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Förord
P E R  Å H L I N  (född i Hofors 1931) är en föregångare inom svensk 
animerad film. Den helt självlärde tecknaren och animatören har 
verkat i över femtio år och är verksam än i dag. Många människor 
i vårt land har vuxit upp med Per Åhlins egensinnigt tecknade 
figurer som Dunderklumpen som fick liv och agerade tillsammans 
med »riktiga« skådespelare i jämtländska fjällmiljöer. Även den 
välmenande Karl-Bertil Jonsson med hans mantra »att ta från de 
rika och ge åt de fattiga« har följt oss i TV-rutan under hela fyrtio 
år. Att Per Åhlin dessutom står bakom en mängd nyskapande il-
lustrationer och legendariska bokomslag, med start på 1960-talet, 
är kanske mindre känt i dag. 

Per Åhlin har också inbjudit oss till sin unika bildvärld genom 
den animerade långfilmen om den blomstrande ön Melonia och 
dess motpol fängelseön Plutonia, en berättelse delvis inspirerad 
av Shakespeares Stormen. Att vi måste vara rädda om vår jord 
och bevara den för framtiden är ett tema som tidigare förts fram 
på olika sätt av Hasse Alfredson och Tage Danielsson. Med dem 
har Per samarbetat och inspirerats av under en stor del av sitt 
yrkesliv.  

I utställningen »Per Åhlin – Animationens mästare« har Riks-
organisationen Folkets Hus och Parker glädjen att presentera Per 
Åhlin som animatör och bildmakare genom visa en del av hans 
fantastiska produktion av filmer och illustrationer.

Ett stort och varmt tack till Per Åhlin och till Elisabeth Ly-
sander som stått för innehåll och texter till utställningen samt 
en intressant katalogtext. Ett tack även till Eva Jais-Nielsen för 
den fina formgivningen av utställning och till Clas Cederholm på 
PennFilm Studio, samt till GK-Film Studio, Läskonsten, Skrivstu-
gan, Svenska Filminstitutet, SVT, Memfis Film, Filmlance Inter-
national.

Stockholm i december 2014
Paula Hoffmann

Riksorganisationen Folkets Hus och Parker

Paula, du sa att du 
kunde stryka lite?



Bildtext?



Om Per Åhlin och tiden 
med Hasse & Tage
D E N  2 1  JA N UA R I  1 9 6 3  satt de populära underhållarna Hasse 
Alfredson och Tage Danielsson i Stockholm och tittade på ett nytt 
magasinsprogram på TV. Programmet hette Cabaret Camera och 
kom från det ambitiösa TV-distriktet i Malmö. Bland monologer, 
kupletter och filmade vardagsscener förekom en rad tecknade 
filminslag. Med sina stiliserade figurer och en svart absurd humor 
tilldrog de sig uppmärksamhet från både press och publik. Att 
svenska animerade kortfilmer visades i televisionen var då nytt 
och sensationellt – särskilt när de var så originella som Per Åhlins. 
Ännu fanns det bara en enda TV-kanal i Sverige.

 Hasse & Tage insåg snabbt att de borde samarbeta med Per Åh-
lin – en begåvad självlärd tecknare, uppvuxen i Småland och med 
en bakgrund såväl i reklambranschen som vid teatern. Att Per 
också åstadkom egensinniga illustrationer i pressen och designa-
de nyskapande bokomslag hade inte heller undgått förlagsredak-
tören Märta-Stina Danielsson, gift med Tage. Det var hon som 
1963 engagerade Per Åhlin för att göra omslag och illustrationer 
till Tage Danielssons Sagor för barn över 18 år på förlaget Wahl-
ström & Widstrand. I Per Åhlins design kom boken att se ut som 
en av Barnbiblioteket Sagas klassiska barnböcker, om än med 
lockande barnförbjudet innehåll. Efter denna ovanliga och lycka-
de start kom Per att illustrera samtliga böcker av Tage Danielsson 
genom åren och ett givande samarbete utvecklades efter hand 
mellan dem båda. Med start på 1960-talet tillkom också en lång 
rad av Per Åhlins legendariska omslag i W&W:s pocketserie, där 
Per gjorde designen till skönlitteraturen i »den vita serien«. 

»Det intres-
santa med 
animation 
är det som 
inte är gjort. 
Den tanken 
driver mig 
hela tiden«.



Dessförinnan hade Per Åhlin börjat samarbeta på ett annat 
sätt med Hasse & Tage, som planerade sin första långfilm Svens-
ka Bilder (1964). Per engagerades för att framställa de tecknade 
och animerade förtexterna i samma stil som inslagen i Cabaret 
Camera. Nu slapp han att animera hemma i köket i Malmö och 
fick i stället tillgång till en professionell animationskamera hos 
Svensk Filmindustri i Stockholm. Förtexterna fick formen av ett 
oregerligt historiskt demonstrationståg på väg mot Gärdet och 
rörliga skyltar avslöjade de medverkandes namn blandat med 
glada utrop, allt till tonerna av Internationalen. Tidens vänsterra-
dikala engagemang fanns rotat hos Hasse & Tage – och serverades 
här med ett leende även av animatören Per Åhlin. 

FÖ R B E R E D E L S E R N A  för nästa filmprojekt tog snart fart 
när producenten Gunnar Karlsson på bolaget GK-Film tillsam-
mans med Per Åhlin anordnade ett möte med Hasse & Tage för 

»Jag växte 
upp ganska 
isolerad ute 
på landet, 
utan tillgång 
till varken 
bibliotek 
eller bio. Jag 
tror att det 
skapade ett 
starkt behov 
av att få ut-
trycka sig«.



att diskutera tanken att tillsammans göra en animerad svensk 
långfilm. Någon sådan hade ännu inte gjorts – men nya ekono-
miska möjligheter fanns sedan ett filmavtal mellan staten och 
filmbranschen etablerats 1963. Varför skulle bara Disney göra 
animerad långfilm? Nu ville Per Åhlin tillsammans med Hasse & 
Tages bolag Svenska Ord göra den första tecknade långfilmen i 
Sverige. Det ovanliga men tidstypiska ämnet bestod av en gubbe 
(spelad av Hasse Alfredson) som hamnade på ett skinande nytt 
ålderdomshem. Gubbens tankar och drömmar var animerade – 
ett djärvt grepp, inspirerat av den amerikanska kortfilmen The 
Critic – medan ramhandlingen utgjordes av spelfilm. Långfilmen 
I  huvet på en gammal gubbe mottogs väl av entusiastiska recen-
senter när det i december 1968 var premiärdags i Stockholm. 
Men några veckor senare fick Svenska Ords revy Spader Madame 
(med kostym och scenografi av Per) oväntat dåliga recensioner av 
kritikerkåren. I Aftonbladet kunde man läsa rubriken »Hasseåta-

Eller bara Sagor för 
barn …





ge, tag ett sabbatsår!« Även publiktillströmningen till filmen om 
»gubben« minskade märkbart. Ett hårt slag både för Svenska Ord 
och Per Åhlin.

När Per Åhlins och GK-Films nästa stora filmprojekt Dunder-
klumpen spelades in tillsammans med den populäre Beppe Wolgers 
deltog inte Svenska Ord. Däremot förekom Hasse Alfredson som 
röst till den skånsktalande Humlan, en tecknad figur som liksom 
Dunderklumpen otvunget spelade mot »riktiga« skådespelare i 
spelfilmsscenerna i den jämtländska naturen. Trots blandad kritik 
älskades filmen av publiken och blev årets populäraste svenska film 
1974. Under hela produktionsperioden fortsatte Per Åhlin att varje 
år illustrera och formge en ny bok av Tage Danielsson.

I  B Ö R JA N  AV  1 9 7 5  kom en efterlängtad beställning från SVT 
till Svenska Ord och Per Åhlin. Det gällde en halvtimmeslång 
tecknad kortfilm för sändning under julen med ett manuskript 
som byggde på Tage Danielssons satiriska novell Sagan om 
Karl-Bertil Jonssons julafton. Texten hade tio år tidigare publicer-
ats som en julhälsning från förlaget Wahlström & Widstrand. Nu 

»Det där med 
identifikatio-
nen är ett av 
den tecknade 
filmens stora 
problem Det 
är ju inte så 
jäkla lätt att 
identifiera sig 
med en talan-
de byrå!«.

Bildtexter?



gjorde Tage Danielsson och Per Åhlin gemensamt ett filmmanus 
och Tage talade in filmens berättarröst. Därpå fick Per fria händer 
att gestalta storyn tillsamman med ett litet team på PennFilm i 
Skåne. Ingen kunde förutsäga den kommande succén för den ide-
alistiske Karl-Bertil Jonsson och hans julaftonsidé »att ta från de 
rika och ge åt de fattiga«. Tvärtom skedde den första sändningen 
julen 1975 ganska obemärkt i dåvarande TV2, eftersom svenska 
folket som vanligt ordnat sina julmåltider »före eller efter Kalle 
Anka«. Men allteftersom tiden gått har filmen om Karl-Bertil 
Jonssons julafton, intalad med Tage Danielssons oefterhärmliga 
stämma, kommit att analyseras och diskuteras i olika media varje 
år omkring juletid.

 »För den trötta samhällskroppen/vore kanske bästa boten/
ifall tankarna från toppen / kom från roten«, skaldade Tage Da-
nielsson 1976 i Tankar från roten. Redan 1975 hade Tage Daniels-
son börjat publicera dagsverser i den syndikalistiska tidningen 
Arbetaren, något som fortsatte i fem år. De många »rot-dikterna« 

»Det intres-
santa med 
animation 
är det som 
inte är gjort. 
Den tanken 
driver mig 
hela tiden«.
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illustrerades kongenialt av Per Åhlin, både i tidningen och i de 
samlingsvolymer som efter hand gavs ut. Ämnena var brännan-
de aktuella i samtiden. De tog upp 1980 års folkomröstning mot 
kärnkraften – där såväl Hasse och Tage som Per Åhlin anslöt sig 
till nej-sidan - men också makthavarnas arrogans, efter hand med 
allt högre tonfall från Tage Danielssons sida. Per Åhlins figurer 
underströk med gester och mimik  på ett paradoxalt sätt  argu-
mentationen.

När Hasse & Tage erbjöd Per Åhlin att måla Picassos tavlor 
för en kommande spelfilm tvekade han inte att svara ja. I filmen 
Picassos äventyr (1978)  med underrubriken »Tusen kärleksfulla 
lögner« framställde Per inte bara Picassos målningar utan också 
ett antal glasmålningar som förvandlade inspelningsplatsen 
Tomelilla till olika världsstäder. Den mångsysslande Per Åhlin 
ägnade sig också åt korta animationer samt åt scenografi och 
dräkter till den ryska baletten i denna påhittade »biografi«. Tage 
var regissör och Hasse spelade med bravur Picassos far. »Vi kom-
municerade på samma våglängd«, säger Per om Hasse & Tage i en 
intervju.
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S P E L F I L M E N  Ronja Rövardotter (1984), där Per Åhlin bland 
annat medverkade med kostymskisser och specialeffekter, blev 
Tages sista regiuppdrag. Oväntat och sorgligt avled Tage Daniels-
son i cancer 1985. Svenska Ord hade redan tidigare gått med i Per 
Åhlins nästa animerade långfilm Resan till Melonia som skulle få 
premiär 1989, och Tage och Per hade tillsammans diskuterat delar 
av manuskriptet. Berättelsens övergripande budskap låg nära 
Hasses och Tages inställning: vi måste vara rädda om vår jord och 
vårda och bevara den. Också denna gång deltog Hasse i en av Per 
Åhlins filmer, nu som rösten bakom den elake boven Slagg.  Även 
den lufsiga hunden Stures röst i den tecknade långfilmen Hund-
hotellet (2000), tillhörde Hasse Alfredson. Med humor och värme 
gjorde han sin intalning som filmens berättare, och därefter 
tecknades och animerades filmen med ljudet som utgångspunkt. 
Stures noppriga gröna kostym i filmen (design Per Åhlin) påmin-
de starkt om den scenkostym som Hasse redan 1966 bar i revyn 
Lådan …

Elisabeth Lysander
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1931  Född den 8 augusti 1931 i Hofors, 
Gästrikland.

1937 Uppväxt och skolgång i Åby i Små-
land från omkring 1937. Hoppade 
tidigt av realskolan i Växjö. Därefter 
självlärd.

1949 Serien »Radioäventyr i trollskogen« 
började publiceras i veckotidningen 
Röster i Radio 1949 och fortsatte 
veckovis ända in i 1951.

1953  Reklamelev vid Svenska Telegram-
byrån i Malmö 1953. Senare reklam-
tecknare. Slutade sin anställning 
1956 på eget initiativ.

1954   Debut som illustratör i Sydsvenskan 
1954. Har fortsatt att illustrera i 
dags- och veckopress under hela sitt 
yrkesliv.

1955  Kom till Lilla Teatern i Lund 1955. 
Arbete med bland annat scenografi 
fram till 1956 då teatern revs. 

1959  På Teater 23 i Malmö, invigd 1959, 
arbetade Per Åhlin bland annat med 
regi och scenografi. Delat ledarskap 
med Jan Ristarp fram till 1965.

1962  Åhlén och Åkerlunds Stora Journa-
liststipendium 1962.

1963  Korta animerade filmer av Per Åhlin 
förekom 1963 för första gången i 
Malmö-TV:s Cabaret Camera, med 
Jan Hemmel som producent. 

1960-tal Per Åhlins bokomslag till Wahl-
ström och Widstrands pocketbokse-
rie väckte uppmärksamhet och 
prisbelönades. Från 1968 illustre-
rade Per även alla Tage Danielssons 
böcker.

1964 Animerade förtexter till långfilmen 
Svenska Bilder i regi av Tage Daniels-
son.

1968 Premiär 1968 för långfilmen I huvet 
på en gammal gubbe med långa ani-
merade inslag. I huvudrollen Hans 
Alfredson.

1970 Grundade 1970 PennFilm Studio, 
som snart flyttade till lokaler i det 
nedlagda sockerbruket i Hököpinge. 
Filmsamarbetet med Beppe Wolgers 
inleddes.

Några viktiga årtal  
i Per Åhlins yrkesliv



1974 Premiär 1974 för långfilmen Dunder-
klumpen. Tecknade figurer agerade 
där tillsammans med skådespelare 
ute i naturen. Guldbaggebelönad.  

1975 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julaf-
ton visades 1975 för första gången  
i SVT. Sedan dess visad i teve varje 
julafton …

1978 Den första kortfilmen med Gunilla 
Bergströms Alfons Åberg färdigställ-
des 1978 för SVT i regi av Per Åhlin. 
Efter hand tillkom ytterligare 15 
filmer i serien.

1978 I långfilmen Picassos äventyr, regis-
serad av Tage Danielsson, gjorde Per 
Åhlin bland annat alla Picassos tav-
lor samt animationer och glasmål-
ningar.

1983 De första två kortfilmerna i Hellsings 
ABC färdigställdes 1983 för SVT. 
Sammanlagt 18 alfabetsfilmer pro-
ducerades fram till 1995.

1984 Produktionsstart för Resan till 
Melonia.

1988 Blommig falukorv. Animerad 
kortfilm/TV-special med sång  av 
Hans Alfredson.

1989 Premiär 1989 för den helt animerade 
långfilmen Resan till Melonia byggd 
på fria fantasier kring Shakespeares 
Stormen. Filmen erhöll  två Guldbag-
gar.

1990 Under 1990–1995 pågick ett 
omfattande utvecklingsarbete av 
lång filmsprojektet Hoffmanns ögon 
som dock aldrig erhöll finansiering. 
Ytterligare ett  långfilmsprojekt 
förbereddes, innan arbetet med 
Hundhotellet påbörjades.

2000 Den helt animerade långfilmen 
Hundhotellet – en skämtsam pussel-
deckare – hade premiär år 2000. 

2000 Utvecklingen av långfilmsprojektet 
Det blåser på månen startadeår 2000 
– men projektet lades ner 2004 när 
finansieringen uteblev.

2006 Per Åhlin belönades 2006 med det 
allra första Gullspira-priset »för 
enastående insatser inom svensk 
barnfilm«.

2006 Samarbetet med Inger och Lasse 
Sandberg resulterade 2006 i de för-
sta filmerna om Lilla Spöket Laban. 
De fyra sammansatta filmerna hette 
Lilla Spöket Laban (2006), Lilla 
Spöket Laban – Spökdags (2007) 

Lilla Spöket Laban – Världens 
snällaste spöke (2008) och 
Lilla Spöket Laban – Bullar 
och Bång (2009). Alla bestod 
av en långfilm och en TV-serie 
i sex avsnitt. Därpå tillkom 

också Lilla Anna och Långa Farbrorn 
(2012) med samma upplägg. Regi 
Lasse Persson, Karin Nilsson, Alicja 
Jaworski, Per Åhlin.

2013  Emil och Ida i Lönneberga. Långfilm 
baserad på tre historier av Astrid 
Lindgren. Regi Per Åhlin, Alicja 
Björk Jaworski, Lasse Persson.
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