
Provköket och gjorde layout på broschyrer med recept 
mm. Ett känt exempel är serien Råd & Recept (1961 - 
1992). 

1994 sålde KF Svea till några av de anställda på annons-
byrån. Några år senare gick företaget i konkurs och upp-
hörde. KF Bibliotek köpte 1998 annonsbyråns historiska 
arkiv av konkursförvaltaren. Samlingen omfattar ca. 
2500 olika affischer,  ca. 5000 annonser, protokoll, foto-
grafier, korrenspondens, föremål, trycksaker, interncirku-
lär, kampanjer, olika varumärken, möbiusbandets till-
komst  mm. Annonssamlingen spänner över perioden 
från 1920-talet till 1960-talet och handlar om kaffe, skor, 
margarin, Luma etc. 
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En annan innovation från Svea var att man åt KF och föreningarna 
utarbetade en lång rad av kampanjer för att öka omsättningen i 
handeln. 
 
Vid sidan av Orrby hade Svea i Harry Bernmark en mycket fram-
stående konstnär vars 30-tals affischer ofta förmedlade modernis-
mens rationalitet, framåt- och kampanda. Sveas konstnärliga leda-
re var övertygade om att konstnärligt utförda reklambilder var det 
som bäst sålde butikens varor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svea blev som KFs annonsbyrå legendarisk och var under sin 
glansperiod på 1960-talet Sveriges största annonsbyrå med över 
240 anställda. Byrån fick internationellt erkännande och vann ett 
flertal priser utomlands. På 1960- och 70-talet hade Svea en gans-
ka stor enhet som producerade film och ljud. Det var filmer för in-
ternt utbildningsbehov men också reklamfilmer anpassade för ex-
terna målgrupper. Det stora identifikationsprogrammet 1967, 
övergången till den "liggande åttan" (möbiusbandet) var ett stort 
och kostsamt projekt som Svea arbetade med. Det var en smärt-
sam men på sikt mycket lyckat omprogrammering av KFs identifi-
kation. 
 
Många av landets främsta Art Directors, konstnärer och illustratö-
rer var knutna till Svea, antingen som fasta medarbetare eller som 
kontrakterade. Här kan nämnas Knut Krantz, Harry Bernmark, 
Björn Pettersson, Paul Persson, Putti Westerdahl, Gunnar Orrby m.
fl. 
 
Svea samarbetade med många av KFs avdelningar bl.a.  

      
Svea grundas av Gustav Adolf Nilsson den 9 oktober 1897 som en 
stiftelse i Norrköping. Dess första namn var "Annons och kommis-
sionskontoret Svea". 1905 byter Svea ägare till Johan Erhrnfrid 
Rydberg. Under 1:a Värlskriget steg inflationen vilket hade en posi-
tiv effekt på antalet annonser som efterfrågades. Svea var en av 
initiativtagarna till att Tariffcentralen bildas 1915, i ett försök att 
skapa ordning på annonsmarknaden, bl.a. med införandet av en en-
hetlig annonstaxa. 
 
Den 14 september 1923 blev Svea aktiebolag. Gösta Karlsson på 
KFs reklamkontor tog 1925 kontakt med Albin Johansson 
och föreslog att KF skulle köpa aktier i Svea. Det resulterade i att 
KF den 1 januari 1926 via Knut Krantz köpte Svea och flyttade 
verksamheten till Stockholm. 
 
I början var det annonser i dags- och veckopress som dominerade 
produktionen. Senare blev affischen viktig. Affischen hade sin 
glansperiod mellan 1930-1960-talet. Sveas första fast anställda 
konstnär och illustratör var Gunnar Orrby som sedermera blev by-
råns mest legendariska Art Director. Orrby var oerhört produktiv, 
ledande och producerade under flera decennier mer än 400 affi-
scher samt ett stort antal utsmyckningar av butiker och skyltföns-
ter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svea lanserade en typisk "kooperativ affisch" som blev banbrytande 
genom sitt fokus på varubetonad reklam och genom att den blev en 
kommunikatör av kooperativa ideér och värden.  




