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61. Bent Karlby: græs og Brødfrugttræ, kollektionen Dahls Haandtryk tegnet af Bent Karlby 1947-1948.

60. Bent Karlby: Fletværk og Diget, kollektionen 

Dahls Haandtryk tegnet af Bent Karlby 1947-1948.

dels fra den vilde, danske natur, dels af mere 
eksotisk karakter. sidstnævnte brød med 
tendensen til den ellers udbredte forkærlig-
hed for det danske kulturlandskab og anslog 
en stemning af fjerne egne i de ellers danske 
stuer. at trække naturen ind i rummet og 
dér skabe en udendørs karakter var altså 
fortsat idealet i slutningen af 1940’erne.
 ud over de botaniske tapeter rummede 
tapetprøvebogen tre andre mønstre. Det 
ene, Fluepapir (fig.63), havde badestranden 
som tema. løbende mænd og deres skygger 
dannede dynamiske formationer, der blev 
afbalanceret af stående og siddende kvinder 
samt badeparasoller. tapetet var en videre-
bearbejdning af Løbende Mænd. Med intro-
duktionen af kvindefigurer og parasoller an-
tog mønstret imidlertid en betydeligt min-
dre abstrakt og mere figurativ, ligefrem 
fortællende karakter end dets forgænger. 
Mens den foregribelse af 1950’ernes ab-
strakte mønstre, som Løbende Mænd havde 
repræsenteret, hermed delvist gik tabt, tog 
Fluepapir til gengæld endnu tydeligere for-
skud på en anden af det følgende årtis ten-
denser, hvor mønstrene tog udgangspunkt i 
hverdagsgenstande eller som her dagligdags 
situationer. en bevaret tegning af heste i 
galop er komponeret over samme model 
som disse to tapeter og viser, at karlby vend-

te tilbage til grupper af figurer i bevægelse 
på samme måde, som også preben Dahl-
strøm gjorde det med ryttere.131

 tapetet a.B.C. var et på én gang mor-
somt og pædagogisk børneværelsestapet, 
hvor bogstaver og tal, nogle på klodser, vip-
pede rundt imellem hinanden. endelig ud-
gjorde Fletværk (fig.60) et løst netmønster 
med store, rudeformede masker.
 tapeterne var hovedsageligt trykt i far-
verne grønt, blågrønt, mørkerødt, brunt, 

hvidt, gråt og sort. De blev trykt med en til 
fire farver foruden bundfarven, der kunne 
variere fra den neutrale hvide over f.eks. ly-
seblå til mørkerød. farveholdningen kunne 
således være lys og diskret såvel som mørk 
og kraftig. prøvebogens forslag til sammen-
sætning af mønstre var primært baseret på 
én gennemgående farve. en kraftig farve-
sætning kunne eksempelvis være et hvidt 
gummitræ på mørkerød bund og et mørke-
rødt net på hvid bund.
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uden klar afsender eller klar adressat havde 
nyt tidsskrift for Kunstindustri en kort no-
tits, der må være foranlediget af karlbys 
kollektion: “Mosebund og birkestammer 

63. Bent Karlby: Fletværk og Fluepapir, kollektionen 

Dahls Haandtryk tegnet af Bent Karlby 1947-1948.

 når gummitræet fik mørkerøde blade, 
eller Koglerne blev lyseblå, forsvandt en del 
af den naturalistiske karakter uundgåeligt til 
fordel for en stemning af mere artistisk art. 

62. Bent Karlby: Under Hyldetræet, kollektionen Dahls Haandtryk tegnet af Bent Karlby 1947-1948.

klistrer sig paa Væggene paa en temmelig 
anmassende Maade. skal vi tilbage til de 
gamle Dage, da arkitekterne anbefalede at 
sætte tapeterne op med bagsiden udad. 
sidst er kommet et par vældige billedtape-
ter med nydelige lyserøde badenymfer og 
andre lækkerier”.132

 navngivningen af de mange tapeter blev 
desuden til en historie for sig på brdr. Dahls 
tapetfabriks skovtur i 1948, som man lod 
trykke i medlemsbladet for farve- og tapet-
handlerforeningerne. et uddrag lyder såle-
des: “efter sin ‘safari’ i ‘kongo’, De ved der, 
hvor ‘vilde Heste’ og ‘lyserøde elefanter’ 
gaar omkring mellem ‘Majsplanter’, ‘sukker-
rør’ og ‘røde gummitræer’ og hvor ‘fla-
mingoerne’ flagrer rundt i ‘Mosen’ mellem 
‘sivene’ og ‘lianernes fletværk’, altsaa efter 
denne ‘safari’ kom ‘Harlekin’ klædt i ‘Do-
mino’-dragt til ‘københavn’ efter et besøg 
hos ‘ægypterne’. efter ankomsten tog han 
straks til ‘fluepapiret’, hvor ‘Juan fernan-
dez’ fortalte ‘grimms eventyr’ til ‘badepi-
gerne’, der kun var iført ‘tennisnet’. ‘Har-
lekin’ fik straks ‘a-Horn’ i siden paa ‘Juan 
fernandez’, som i forbryderverdenen var 
kendt under pseudonymet ‘det graa y’”.133
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kunstnertapetkollektioner 

fra ernst DaHl og brDr. DaHls 

tapetfabrik 1946-1950

samtidig med den eksklusive, håndtrykte 
karlby-kollektion udsendte brdr. Dahls ta-
petfabrik også en maskintrykt kollektion af 
kunstnertapeter, Dahls Kunstnertapet teg-
net af danske Kunstnere 1947-48, hvortil 
mange andre end bent karlby havde bidra-
get. Den indeholdt 41 tapetmønstre i fle-
re farveudgaver og omfattede de forskel-
lige linjer, der gjorde sig gældende inden 
for tapet industrien sidst i 1940’erne. ingen 
var egentligt stormønstrede, og mange var 
decideret småmønstrede, så de passede ind 
i de fleste hjem.
 De naturalistiske, botaniske mønstre var 
fortsat til stede. regulære vegetationssce-
nerier fandtes kun tilnærmelsesvis i et en-
kelt mønster af acton bjørn. naturalistiske 
blomstermønstre var der mange af, bl.a. af 
karlby. ruth Hofgart tegnede f.eks. valmu-
er, og Malene og acton bjørn stod for en 
flora Danica-lignende type med blomster 

med rødder. Der var imidlertid flere såsom 
Mis olufsen og Marianne fisker, der fulgte 
en mere gammeldags skabelon med enten 
blomsterhoveder eller mere dekorative og 
stiliserede blomster, også i ranker. Karina 
med bambuspinden fandtes også her.
 flere tapeter var figurative. willy Morten-
sens Montmartre (fig.64) viste tætte gadefor-
løb set fra oven med tagflader som det domi-
nerende motiv. tapetet, der sandsynligvis var 
identisk med hans præmierede forslag fra 
konkurrencen året forinden, blev formentlig 
fortrinsvis brugt som kombinationstapet, og 
det blev en stor succes.134 karlby introducere-
de sine tapeter til barer, restauranter og tilli-
ge private køkkener, henholdsvis Cocktail, 
der bestod af etiketter med cocktailopskrif-
ter, og et tapet med køkkenredskaber, flasker 
og madvarer, bl.a. både en levende og en 
stegt and (fig.65). Mens disse udgjorde den 
mere humoristiske linje, omfattede den mere 
poetiske tapeter med henholdsvis duer, kran-
se, fuglebure, fnug m.m., bl.a. acton bjørns 
Fredsduen fra ca. 1943.
 børneværelsestapeterne var repræsente-
ret af Dorte clanté og Malene bjørns tapet 
med buttede elefanter og deres tapet Safari. 

begge indgik i Dahls kollektion i flere år. 
efter et stykke tid blev de imidlertid lance-
ret med kun Malene bjørn som ophavs-
mand. karlbys Balloner var desuden med 
her, ligesom et naivt tegnet mønster med 
ord og ting af arkitekt Jacob e. bang. 
 inden for de stribede tapeter fandtes tre 
bud. tegner poul Høyrups Stjernestribe fra 
konkurrencen i 1946, Malene og acton 
bjørns striber, der første gang optrådte i 
temporem-kollektionen fra 1945 og endelig 
som noget helt nyt, arkitekterne karen og 
ebbe clemmensens meget anderledes tapet 
Stribe med striber i flere forskellige bredder 
(fig.66). Det blev trykt i et utal af farvekom-
binationer.
 enkelte geometriske mønstre optrådte 
tillige i kunstnerkollektionen. arkitekterne 
povl ernst Hoff og bennet windinge havde 
tegnet et tæt mønster af prikker og krydser, 
og svend og Dorte brunchmann stod for et 
med spidser. knud Hedins kassettemønster 
optrådte også. af netmønstre fandtes kun tre, 
to af bent karlby og et af Mogens lassen.
 i den følgende kollektion Dahls Kunst-
nertapet tegnet af danske Kunstnere 1949-
50 blev ca. en tredjedel af mønstrene skiftet 
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64. Willy Mortensen: Montmartre, Brdr. Dahls ta pet-

fabrik, 1947.


