kultur. Då han efterlämnade ett flertal 
böcker av Sten Bergman, förutsätter jag att han även 
lyssnade på Bergmans radioföredrag, som tog sin 
början i mitten på 20-talet. Det finns inga belägg för 
att detta är den direkta inspirationen till de tropiska 
motiven som kommer att prägla marknadsföringen av 
Cirkelkaffe från slutet av 30-talet, men skulle så kunna 
vara. Belägg för att Knut Krantz inte tyckte om Evert 
Taube bygger på muntlig källa (Göran Krantz) De 
var båda med på Bonniers 100-årsjubileumsfest. (Se 
placeringslista Kungliga Tennishallen den 30 oktober 
1937).

Affisch “Tropikens doft...”. Krantz, Knut och Bernmark, 
Harry (1935). ”tropikens doft i cirkelkaffet” ur Krantz, 
Knut (red.) (1955). Co-op reklam i Sverige under ett 

Exempel på Willners sexradiga annonser. 
Hämtat ur Vår tidning nr..4 1931



Kommentar: Anders Beckman är den idag mest 
namnkunnige Svenska reklamaffischkonstnären under 
1900-talet och vid sidan av honom är namn som Bern-
mark, Orrby och Krantz märkligt okända. En förklaring 
till detta kan vara att Beckman startade en reklam-
skola, som fortfarande lever vidare. En annan hans 
verksamhet som utställningsproducent och formgivare 
på Nationalmuseum, Världsutställningen i New York 
och H55 i Halmstad. 

Citat ur affärsekonomi hämtat ur Krantz, Knut (red.) 
(1955). Co-op reklam i Sverige under ett kvarts sekel: 
annonser, affischer, plakat, broschyrer, varumärken, 
förpackningar, firmanamn, utställningar, skyltningar m. 
m.. Stockholm: Kooperativa förb. Sid 11.

Brev från Nils Willner till Knut Krantz daterat 31 mars 
1938. Arkiv: Krantz

Se även:
 Odhe, Torsten (1931) ”Nils Willner” Kooperatören.. 
(1939). Stockholm: Kooperativa förbundet. Sid. 99f.

Kommentar: Gunnar Orrby  började efter oavslutade 
studier på Konstfack som oavlönad lärling på Ivar 
Häggströms Lito, där han lärde sig hela den litograf-
iska framställningsprocessen. Efter en tid på Esseltes 
ateljé blev han 1937 övertalad av Knut Krantz att 
börja på Svea och fick i uppdrag att skapa en ateljé 
på annonsbyrån. Han var då 25 år. Trots sin myck-
et omfattande produktion (ca 400 affischer och en 
otalig mängd illustrationer och kampanjer) är han 
idag märkligt okänd. Orrby var mycket konstintresse-
rad, vilket tydligt kommer till uttryck i många av hans 
affischer, som ibland bär spår av både kubism och 
surrealism. Han målade själv och samlade på konst. 
Dessvärre hade han inte mycket till övers för den 
egna produktionen, som kastades då det enligt Orrby 
inte fanns några personliga favoriter bland alstren. 
En tavla, ”Utsikt från Sveas fönster mot Esselte” från 
1948, inköpt av  Knut Krantz finns i författarens ägo. 
Källa: http://segate.sunet.se/cgi-bin/wa?A3=ind0312&L=bib-
list&P=89711&E=0&B=------%3D_Part_2358910_-124193817
0.1034938500774&T=text%2Fhtml (Hämtad den 12 januari 
2017)  Och
http://www.kf.se/gunnar-orrby-en-kooperativ-affischkonstnar/

Gustavsberg kvalitetsvara. Skyltning ur Vår Tidning nr 
9 1937.

Råkopia på reklamfotografi för KF:s konserverade Ka-
lops. Pojken i bakgrunden är Torbjörn Krantz. Troligen 
från 1933-34. Fotograf: Okänd.

Råkopia på reklamfotografi för GIslaveds gummistövlar. Studiofotografi, troligen 
taget 1934-35. Pojken på bilden är Göran Krantz. Fotograf: Okänd.



Affischer för bröd och smör för KF. Barnen är Goran och Torbjörn Krantz. Ca 1932. Fotograf: Okänd.



Kommentar: Den tyske riksekonomiministern Dr Funk, 
meddelade i maj 1938 att hela den tyska koopera-
tionen skulle avvecklas i sin helhet, då konsumentkoop-
erationen stred mot nationalsocialismens  uppfattning 
av det ekonomiska livets organisation.  Dr Funk ansva-
rade även för konfiskationen av judisk egendom under 
tredje riket och blev dömd till livstids fängelse under 
Nürnbergrättegångarna. Källa: Nationalencyklope-
din, Walter Funk. http://www.ne.se.proxy.mah.se/
uppslagsverk/encyklopedi/lång/walter-funk (hämtad 
2017-01-12)

Affisch för Andra Försvarslånet. Ur Vår Tidning nr 1 
1941, s. 14. 

Om Axel Gjöres hämtat ur  Sjölin, Walter (1949). 
Med förenade krafter: Kooperativa förbundet 1899-
1949 i text och bild. Stockholm: Kooperativa förbun-
det Sid. 190-191. 

“Ej tjäna på andra...” Gunnar Orrby/Holter Sohlenius, 
Dr Mauritz Bonow ur Krantz, Knut (red.) (1955). Co-
op reklam i Sverige under ett kvarts sekel: annonser, 
affischer, plakat, broschyrer, varumärken, förpackning-
ar, firmanamn, utställningar, skyltningar m. m.. Stock-
holm: Kooperativa förb. Sid 19.

Kommentar: Slagordet ”Ej tjäna på andra men tjäna 
varandra” skapade livlig diskussion och anmäldes av 
privathandeln till pressens opinionsnämnd.

Fotografi av Knut Krantz på sitt arbetsrum på Annons-
byrån Svea. Fotograf: Okänd. Arkiv: Krantz

Kapitel 6: På alerten!

Den stora kaffekoppen framställdes för en kampanj 
för Cirkelkaffe kallad “På Alerten” Enligt muntlig källa 
(Gunnar Bromans dotter), insisterade Knut på att bli 
fotograferad genom örat på den. Kaffekopparna ”sa-
lix” som står på bordet framför är designade av Stig 
Lindberg år 1954. Fotograf: Okänd. Arkiv: Krantz.
Fasadmonter och fasadreklam för te. Originalaffis-
chen med den kubistiska tekannan av Gunnar Orrby 
är tydlig influerad av kubismen och skapades 1950. 
Tekannan återkom även på olika teburkar av plåt. 
Monterexponeringen är utformad av T. Pettersson. 
Bilden hämtad ur: Krantz, Knut (red.) (1955). Co-op 
reklam i Sverige under ett kvarts sekel: annonser, aff-

Cirkelkaffe - plåtburk. Troligen 40-tal.

Pajkampanjen ur. Krantz, Knut (red.) (1955). ”pa-
jkampanjen 1939” Co-op reklam i Sverige under ett 
kvarts sekel: annonser, affischer, plakat, broschyrer, 
varumärken, förpackningar, firmanamn, utställningar, 
skyltningar m. m.. Stockholm: Kooperativa förb. Sid 
78-79.

Och:
Vår Gård nr 8 1939.  “Pajkampanjen - modern 
reklam”.

Texten ursprungligen publicerad i en krönika ur 
tidningen Vi nr 51 1994, hämtad ur Apelqvist, Seved 
(1951). Kanske med andra ögon.. Stockholm: Koop. 
förb. Sid 43-44.

Goebbels propaganda; Drucker, Peter F.: The end of 
Economic Man. The Origins Of Totalitarianism. Trans-
action, 2009 citerad i Elmbrant, Björn. (2015). Innan 
mörkret faller ska 30-talet hinna i kapp oss?. Johanne-
shov: MTM. Sid. 32.
Svenska Nazister och Nazistisk propaganda ur Sjölin, 
Walter (1949). Med förenade krafter: Kooperativa 
förbundet 1899-1949 i text och bild. Stockholm: 
Kooperativa förbundet Sid. 166 

Texten om totalitär maktutövning ursprungligen public-
erad i en krönika ur tidningen Vi nr 51 1944, hämtad 
ur Apelqvist, Seved (1951). Kanske med andra ögon.. 
Stockholm: Koop. förb. Sid 43-44.

Om krigstidens försörjning Elldin, Harald (1950). 
Klipp och bakgrunder till kooperativt fostringsarbete 
under ett halvsekel.. Stockholm: Kooperativa förbundet 
Sid. 321ff.

Om ransonering står i Kooperativ Krönika (odaterad, 
troligen 1959) “Vid sitt sammanträde den 31/6-1/7 
1939 beslöt styrelserna i KF:s distrik att till Rikskom-
missionen för Ekonomisk Försvarsberedskap rikta en 
‘enträgen vädjan....att med minsta möjliga tidsdräkt 
utforma definitiva förslag till ett effektivt kortranso-
neringssystem.” Utgiven av Kooperativa Förbundet 
Sekretariatet.

Om Kooperationen i Tyskland: Odhe, Torsten ”Den 
tyska kooperationen under 1934-38” Kooperatören.. 
(1939). Stockholm: Kooperativa förbundet. Sid. 240-
242f.

Arbete med skyltning för Luma.KK till vänster i bild. 
Fotograf: Okänd.



ischer, plakat, broschyrer, varumärken, förpackningar, 
firmanamn, utställningar, skyltningar m. m.. Stockholm: 
Kooperativa förb. Sid 117. 

Tre affischer för Luma, av Gunnar Orrby/ Knut Krantz. 
1948, 1946, respektive 1952 hämtade ur: Krantz, 
Knut (red.) (1955). Co-op reklam i Sverige under ett 
kvarts sekel: annonser, affischer, plakat, broschyrer, 
varumärken, förpackningar, firmanamn, utställningar, 
skyltningar m. m.. Stockholm: Kooperativa förb. Sid 
32-33.

Sveriges första snabbköp öppnade 1941 på Odenga-
tan. Hämtat ur Brunnström, Lisa (2004). Det svenska 
folkhemsbygget: om Kooperativa förbundets arkitekt-
kontor. Stockholm: Arkitektur.

Och: 
Stolpe, Herman & Stolpe, Sven (1969). Boken om 
Albin Johansson: [liv, minnen, gärning]. 1. Stockholm: 
Rabén & Sjögren. Sid 120ff.

Besöket av Knuts äldre bror Carl (se första kapitlet) 
belagt i  Gästbok och fotografier. Dialogen baserad 
på utsagor i David Krantz släktutredning från 1977. 
Arkiv: Krantz

Knut Krantz på sitt arbetsrum på Annonsbyrån Svea. 
Fotograf: Okänd. Arkiv: Krantz

Källor till framtagandet av varumärket Folksam. 
Krantz, Knut (red.) (1955). Co-op reklam i Sverige 
under ett kvarts sekel: annonser, affischer, plakat, 
broschyrer, varumärken, förpackningar, firmanamn, 
utställningar, skyltningar m. m.. Stockholm: Kooperati-
va förb. Sid 77.

Och:
Brev från Seved Apelquist, direktör i Folksam till Knut 
Krantz. 22 december 1947. Arkiv: Krantz. 

”och jag är som Du vet utomordentligt tacksam för 
att Du givit oss namnet Folksam, som onekligen är en 
fullträff ur många synpunkter.” 

Starka reaktioner på namnet Folksam baserat på 
flertal källor som beskriver KK:s envishet och förmåga 
att orsaka starka , ibland upprörda känslor. Detta är 
också är ett återkommande tema i det hyllningsnum-
mer av Kooperativa skyltfönstret som gavs ut med 
anledning av hans pensionsavgång 1959. 

KK och Peps (Per-Erik Pärpe). Peps var den ende KK 
var “Du” med på Annonsbyrån. De umgicks även privat 
enligt dagboken och familjen Krantz gästbok. Fotograf: 
Okänd.

Brev från Nils Willner till Knut Krantz.

Flyer för sveriges första snabbköp, som KF-Stockholm 
öppnade 1941 på Odengatan marknadsfördes mitt 
under brinnande krig med denna mycket amerikanska 
bild av Öije Kjellbom. 



Cirkelkaffets hemländer. Baksidan till Geografisk Puzzlebok.  Troligen från 30-talet.



KK fotograferad genom örat på kaffekopp framställd till 
På Alerten-kampanjen för Cirkelkaffe i slutet på 50-talet. 
Fotograf: Okänd. 

Reklammännens dialog är baserad på fakta om Knut 
Krantz ålder (f. 1891) och förhållanden som ägare till 
Annonsbyrån Svea.

Affisch: Var aktsam med elden. (1950) Putti Wester-
dahl. Hämtad ur: Krantz, Knut (red.) (1955). Co-op 
reklam i Sverige under ett kvarts sekel: annonser, aff-
ischer, plakat, broschyrer, varumärken, förpackningar, 
firmanamn, utställningar, skyltningar m. m.. Stockholm: 
Kooperativa förb. Sid 15.

”Härligt med tecknare som ’Putti’ och andra, som ej 
går i traditionens upptrampade spår utan kommer med 
nya friska fläktar” (Osignerat citat ur Krantz 1955)

Putti Westerdahl (1916- 2006) utbildades vid Schule 
Reinnau zur Berlin Kunstgewerbe 1934–36. Hon 
undervisade under många år på Berghs Reklamskola 
i Stockholm innan hon återvände till Norge och där 
grundade Westerdals Reklameskole i Oslo (1965), 
som idag går under namnet Westerdahls School of 
Communication. 
Källa: https://snl.no/Putti_Westerdal (hämtad den 13 January 
2017)

Affisch: Björnekulla. ( 1950) Putti Westerdahl. Hämtad 
ur: Krantz, Knut (red.) (1955). Co-op reklam i Sver-
ige under ett kvarts sekel: annonser, affischer, plakat, 
broschyrer, varumärken, förpackningar, firmanamn, 
utställningar, skyltningar m. m.. Stockholm: Kooperati-
va förb. Sid 22.

Gunnar Broman som nämns var anställd på Annons-
byrån Svea 1959.  Josefine Broman, dotter till Gunnar 
Broman, berättade för författaren om hennes fars 
minnen av Knut. Gunnar Broman är idag mest känd 
som upphovsman bakom kampanjen och utformningen 
av Absolut Vodka.Källa: http://www.kristianstadsbladet.se/
ahus/mr-absolut-tillbaka-i-ahus/ Källa: ”Sveafolket i bild”. 
Kooperativa Fönstret. Högtidsnummer. Årg. 34.  1959. 
Mauritz Bonow. G. Broman avbildad på sid. 9.

Avtackningsbild 1959. Gunnar Orrby, Björn Petters-
son, Knut Krantz. Fotograf: Okänd.
Texten hämtad ur: Kooperativa Fönstret (1959)  Högt-
idsnummer. Årg. 34. ”Näste man har bollen”.  Mauritz 
Bonow. Sid. 2.

Klarabergsgatan 56-64, vy mot väst, innan rivningen 
på 1950-talet. Efter fotografi av Petersens, Lennart af 

Boken Co-Op Reklam i Sverige under ett kvarts sekel 
sammanfattar Annonsbyrån Sveas verksamhet under 
Knut Krantz ledning. Tuppen på omslaget är målad 
av Gunnar Orrby. Tuppar och ägg är vanligt förekom-
mande i Annons Sveas reklam.

Här några citat:…

”Typiskt för honom och hans sätt att arbeta är både 
rikedomen på uppslag och den ojämförliga en-
sidighet, med vilken han försöker att vinna gensvar för 
sina idéer, sin uppfattning och sina argument. Ibland 
hugger han i sten fullkomligt, men ofta – och visar det 
sig med tiden – har han haft rätt även då man på up-
pdragsgivaresidan tycker på ett annat sätt. Förmågan 
och modet att tänka annorlunda är en av de vikti-
gaste egenskaperna hos en nyskapande reklamman.” 
(Seved Apelqvist)

“Din smak är alltför bondsk och passar absolut inte in 
i den moderna reklamen!’ Med de orden avspisades 
disponent Gustav Thorbjörnsson i KF då han en gång 
dristade  sig att säga några kritiska ord om en affisch 
’Det späda gröna…’, där en flicka utrustats ed morät-
ter och palsternackor i stället för ett vackert hår på 
huvudet. Behöver det sägas att skarprättaren var Knut 
Krantz.” 

”K. var hetlevrad av sig. En hård karl. Men det var 
jag också så vi trivdes värre.” (Arvid Wikström, Knuts 
första chef i den nybildade Kooperativa föreningen i 
Skellefteå)

”Direktör Annorlunda! Ja, man behöver inte ha varit i 
kontakt med Knut Krantz länge förrän man tycker att 
benämningen är riktig. Han är annorlunda i det mesta. 
Detta sagt som beröm!” (Per-Erik Pärpe)

”Vad som ofta övrraskat mej är att dir. Krantz som 
ledare för ett stort företag haft tid över att själv skapa 
så många reklamidéer.” (Dir. H. Wikstrom, ledamot av 
Tidningsutgivarföreningens styrelse)

“‘Kan han ikke smile?’ Undrade en gång en dansk på 
besök. Fast KK varit och är en stor beundrare av USA 
och därifrån hämtat åtskilligt har han inte anammat 
tesen ‘Lev livet leende!’. Han har tvärtom tagit på sig 
en gravallvarlig attityd, som av många tolkas som 
komplex över den sparsamma utbildningen under 
uppväxtåren.” (Per-Erik Pärpe)
Affisch: Det är bara katten som  har nio liv. Gunnar 
Orrby/Knut Krantz hämtad ur: Krantz, Knut (red.) 
(1955). Co-op reklam i Sverige under ett kvarts sekel: 
annonser, affischer, plakat, broschyrer, varumärken, 
förpackningar, firmanamn, utställningar, skyltningar m. 
m.. Stockholm: Kooperativa förb. Sid 99.

Provpåse för kaffe från Guatemala från 1936.  



Högtidsnummer av Kooperativa Skyltfönstret, med 
anledning av Knut Krantz pensionsavgång.

Eftermäle: KK och Annonsby-
rån Svea i samtida litteratur 

Med tanke på det inflytande Annonsbyrån Svea haft 
över formandet av den moderna  svenska reklamen är 
det märkligt att så lite skrivits om den. I den samtida 
litteraturen är Svea mycket sparsamt förekommande. 
Det är t ex inte alls ovanligt att hela bokverk ägnade 
åt den svenska affischkonstens historia helt utelsuter 
Svea. Varför går bara att spekulera över, men det 
kan knappast bero på tillgänglighet, snarare brist på 
kunskap.  

Där Svea nämns, utgår informationen nästan undan-
tagslöst från Co-Op reklam i Sverige under ett kvarts 
sekel (Krantz 1955). Det hittills största erkännandet 
ägde rum på utställningen Utopi & verklighet: svensk 
modernism 1900-1960 på Moderna museet, då aff-
ischen “Gör Pengarna dryga...”av Bernmark/Krantz,  
visades och även uppmärksammades i katalogen. 
Bowallius skriver:  “Krantz basade från slutet av 20-ta-
let över KF:s reklam och arbetade i huvudsak som 
‘idéman’” (2000)

I Aléx (1994) finns 11 affischer avbildade. Ett stille-
ben med frukter i snören av Orrby på omslaget och 
tio affischer återges på bokens innerflikar. Krantz, 
Orrby och Bernmark namnges. Bilderna är hämtade 
ur Krantz (1955).

I Brunnström (2004) är KK nämnd som upphovsman 
till två affischer. “Skapa i samverkan” hämtad ur KF:s 
bildarkiv och “Luma - ögats mjuka tjänare”hämtad ur 
Krantz (1955).

om efter andra kunder och skapade bl a kampanjen 
“Dags att deklarera” åt Skattemyndigheten.1986 
upphörde Svea att vara “husbyrå” åt KF och1994 
såldes den till två medarbetare. Efter en konkurs1998 
upphörde företaget. 

(1913-2004), Stockholms Stadsarkiv. http://stockholmskallan.
stockholm.se/post/19116 (Hämtad den 13 January 2017)

Mötesprotokoll hämtat ur Lind, Ove (1972).  Svea 75 
år, Stockholm: Annonsbyrån Svea Arkiv: Krantz

Och:
Duplikat på originalprotokoll ur: Arkiv: Krantz

Källa till priset på annonsbyrån:
Avräkningsnota daterad 30 april 1959. Ur arkiv: 
Krantz.

“Reklamen bör medverka till en bättre tingens ord-
ning” hämtat ur Vår Tidning (1947) “Reklamens 
uppgifter”. 

Den provisoriska Klarabergsgatan västerut mot Drot-
tninggatan 1959. Efter fotografi av Petersens, Lennart 
af (1913-2004). Källa: http://www.stockholmskallan.
se/index.php?sokning=2&action=visaPost&foto=true&fritex-
t=klara&periodstart=1940&start=70&mediaId=1448&post=76 
(hämtad den 13 January 2017)

Citat av Kropotkin hämtat ur Kropotkin, Petr Alekseevič 
(1907). En anarkists minnen. Stockholm: Aktiebolaget 
Ljus

Citat av Peterson hämtat från Knut Krantz visitkort. 
Mottot satt även på väggen på väggen på Annons-
byrån. Petersen var kolumnist i This Week Magazine 
och är mest känd för boken The Art of Getting Along: 
Inspiration for Triumphant Daily Living (1949). Arkiv: 
Krantz. 

Annonsbyrån Svea efter KK
 
När KK sålde Svea till KF 1959, låg omsättningen på 
12 miljoner kronor och antalet anställda var strax över 
100. Det därpå följande 60-taket kännetecknades av 
stark expansion och1967 sjösatte Svea ett nytt sym-

bolprogram för KF i och med introduktionen av den 
nya kooperativa symbolen - moebiusbandet, som tagits 
fram redan 1957. År 1970 hade byrån avancerat 
till att bli den näst största i landet med en omsättning 
på 93,6 miljoner och 230 anställda, men redan året 
därpå skar KF, som en följd av sviktande konjunktur 
och den livliga debatten om konsumtionssamhället, ner 
reklamanslaget med 20 miljoner. Svea började se sig 

Kubistiskt inspirerad thekanna av Orrby. 50-talet.

Rockmärke för Luma, som bygger på affischen Luma 
ögats mjuka tjänare från 1948 av Orrby/Krantz. 
Förgylld pin med blå emalj. 



 

I Eriksson & Sandahl (2004) Finns ett flertal affischer 
från Stockholms Lokaltrafik avbildade, Wårby, Jong, 
Eve m fl. Uppgift om Annonsbyrån Svea finns under 
samtliga och Gunnar Orrby på några.

I Eriksson, Bengtsson & Falk (2002) nämns Svea i 
samband med några andra “byrånamn”. Nils Willner 
omnämns, men tillskrivs felaktigt sloganen “Onsdag - 
Makaronsdag” (som har Bonow som upphovsman). 
Orrby nämns bland andra “namn”. Inledningsvis står 
även felaktigt att Svea såldes till KF 1915. 

I Sommar (2006), finns den kubistiskt inspirerade 
affischen “300 butiker” för KSF avbildad. Dock utan 
angivande av upphovsperson, som mest troligt är Bern-
mark.

1997 gav den då privatägda Annonsbyrån Svea ut 
en liten broschyr i marknadsföringssyfte, med an-
ledning av Sveas 100-årsjubileum. I den återges ett 
antal av byråns mer välkända affischer, som “Gör 
pengarna dryga...” “Julvälkomma” och flera variantar 
av Cirkelkaffe och Luma.  Harry Bernmark är felaktigt 
kallad “Henry” vid två tillfällen. Broschyren innehåller 
även en kortfattad historik över företaget hämtat ur 
Lind (1972). Om KK står bl a: 

“Under Knut Krantz ledning ökade dock Sveaproduk-
tionen snabbt. Det berodde på att KF överlät alltmer 
av arbetet på Svea men också på Knut Krantz stora 
intresse för just reklamskapande.Han deltog praktiskt i 
arbetet och såg till att goda kreatörer anställdes.” 

 I Lipschutz, Halldin & Herder (red.) (2008) finns “Sa-
golik Jul” för KFS av Orrby avbildad. 

I Vagland & Tjelder  (2015) omnämns Orrby och 
Svea i relation till förbundet SAFFT ( Sveriges Affis-
chtecknares förening).  

Vidare uppmärksammar några hemsidor och wiki-
pedia-artiklar Annonsbyrån Svea, Knut Krantz och 
Gunnar Orrby. 

I samband med nyexploateringen av Kvarnholmen 
avbildades en affisch i Ångström (2013) för Kejsark-
ronans vetemjöl. Dock utan angivande av upphovsper-
son eller firma.

Annonsbyrån Sveas interna nyhetsbrev “Proppen” med 
anledning av Knut Krantz bortgång i mars 1970, förfat-
tat av GUnnar Ryberger. På motstående sida återges 
sidan 2, med n KK:s “Fem regler för servicemannen”. 
Arkiv: Krantz
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