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Abstract

Constructions of ”China” through typography: 
An analysis on exotypes and the film poster Charlie Chan i Kina (1935). 

This essay examines a typeface used for Roman letters meant to connote ”China” as an exotic and 

foreign place, within Swedish visual culture history. I examine this typeface using Swedish film 

posters by Eric Rohman (1891-1949) from the Charlie Chan-series from the years 1934-1940, 

focusing on the poster Charlie Chan i Kina (1935). The purpose is to examine constructions of ”the 

Chinese” and ”China” in these posters, and how this specific typeface has been used in these 

depictions as well as been constructed in relation to these ideas. Through a semiotic model for 

image analysis and the appliance of postcolonial studies, critical race theory and visual culture 

studies, I arrive at several conclusions. By imitating Chinese calligraphic visual elements, the 

typeface in Charlie Chan i Kina has the ability to connote ”China” as an exotic, traditional and 

foreign place, for a white Swedish audience. The analysis discusses the semiotic functions of the 

typeface in relation to contexts of the film poster, Swedish visual culture history and discourses 

concerning race in Sweden.  

Populärvetenskaplig sammanfattning

Denna uppsats undersöker ett typsnitt för romerska bokstäver avsett att associeras till ”Kina” som 

en exotisk och lockande miljö, utifrån svensk visuell kulturhistoria. Typsnittet undersöks genom 

analyser av svenska filmaffischer av Eric Rohman (1891-1949) ur Charlie Chan-serien mellan 

1934-1940, med fokus på filmaffischen Charlie Chan i Kina (1935). Genom bildanalyser och 

diskussioner utifrån de teoretiska ingångarna postkoloniala studier, kritiska vithetsstudier och 

visuella kulturstudier kommer undersökningen fram till att typsnittet, genom att efterhärma kinesisk 

kalligrafi, associerar filmaffischens text och då affischen i sin helhet till ”Kina” som en exotisk, 

traditionell och främmande miljö. Jag har även undersökt hur ”Kina” och ”kinesen” har konstruerats 

i svensk visuell kulturhistoria, och hur typsnitt som det i filmaffischen Charlie Chan i Kina kan 

förstås utifrån den. En slutsats är att typsnittet agerar ut en lagom ”kinesiskhet”, på så sätt att det är 

”kinesiskt” och associerar till ett föreställt ”Kina”, samtidigt som det fortfarande är tillgängligt och 

läsbart för en vit svensk publik.  

!1Omslagsbild: Eric Rohman, Charlie Chan i Kina, 1935. 1 tim 11 min. 
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1. Inledning 
I Det ohyggliga arvet (2017) kartlägger Christian Catomeris den historiska synen det svenska 

samhället haft på ”främlingen” och etniska minoritetsgrupper i Sverige. En av dessa är ”asiaten”, 

och Catomeris beskriver övergripande hur ”Kina” och ”kineser” för den gemene svensken på början 

av 1900-talet är ett fjärran land och folk: någonting exotiskt, främmande och närmast sagolikt, 

vilket speglas i exempelvis de barnböcker, barnramsor och barnlekar som kretsar kring ”kineser” 

under denna tid.  Mellan 1900 och 1930 genomgick det svenska medielandskapet en omvälvande 1

förändring rörandes reklam.  Reklamens inslag på stadens landskap och den moderna stadsmiljön 2

var föremål för diskussion i både dagspress och vetenskapliga tidskrifter, utifrån allt från reklamens 

utseende, placering och psykologi. Reklamen framhölls som den huvudsakliga länken mellan 

konsumenten och varan, en relation som tidigare inte funnits på samma sätt.  Visuella kulturstudier 3

riktar intresse mot reklam som material och område utifrån dess meningsbärande och 

kulturskapande funktioner, som en form av visuell kultur.  Kultur kan, enligt Louise Nilsson (2010), 4

förstås som ”platsen där mening och ideologi konstitueras”.  Sammanfattningsvis kan man utifrån 5

visuella kulturstudier som forskningsfält alltså undersöka hur mening skapas och konstrueras inom 

kulturer, där det visuella (däribland konst och populärkulturella medier) och hur vi kommunicerar 

och representerar idéer är högst delaktigt.  

För denna undersökning har jag intresserat mig för typsnitts roll i bilders meningskonstruerande 

funktioner och hur föreställningar och idéer om ”kinesen” har sett ut i en svensk kulturhistoria. Jag 

har inriktat mig på reklam och specifikt filmaffischer, och har för denna undersökning analyserat 

filmaffischer ur Charlie Chan-serien, med fokus på Charlie Chan i Kina (1935). Jag har velat 

undersöka hur typsnitt har använts i svensk visuell kulturhistoria, och hur detta vidare kan förstås 

utifrån svenska rasdiskurser och de idéer och föreställningar kring ”kinesen” och ”Kina” som 

produceras och konstrueras och så tydligt varit verksamma i Sverige. Sammanfattningsvis 

intresserar sig denna uppsats för hur föreställningar kring ”kinesen” och ”Kina” kan undersökas 

utifrån en typografisk ingång, och hur detta i sin tur kan kontextualiseras utifrån en svensk visuell 

kulturhistoria och rasdiskurs. 

 Christian Catomeris, Det ohyggliga arvet: Sverige och främlingen genom tiderna (Stockholm: Ordfront, 2017), s. 116-119. 1

 Louise Nilsson, Färger, former, ljus: svensk reklam och reklampsykologi 1900-1930 (Uppsala: Uppsala Universitet, 2010), s. 200. 2

 Nilsson 2010, s. 201. 3

 Nilsson 2010, s. 202. 4

 Nilsson 2010, s. 24-25. 5
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1. 1. Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur typsnitt, bilder och föreställningar av ”Kina” och 

”kinesen” har konstruerats i en svensk kulturhistorisk kontext, och närmare hur typografi, och 

specifikt exotypsnitt, har använts för att konstruera bilder av ”Kina” och ”kinesen”.  Ett större syfte 6

för uppsatsen är att visa på en visuell närvaro av det exotiska ”Kina” inom svensk kulturhistoria, 

genom att utforska de stereotypa föreställningar som följer med konstruerandet av ”asiaten” och 

specifikt ”kinesen”. Undersökningen ämnar alltså kunna ge exempel på hur bilder av ”Kina” och 

”kinesen” har konstruerats i Sverige, med fokus på svenska filmaffischer från 1934-1940. 

1. 2. Frågeställningar

De frågor som uppsatsen ämnar besvara blir, utifrån dess syfte, således följande: Hur användes 

typsnitt för att konstruera bilder av ”kinesen” och ”Kina” i filmaffischen Charlie Chan i Kina? Hur 

skulle affischernas visuella språk locka publiken? Vad var typsnittets roll i förmedlande av 

filmaffischens budskap? Vilka idéer sattes i spel rörandes ”kinesen” och ”Kina” genom dessa 

populärkulturella bilder och typsnitt? Och hur kan dessa idéer och konstruktioner diskuteras i 

relation till en svensk visuell kulturhistoria kring ”kinesen”, ras och vithet?  

1. 3. Teori
De teoretiska utgångspunkterna för denna uppsats är postkoloniala studier, kritiska vithetsstudier 

och visuella kulturstudier. Här följer en kort presentation av dessa fält och hur jag använder mig av 

dem i undersökningen.  

Åsa Bharathi Larsson (2016) beskriver postkoloniala studier som ett forskningsfält som fokuserar 

på de historiska som samtida relationerna mellan europeiska kolonialmakter och de samhällen som 

de kolonialiserade.  Enligt Anne D’Alleva refererar begreppet postkolonial till bland annat ”(…) a 7

body of theory that supports the study of the distinctive cultural, social, and political dynamics of 

both colonial and post-colonial societies”.  Ras är i sin tur att betrakta som en positionering inom 8

dessa diskurser, och centralt i undersökningar av samtida kulturer och maktstrukturer, samtidigt som 

ras och koloniala relationer och historier inte kan hållas till en enda erfarenhet.  Konstvetenskapliga 9

 Exotypsnitt som begrepp förklaras i delen i analyskapitlet med rubriken ”Exotypsnitt”: typografi och konnotationer av det exotiska. 6

Här kan det dock kort beskrivas som ett typsnitt som med sina visuella egenskaper ska konnotera ett exotiskt ursprung och miljö. 
 Åsa Bharathi Larsson, Colonizing Fever: Race and Media Cultures in Late Nineteenth-Century Sweden (Lund: Media History, 7

Lund University, 2016), s. 25.
 Anne D’Alleva, Methods and Theories of Art History (London: Laurence King, 2012), s. 76. 8

 D’Alleva 2012, s. 76-77. 9
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undersökningar som använder sig av postkoloniala studier kan ses fokusera på kultur i vid mening 

utifrån makt. Utifrån postkoloniala studier undersöker jag hur identitetskonstruerande processer 

sker genom visuell kultur, och hur detta kan förstås utifrån en kolonial- och rashistorisk kontext.  

I Ras och vithet: Svenska rasrelationer igår och idag (2017) beskrivs svensk ras- och 

vithetsforskning som ett än så länge outvecklat och oetablerat forskningsområde och fält, speciellt i 

jämförelse med länder som USA och Storbritannien.  Svensk ras- och vithetsforskning har istället 10

vuxit fram inom och genom andra forskningsområden som bland annat genus- och queerforskning, 

postkolonial forskning och forskning om den nordiska och svenska extremhögern.  Tobias 11

Hübinette menar att det som i princip alla forskare inom detta spretiga forskningsfält ändå har 

gemensamt är ståndpunkten att ”(…) ras både har varit och är en aktiv och relevant kategori även i 

Sverige och att vithet går att applicera även på Sverige, svenskar och svenskhet”.  Denna 12

undersökningen stödjer sig mot detta, och undersöker hur ”kinesen”, och därmed även ”svensken”, 

konstrueras i Charlie Chan-affischer från 1934-1940, i relation till en svensk rasdiskurs.  

Visuella kulturstudier kan beskrivas som ett fält som gärna undersöker kultur utifrån föremål och 

områden andra än ”fin-konst”, exempelvis genom reklambilder. Visuella kulturstudier fokuserar 

enligt D’Alleva heller inte på objekt utan subjekt, och på hur visuella uttryck kan undersökas utifrån 

”interconnecting webs of cultural meanings and relations of power”.  Denna undersökning 13

använder sig av visuella kulturstudier som teoretisk utgångspunkt i den mening att 

undersökningsmaterialet är filmaffischer och typografi, och att dessa analyseras utifrån hur de 

betyder och bär på kulturella meningar, samt den komplexiteten som uppstår detta meningsbärande.  

1. 4. Material
Materialet för denna undersökning består av affischer som marknadsför filmer ur Charlie Chan-

serien från perioden 1934-1940. Jag kommer använda mig av kommunikationsmodellen sändare-

medium-mottagare, i vilket medium utgörs av filmaffischen Charlie Chan i Kina, sändare av Eric 

Rohman (1891-1949) och mottagare av en tilltänkt vit svensk publik. Den komplexa relationen 

 Tobias Hübinette, ”Inledning” ss. 9-24, i Tobias Hübinette (red.), Ras och vithet: Svenska rasrelationer igår och idag (Lund: 10

Studentlitteratur AB, 2017), s. 10-11.
 Hübinette 2017, s. 11. 11

 Hübinette 2017, s. 12. Vithet kan beskrivas på följande sätt: ”Vithet eller att vara vit är inte enbart en fråga om hudfärg. Det 12

handlar om en närmast sömlös väv av ras, klass, genus och religion, där rastänkandet är huvudingrediensen, men även klass, genus 
och religion kan utgöra viktiga beståndsdelar för att exempelvis rationalisera ojämlikhet och förtryck”. Dock bör understrykas att det 
inte går att fastslå en enda definition av vithet (vilket få inom fältet syftar göra) eftersom det alltid behöver kontextualiseras. Jens 
Björk Andersson, ”Folkets röst - ras och vithet i en svensk-amerikansk tidning”, s. 115-138 ur Hübinette (red.) 2017, s. 116-118.

 D’Alleva 2012, s. 82. 13
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mellan dessa sändare-medium-mottagare kan beskrivas med hur undersökningens Charlie Chan-

affischer är 1) svenska filmaffischer riktade mot en 2) svensk publik av en 3) svensk konstnär, som 

marknadsför en 4) amerikansk film där en 5) vit svensk-amerikansk skådespelare har huvudrollen 

som en 6) kinesisk-amerikansk karaktär, som i sin tur konstrueras genom 7) amerikanska 

stereotyper av ”kinesen”, i en amerikansk huvudsakligen anti-kinesisk samhällskontext.   14

Valet av filmaffischer som undersökningsmaterial för en undersökning av typografi kan motiveras 

av hur filmaffischer till sin funktion är reklambilder, och text spelar stor roll för reklambilders 

kommersiella budskap. Exempelvis är väsentligheter viktigare än överflödiga detaljer för en 

filmaffischs budskap, enligt Olof Halldin (2012).  Detta eftersom mottagaren i det offentliga 15

stadsrummet ska stanna upp, uppmärksammas av och snabbt kunna ’förstå’ reklambilden. En av 

dessa väsentligheter är text, och därmed även dess visuella utformning. Enligt Roland Barthes 

underlättar text i reklambilden en snabb läsning av reklambildens budskap genom sina denoterande 

och konnoterande funktioner, bland annat genom vad han beskriver som det språkliga meddelandets 

förankrande funktion.  Bildens språkliga meddelande och dess visuella egenskaper är otvivelaktigt 16

av vikt för detta väsentliga i filmaffischens budskap, vilket gör filmaffischer som de för Charlie 

Chan-serien av intresse för en undersökning av typsnitt och dess semiotiska funktioner. 

Just Charlie Chan-affischernas relevans för denna undersökning kan bland annat motiveras med 

hänsyn till filmernas huvudperson: Charlie Chan, en kinesisk-amerikansk detektiv, som följaktligen 

är närvarande och gestaltad i samtliga filmaffischer. På så sätt närvarar även föreställningar och 

konstruktioner av ”kinesen” och ”Kina” i bland annat Charlie Chan i Kina, vilket denna uppsats 

undersöker. Trots att filmerna är amerikanska utgår undersökningen från affischernas svenska 

kontext, då affischerna är gjorda av en svensk konstnär för en svensk filmpublik. På så sätt kan 

bildanalyser av affischerna leda oss till svar på frågeställningarna. Genom detta urval av affischer 

fokuserar undersökningen på svensk populärmedia och visuell kultur från perioden 1934-1940.  

Uppsatsen fokuserar på filmaffischen Charlie Chan i Kina (1935), men undersöker även affischerna 

Charlie Chan i London (1934), Charlie Chan i Egypten (1935), Charlie Chan på Cirkus (1936), 

Charlie Chan på Broadway (1937), Charlie Chan i Monte Carlo (1938), samt Skilsmässomordet 

 Karla Rae Fuller, ”Creatures of Good and Evil: Caucasian Portrayals of the Chinese and Japanese during World War II” ur Classic 14

Hollywood, Classic Whiteness, s. 281-300 (London: University of Minnesota Press, 2001). 
 Olof Halldin, Svenska Affischer: Affischkonst 1895-1960 (Bromma: Ordalaget, 2012), s. 59. 15

 Roland Barthes, ”Bildens retorik” (1964) ur Tecken och tydning: Till konsternas semiotik, s. 114-130 (Stockholm: PAN/Norstedts, 16

1976), s 116. 
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(1940). Motiveringen bakom detta urval av bildmaterial kan ses i att samtliga tillhör samma 

medium, är gjorda av samma konstnär, behandlar samma karaktär samt möjliggör en undersökning 

utifrån typografi då text närvarar i samtliga bilder. Att det är just en filmserie och en karaktär och en 

konstnär det handlar om gör avgränsningen tydlig och relevant, då det förenklar ett komparativt 

analysarbete. Av dessa sju affischer har jag kunnat avläsa fyra i original (Charlie Chan i Egypten, 

Charlie Chan på Cirkus, Charlie Chan i Monte Carlo och Skilsmässomordet), två via digitala 

reproduktioner online (Charlie Chan i London och Charlie Chan på Broadway), och Charlie Chan i 

Kina via tryckt reproduktion ur Halldins Svenska Affischer: Affischkonst 1895-1960 (2012).  

Samtliga svenska filmaffischer i denna undersökning är illustrerade av den svenska illustratören och 

reklamkonstnären Eric Rohman. Han omnämns bland annat som ”den flitigaste svenske 

affischtecknaren genom tiderna” av Halldin, då han kom att producera majoriteten av alla 

filmaffischer som tryckts i Sverige fram tills sin bortgång 1949.  Halldin beskriver Rohmans 17

konstnärlighet som en, för sin tid, ny stil inom svensk affischkonst: en stil som innebar stilisering 

och förenkling, där helheten i affischen var viktigare, och färre intryck effektivare för reklamen att 

nå fram och sticka ut med sitt budskap.  Enligt Halldin arbetade Rohman med ”få färger i större stil 18

och befattade sig sällan med detaljer. Han hade förmåga att lyfta fram väsentligheterna”, vilket blir 

intressant för denna undersökning att begrunda i bildanalyserna.  19

1. 5. Metod
Med utgångspunkt i uppsatsens frågeställningar har jag gjort bildanalyser av uppsatsens 

bildmaterial. Dessa bildanalyser utfördes utifrån Roland Barthes (1915-1980) semiotiska 

analysmodell, en modell som i en bildanalys förutsätter ett likställande av samtliga 

betydelsebärande element. Min analys skedde i två steg: först en primäranalys och sedan en 

semiotisk analys.  Jag valde en semiotisk analysmodell då den är passande för undersökningar av 20

tecken och associerande betydelser i bilder, det vill säga att semiotik lägger mycket vikt på bilders 

och texters underliggande betydelser och kontexter, vilket även denna uppsats vill undersöka.  

När jag i denna uppsats använder mig av benämningarna ”asiater” och ”kineser” är det utifrån 

stereotyperna som utgör de svenska föreställningsvärldarna kring asiater och kineser som homogena 

 Halldin 2012, s. 58. 17

 Halldin 2012, s. 59. 18

 Halldin 2012, s. 60. 19

 Barthes (1964) 1976.20
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och enskilda rasifierade och etniska folkgrupper som besitter vissa egenskaper och utifrån dessa kan 

kategoriseras utefter svenska maktstrukturer kring ras och etnicitet. Jag pratar alltså inte om asiater, 

östasiater och kineser utifrån verkliga individer och samhällsgrupper, utan om ”asiater” och 

”kineser” som figurer och upplevda karaktärer konstruerade efter stereotyper inom en svensk 

vithetshegemoni. 

En möjlig invändning mot mitt val av material och de analyser som förs är att exotypsnitt inte 

förekommer i alla svenska filmaffischer från den här tiden, där filmens handling utspelar sig i Kina, 

och således inte kan sägas konnotera ”Kina” i den mening jag argumenterar för. Detta vill jag 

bemöta med att exotypsnittet och hur det används i Charlie Chan i Kina fortfarande är relevant att 

undersöka, eftersom det när det väl förekommer endast är i den Charlie Chan-affisch som på något 

sätt behandlar Kina som fysisk plats. Liknande exotypsnitt närvarar inte alls i exempelvis Charlie 

Chan i London eller Charlie Chan på Broadway, utan i just Charlie Chan i Kina. Och detta trots att 

Charlie Chan är samma kinesiska detektiv i samtliga filmer. 

1. 6. Forskningsläge
I syfte att undersöka hur föreställningar av ”asiaten” och ”kinesen” har konstruerats i en svensk 

visuell kulturkontext, utifrån filmaffischer från 1934-1940 och med fokus på typsnitt, använder sig 

denna uppsats av ett system av betydelser som utgörs av postkoloniala studier, kritiska 

vithetsstudier och visuella kulturstudier. Den här undersökningen befinner sig mellan alla dessa fält 

och områden, vilket reflekteras i den litteratur jag tagit del av. Exempel på tidigare forskning kring 

föreställningar och stereotyper av kineser och östasiater i svensk historisk kontext finner vi hos 

”Japaner, japaner, japaner…” av Hübinette och Tigervall (2012) och Catomeris (2017). Det har 

också skrivits om olika typsnitt och typsnittsgrupper som inom marknadsföring används för att 

konnotera någonting ”exotiskt” till en varuförpackning.  Däremot har det inte forskats kring 21

exotypsnitt i en svensk historisk kontext (och hur typsnitten kan ses närvara i bilder av ”asiaten”), 

än mindre utifrån ett kritiskt perspektiv med grund i postkoloniala och kritiska vithetsstudier — 

vilket denna uppsats med sitt val av undersökningsmaterial syftar till. Exempelvis diskuterar 

Hübinette och Tigervall Fazers godisprodukt Kina:s logotyp, men inte närmare kring typsnittets 

roll. Catomeris diskuterar bilder där exotypsnitt förekommer, men berör inte just typsnitten.  

 Franck Celhay, Jacqueline Boysselle och Justin Cohen, ”Food packages and communication through typeface design: The 21

exoticism of exotypes” (2014) ur Food Quality and Preference vol. 39 [Elektronisk resurs] (Elsevier Ltd, 2015), s. 167-175.  
!8



Bharathi Larsson nämner dock Äkta ramie, en svensk reklamaffisch från 1901, och hur typsnitt 

användes för att förmedla en ”kinesiskhet” som skulle överföras till varan som marknadsfördes: 

”The posters often played with different visual markers such as »ethnic« typefaces. For example 

[…] they »imitated« characteristics from the Chinese written language to make a reference to the 

country as a whole”.  Här går hon dock inte närmare in på typsnittet och de konstruktioner som 22

sker i just denna reklambild. Denna undersökning vill ta vid efter denna korta analys. Genom detta 

val av litteratur och teoretiska perspektiv syftar denna undersökning till att fylla en kunskapslucka 

och röra upp en avsaknad diskussion kring svensk visuell kulturhistoria, kopplat till svenska 

föreställningar om ”kinesen”. 

1. 7. Disposition

Härnäst följer fyra kapitel menade att ge teoretisk grund och kontext för bildanalyserna och 

diskussionerna i kap. 6 och 7. I kap. 2 Postkoloniala studier och Sverige, kommer jag att kort 

redogöra för postkoloniala studier i relation till svensk forskning kring svensk kolonialdiskurs i 

förhållande till denna undersökningens syften. Detta för att skapa en kolonialhistorisk kontext till 

undersökningsmaterialet. I kap. 3 Kritiska vithetsstudier och ”asiaten” i Sverige, går jag in på 

kritiska vithetsstudier som forskningsfält, och mer specifikt hur det svenska samhällets föreställning 

av ”asiaten” har sett ut historiskt. Kap. 4, Visuella kulturstudier: japonism, chinoiserier och 

populärkultur, tar upp visuella kulturstudier som fält och även svensk reklamhistoria kopplat till 

undersökningens bildmaterial, medan kap. 5, ”Exotypsnitt”: typografi och konnotationer av det 

”exotiska”, behandlar den forskning rörandes typografi som undersökningen vilar på, specifikt 

begreppet exotypsnitt. I kap. 6 görs en primäranalys av filmaffischen Charlie Chan i Kina. Slutligen 

i kap. 7, Semiotisk analys, analyseras i tur och ordning Typsnittet, Ansiktet, de ”exotiska” 

miljöerna, exotypsnittet och ”Chinese takeaway”, och ”yellowface”.  Sedan följer en 23

slutdiskussion i kap. 8 och avslutningsvis en sammanfattning i kap 9, där undersökningens analyser 

och slutsatser sammanfattas.  

2. Postkoloniala studier och Sverige  
För att närma oss filmaffischerna behövs inledningsvis en presentation av Charlie Chan-filmerna. 

Charlie Chan är en kinesisk-amerikansk detektiv från Honolulu i Hawaii, och den första filmen kom 

 Bharathi Larsson 2016, s. 129. 22

 ”Yellowface” som begrepp och praktik förklaras närmare i denna del i analyskapitlet, men kan kort beskrivas som den historiska 23

praktik inom västerländsk scenkonst när främst vita skådespelare med olika medel iklär sig karikatyrer kring ”östasiater”. 
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ut 1926.  Han kan beskrivas som den första populära icke-vita detektivhjälten på Hollywoods 24

dukar.  I filmerna löser Chan mysterier och jagar brottslingar i både västerländska storstäder och de 25

mer ”fjärran” och exotiska platserna i de västerländska kolonialimperierna. Faktum är att Charlie 

Chan i Kina är den enda bland Charlie Chan-filmerna som utspelar sig i Kina; landet som Chans 

karaktär till stora delar konstrueras kring. Intressant är även att de flesta karaktärer i Charlie Chan i 

Kina inte är kineser, och att huvuddelen utspelar sig den brittisk- och amerikansk-styrda 

International Settlement i Shanghai, snarare än i det ”kinesiska” Shanghai självt (trots filmens 

titel).  Härnäst följer fyra bakgrundsdelar avsedda att ge en bredare kontext för den semiotiska 26

analysen av filmaffischen.  

För en bildanalys av Charlie Chan i Kina, en bild från 1935 som iscensätter svenska föreställningar 

kring ”kinesen” och ”Kina”, blir det av vikt att vända sig till historisk svensk kolonialdiskurs. 

Bharathi Larsson beskriver hur postkoloniala studier i svenskt sammanhang under senare år har 

undersökt Sverige i den mening att det gjorts analyser av skandinavisk kolonialism och dess 

medverkan och roll för en eurocentrisk världsbild, europeisk kolonial expansion, och rasistisk 

teoriproduktion. Mot bakgrund av detta menar hon att Sveriges historiska självbild som oskyldigt 

och fredligt, i den mening att Sverige står utan kolonial historia, måste ifrågasättas då den helt 

enkelt inte stämmer.  Vidare hävdar hon att ”(…) Swedish art history and visual culture studies 27

fields have not yet fully explored the intertwined aspects of nineteenth-century media cultures, 

racial theories and colonialism in the Nordic region”.  Denna uppsats kan i detta sammanhang ses 28

som ett försök till att, inom ramen för svenska filmaffischer, utforska svensk mediekultur mellan 

1934-1940 i relation till svensk rasdiskurs och ”kinesens” konstruktion inom den.  

En historisk bakgrund kring relationer mellan Sverige och Kina kan bland annat betraktas utifrån 

svensk handelshistoria. Sveriges kontakter med regionen var relativt sentida i jämförelse med 

exempelvis Storbritannien, USA, Portugal, Frankrike och Nederländerna.  Men i takt med den 29

generellt växande europeiska handeln etablerar även Sverige ett Ostindiskt Kompani (SOIC) år 

1731, som blir en ekonomisk framgång.  Det materiella flödet i form av handel med koloniala 30

 Den sista Charlie Chan-filmen, Charlie Chan and the Curse of the Dragon Queen, kom ut 1981, producerad av American Cinema 24

Productions och Jerry Sherlock Productions, och i Sverige distribuerad av United Artists.
 Haiyan Lee, ”Two Wongs Can Make It White: Charlie Chan and the Orientalist Exception” ur Transnational Asia: An Online 25

Interdisciplinary Journal (Stanford University, 2016), s. 16. 
 Lee 2016, s. 19. 26

 Bharathi Larsson 2016, s. 212.27

 Bharathi Larsson 2016, s. 45.28

 Hübinette & Tigervall 2012, s. 144. 29

 Catomeris 2017, s. 88-89. 30
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varor bar på meningsskapande funktioner beroendes av koloniala sociala relationer och system.  31

Kinesiska varor som te, porslin och även kinesiska besökare, betraktades som lyxiga, åtråvärda och 

samtidigt hotfulla objekt, och var ofta föremål för samhällsdiskussion.  Mot bakgrund av SOIC kan 32

Sveriges ses ingå i en ”(…) global colonial system of material encounters”.  Kompaniets 33

verksamhet hade en viktig influerande roll på svenskt kulturliv och vetenskap— exempelvis reste 

många av Carl von Linnés lärjungar till och från Asien och Afrika ombord på SOIC:s fartyg.  De 34

reseskildringar av Kina och Japan som skrivs av svenska resenärer mellan 1731-1813, då 

Kompaniet läggs ner, förmedlar en eurocentrisk och imperialistisk världssyn.  En av dessa 35

resenärer var Benedictus Svenonius, vars skildring av Kina och kinesiskt skriftspråk diskuteras i 

samband med den semiotiska analysdelen om Charlie Chan i Kina:s rubrik och dess exotypsnitt.  

3. Kritiska vithetsstudier och ”asiaten” i Sverige
Svensk forskning som fokuserar på och undersöker asiater och svensk-asiaters erfarenheter och 

livsvillkor i Sverige, historiska som samtida, är relativt begränsad. Hübinette och Tigervalls (2012) 

undersökning av representationer av asiater i svensk samtidskultur är en av dessa få studier.  I 36

denna artikel undersöks bland annat hur samtida representationer av nordost- och sydostasiater 

relaterar till historiska representationer, och som exempel ges karikatyren som var del av logotypen 

till godisföretaget Fazers produkt Kina fram tills 2012.  Hübinette och Tigervall iakttar att samma 37

karikatyr även förekommer i reklamannonser och sudokumagasin med mera.  Vidare hävdar de att 38

den historiska bakgrunden till dessa karikatyrer och stereotyper kan, i likhet med Bharathi Larssons 

argument, ses utifrån hur Sverige, med bara ett fåtal kolonier jämfört med andra europeiska 

kolonialmakter, ändå fullt ut identifierade sig med det koloniala projektet, Europa och vithet. De 

svenska omvärldsbilderna från denna tid, speciellt i relation till det ”exotiska” och kolonierna, 

skiljer sig därmed inte mycket från exempelvis de brittiska eller de tyska omvärldsbilderna.  39

Därmed följer att de svenska visuella representationer av exempelvis östasiater från dessa år 

förhåller sig inom en kolonial diskurs. Hübinette och Tigervall beskriver vidare hur den svenska 

 Jacqueline Van Gent, ”Linnaeus’ tea cup” ur Scandinavian Journal of History, 41:3, 388-409 (2016), sid. 388. 31

 Van Gent 2016, sid. 401. 32

 Van Gent 2016, sid. 401. 33

 Leos Müller, ”The Swedish East India trade and international markets: Re-exports of teas, 1731–1813” ur Scandinavian Economic 34

History Review, 51:3, sid. 28-44 (2003), sid. 30. 
 Catomeris 2017, s. 88-89. 35

 Hübinette 2017, s. 200. 36

 Idag ser logotypen ut så att själva karikatyren är borttagen men ändå närvarande i den betydelse att kulihatten som var del av 37

karikatyren nu istället sitter ovanpå A:et i Kina.
 Hübinette & Tigervall 2012, s. 140. 38

 Hübinette & Tigervall 2012, s. 142. 39
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samtida kontexten för dessa bilder kan argumenteras kännetecknas av en slags ”avhistoricerad” 

relation och förståelse för deras kontext: ”I stället för att identifiera och känna igen särskilt de mer 

stereotypa bilderna som en del i en kolonial diskurs och ett rasistiskt arkiv, så uppfattas både den 

asiatiska karikatyren och den asiatiska karaktären som antingen harmlösa […] eller som njutbara 

och lustfyllda, och kategoriseras därmed inom genren humor och komik”.  Bland annat ”kinesen” 40

förvandlas genom dessa bilder till ”(…) symboler för en absolut annorlundahet”.  41

En visuell egenskap som tillskrivits ”asiaten” som figur inom svensk kulturhistoria är den gula 

hudfärgen. Den gula färgen kan spåras tillbaka till Carl von Linné som år 1735 kategoriserar in 

världens folk i raskategorier, där ”Homo asiaticus” blir gul. Linné hämtar inte denna rasfärg från 

sina lärlingars reseskildringar av Asien— där inga sådana beskrivningar förekommer, utan från 

antikens idéer om människans temperament.  Denna gula hudfärg kopplat till ”asiaten” som 42

karikatyr kommer jag att återvända till i analysen av Charlie Chan i Kina senare i kapitlet. 

  

4. Visuella kulturstudier: japonism, chinoiserier och populärkultur
Med utgångspunkt i visuella kulturstudier kan en exempelvis undersöka japonism i Sverige som 

någonting som sker inom ett visst kulturlandskap. I Japanomania in the Nordic Countries 

1875-1918 (2016) beskrivs det hur den nordiska japonismen influerade nordisk konst och hantverk, 

samt hur detta tog sig i uttryck i populärkultur.  Bland annat var vykort ett nytt och populärt 43

medium under slutet av 1800-talet, och fantasier om Japan i form av japonism utgjorde vanliga 

motiv i detta nya sociala medium.  Typsnitt liknandes den som undersökningen analyserar i 44

Charlie Chan i Kina förekommer i flera av dessa vykort. Dessa vykort hade japanska motiv och 

allusioner, och ”[t]he visual semiotics of Japonisme is echoed by the series title, present in all the 

cards. It is a vertical array of calligraphic elements that bear a (distant) resemblance to kanji, while 

enabling the Western consumer to identify the word”.  Vykortskonst var så framgångsrikt och 45

populärt just eftersom de representerade en folklig, populär konstform: ”(…) postcards were not 

shackled by academic ideals or rules of propriety. With ’good taste’ suspended, everything became 

 Hübinette & Tigervall 2012, s. 155. 40

 Hübinette & Tigervall 2012, s. 156. 41

 Catomeris 2017,  s. 94-95. 42

 Utställningen med samma namn ägde rum på Ateneum Art Museum, Finish National Gallery i Helsinki 18/2-15/5 2016, samt även 43

på National Museum of Art, Architecture and Design i Oslo 16/6-16/10 2016 och Statens Museum for Kunst, Köpenhamn 19/1-23/4 
2017. Gabriel P. Weisberg & Anna-Maria von Bonsdorff & Hanne Selkokari (red.), Japanomania in the Nordic Countries 1875-1918 
(Bryssel: Mercatorfonds, 2016), sid. 7-8. 

 Harri Kalha, ”Copies without an original: Japonisme in popular postcard imagery” ur Japanomania in Nordic Countries 1875-1918 44

(Bryssel: Mercatorfonds, 2016), s. 262. 
 Kalha 2016, s. 264. 45
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possible”— vykort var och kunde få vara kitsch.  Jag vill här dra en liknelse mellan vykort och 46

filmaffischer som populärkulturella medium, och hur det exotiska ”Kina” kunde framställas på 

samma kitschiga sätt i det senare: genom typsnitt som konnoterar östasiatisk kalligrafi, och med det 

åkallar kulturella fantasier om ett östasiatiskt land.  

Dessa exotypsnitt beskrivs av Oliver Impey (1977) som just kitsch och fult jämfört med vad han 

menar är finare chinoiserie. Typsnittets närvaro vore dock tillåtet i Charlie Chan-affischerna då de, 

likt vykorten, inte är ”fin-kultur”. Impey beskriver hur intresset kring japonism i Europa föll mot 

slutet av 1880-talet, allteftersom Japan och japansk konst blev mer känt för den västerländska 

publiken. Men här noterar han att det inom just reklam fortsatte, i form av ”japonaiseries”.  47

Reklamkonstnärerna efterhärmade platt färg och tonvikt på linjer så som japanskt tryck framstod för 

dem. ”Not all the posters were subtle: some were blatantly ’japanese’ to the extent of picturing 

Japanese girls riding bicycles wearing kimono (no mean feat), and using the horrible convention of 

making capital letters a pastiche of Chinese calligraphy. This latter fashion has not died out even 

today and is often used for book titles or theatre posters”.  Här beskriver Impey exotypsnitt som en 48

pastisch av kinesisk kalligrafi, vanligt förekommande även under 1970-talet. Typsnitt likt den som 

finns i Charlie Chan i Kina kan alltså beskrivas som vanligt förekommande och tillåtet i 

filmaffischer, ett populärkulturellt medium där typsnittets kitschiga egenskaper fungerade för 

reklamens kommersiella syfte.  

  

5. ”Exotypsnitt”: typografi och konnotationer av det ”exotiska”
Begreppet ”exotype”, som jag väljer att översätta till exotypsnitt, beskrivs av Franck Celhay (et. al.) 

(2014) som ”(…) a family of typefaces used by brands to communicate an exotic origin (real or 

fictitious) to the consumer”.  Typografen Jean Alessandrini (1979) myntade begreppet ”exotype” 49

när han föreslog dem som en ny gruppering inom typografi. Han beskriver exotypsnitt som ”(…) 

typefaces using Latin characters but whose design is openly influenced by a foreign calligraphy that 

uses our alphabet only partially (e.g., Cyrillic) or not at all (e.g., Chinese)’’[Celhay et. al.:s 

övers.].  Exotypsnittens funktion beskrivs vara att kunna åkalla ett exotiskt land utifrån en 50

kollektiv västerländsk vision av dess kultur och miljö.  Genom bokstävernas utformning som 51

 Kalha 2016, s. 266. 46

 Oliver Impey, Chinoiserie: The Impact of Oriental Styles on Western Art and Decoration (London: Oxford University Press, 1977), 47

s. 191. 
 Impey 1977, s. 191. 48

 Celhay, Boyselle & Cohen 2014, s. 168.   49

 Jean Alessandrini, ”Une nouvelle classification typographique: Codex 1980” ur Communication et langages Vol. 43 (1979), s. 44. 50

 Jean Alessandrini, ”Demandez le programme” ur Communication et langages Vol. 57 (1983), s. 29-43. 51
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imiterar den exotiska miljöns kalligrafi eller teckensystem konnoterar alltså exotypsnitten ett 

exotiskt geografiskt ursprung för en västerländsk blick.  Vidare använder Alessandrini "exotypisme 52

sinojaponais" som exempel på exotypsnitt. Här markerar han att de olika typsnitten, trots att de 

visuellt inte liknar varandra, ändå är av samma exotypsnitts-slag eftersom de har hämtat inspiration 

från samma exotiska miljö; Japan eller Kina. Exotypsnittet i Charlie Chan i Kina skulle utifrån 

Alessandrini då falla in under ”exotypisme sinojaponais”, eller ”d'Exotype extrême-orientale”.  53

Här är det värt att poängtera att det mellan olika exotypsnitt inom denna kategorisering inte görs 

någon skillnad mellan ifall det ska konnotera ”Japan” eller ”Kina”, eftersom dessa två 

föreställningsvärldar och stereotyper ofta slås ihop till ”Asien” och ”asiaten”. Av denna anledning 

diskuterar jag i denna uppsats även exotypsnitt som använts för konnotationer till ”Japan”, då 

exotypsnittens utseende och funktioner i svensk visuell kulturhistoria relaterar till varandra, 

eftersom de båda ska konnotera japansk och/eller kinesisk kalligrafisk tradition. Detta blir även 

tydligt i hur samtida exotypsnitt kategoriseras efter sammanslagningar av ”Kina” och ”Japan”, 

vilket jag beskriver i delen om typsnittet ”Chinese takeaway” senare i uppsatsen.  

Ett av de tidigaste exemplen av ”exotypisme sinojaponais”, eller exotypsnitt avsedda att konnotera 

Japan och/eller Kina, kan sägas vara ett typsnitt vid namn Japanese som skapades i England cirka 

1885.  Även Pekin från 1888, tidigare känt under namnet Dormer, är ett tidigt sådant.  54 55

Alessandrini själv ger exemplet Auriols från 1901, som enligt honom bär på uppenbar inspiration 

från "l'Extrême-Orient", vilket han beskriver vara väldigt populärt under denna koloniala period.  56

Mark Morton (2008) beskriver exotypsnitten utifrån en kinesisk-kanadensisk kontext, i förhållande 

till vad han framställer vara en tradition inom design av restaurangskyltar och menyer. Här beskrivs 

processen med att: ” (…) the typeface renders the Roman alphabet with strokes that are intended to 

imply Chinese characters or, technically, logograms”.  Enligt Morton är dessa typsnitt för 57

typografer kollektivt kända som “Oriental simulations” eller “faux Asian”.  Under slutet av 1800-58

talet användes de i Nordamerika för annonsering av allt möjligt; ”menus, signs, posters, newspaper 

ads, and even sheet music”.  Filmaffischen Charlie Chan i Kina som denna uppsats undersöker 59

 Celhay, Boyselle & Cohen 2014, s. 170. 52

 Alessandrini 1983, s 33.53

 Katie Salen, ”Surrogate Multiplicities: Typography in the Age of Invisibility” ur Visible Language; May 2001; 35, 2; ProQuest s. 54

132-153. (2001), s. 153.
 Mark Morton, ”Typecast” ur Gastronomica: The Journal of Critical Food Studies Vol. 8 No. 4 (2008), s. 6.55

 Alessandrini 1983, s. 33. 56

 Morton 2008, s. 6. 57

 Morton 2008, s. 6. 58

 Morton 2008, s. 6. 59
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tillhör denna grupp av populärkulturella visuella medier, och analyser av den påvisar att det även i 

denna bild sker en ”orientalisk” simulering. 

Det finns även exempel på hur exotypsnitt har använts inom icke-västerländska kontexter för att i 

kommersiella syften förmedla specifika föreställningar till en västerländsk publik. I ”How to See 

Japan” (2018) beskrivs hur en del japanska guideböcker riktade mot en engelskspråkig publik från 

1920-30-talen, utgivna av Japan Tourist Bureau, använde sig av typsnitt och bokstavsstilar 

inspirerade av japansk kalligrafi. ”Like many so-called ‘exotic’ typefaces readily available from 

western type foundries of the day, these letterforms connote cultural identity less through any 

specifically Japanese characteristics and more by virtue of their ornamental design, simulated brush 

strokes, and elaborately bifurcated serifs”.  Genom att simulera penseldrag och kalligrafi, kunde 60

texter i dessa bokstavsstilar förmedla en exotisk ”japanskhet”, oavsett hur onyanserad, iscensatt 

eller rent utav uppträdd sådan, i löfte om att även resemålet skulle vara främmande, exotiskt och 

”äkta” japanskt. Dessa bokstavsstilar kan ställas i kontrast mot de geometriska sans serif-typsnitten 

(bland annat Futura och Bauhaus) som finns på framsidan av andra resebroschyrer och 

resehandböcker från samma årtal, dessa istället menade att signifiera Japan som en modern och 

progressiv aktör i en internationell miljö — i kontrast till den traditionella och historiska kulturella 

identiteten som förmedlades i de andra.  Liknande kontrast mellan exotypsnitt och sans serif-61

typsnitt framgår även ur analysen av Charlie Chan i Kina.  

6. Primäranalys av Charlie Chan i Kina

I denna del följer en primäranalys av filmaffischen Charlie Chan i Kina. Bilden är ett litografiskt 

tryck på papper. Den har en rektangulär form och är vertikal i sin orientering, med måtten 100x70 

cm. Huvuddelen av bilden är mot en svart bakgrund. Överst i vänstra hörnet står ”Rohman”. Det 

översta motivet i bilden är texten ”CHARLIE CHAN i KINA” i ett ljusgröntblått typsnitt, och under 

det ”WARNER OLAND” i ett annat, mindre och vitt typsnitt. Texten ”CHARLIE CHAN i KINA” 

är placerad snett horisontellt, lutandes mot bildens vänstra sida. Även ”WARNER OLAND” har 

denna lutning, men i en mindre storlek som inte överskrider en tredjedel av bildens totala bredd, till 

skillnad från ”CHARLIE CHAN i KINA”. Längst ner till höger i bilden står det ”EN FOX FILM”.  

 Dori Griffin, ”How to See Japan: Japan Tourist Bureau Guidebook Images for Interwar Anglophone Tourists” ur Journal of Design 60

History 31:4, s. 346–363 (2018), s. 7-8. 
 Griffin 2018, s. 10-13. 61
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”CHARLIE CHAN i KINA”:s typsnitt är varierande i bokstävernas bredd och utformning av 

linjeändar: ibland är bokstavsändarna tillspetsade, ibland innehar de tvärtom en bred sida som ände. 

Se exempelvis bokstaven ”i”, formad som en geometrisk figur med tre hörn — som en triangel, 

dock en smått böjd sådan. Ovanpå den nedåtvända triangeln sitter en fläck som även den är ojämn 

och inte en egentlig cirkel. På detta sätt kan går det att se på nästan alla bokstäver här som 

beståendes av triangelformade ytor, med undantag för bokstaven ”C” och bågen i ”R”. De olika 

bokstävernas spetsade och breda ändar korsar varandra, och kan framträda för oss som att de olika 

formytorna som bildar bokstäverna har lagts ovanpå varandra. En taggig och uddig yta framträder i 

!16

Bild 1. Eric Rohman, Charlie Chan i Kina, 1935. 1 tim 11 min.  



texten, där bokstavsdelarnas spetsiga ändar sticker ut, vilket framträder ännu starkare mot den 

svarta bakgrunden. ”WARNER OLAND” däremot står i ett typsnitt som skiljer sig från texten 

ovanför. Dessa bokstäver har inga linjeändar som skiljer sig åt i bredd eller kantighet. Bokstaven 

”O” är en perfekt cirkel, och med undantag för ”W”:et överlappar inga bokstavsdelar på så sätt att 

delarna sticker utanför. Bokstäverna kan här ses som jämna, raka och enhetliga, till skillnad från 

”CHARLIE CHAN i KINA”. Dessa två texter skiljer sig åt i sina typsnitt, färger, storlekar och, 

givetvis, denotativt innehåll. 

Motivet under texterna kan sägas föreställa ett ansikte mot en i huvudsak svart bakgrund. Ansiktet 

tar upp den största ytan på bilden, och är riktat i halvprofil mot betraktaren. Ansiktets två ögon är 

riktade mot betraktaren, en aning åt höger. Ansiktet har mustasch och kort skägg på hakan, och 

smått höjda ögonbryn. Ansiktsuttrycket är svårläst, men kan tolkas som betraktande eller 

genomskådande. Ansiktet är uppbyggt av mörkgrönblåa, gula, orangea, vita och svarta färgfält. 

Dessa färgfält utgör ansiktets olika delar, och de gula och orangea färgområdena förekommer lite 

överallt i ansiktet, och ger värme till en bild som annars framstår som kall. Alla dessa färgfält kan 

betraktas som skuggor och ljus, så som de faller på ansiktets olika delar. Huvudet smälter in mot 

bakgrunden som även den är svart, och det som formar huvudets och hårets siluett mot bakgrunden 

är parallella streck som utgör hårets glans.  

Under ansiktet ser vi till vänster olika former beståendes av vita linjer. Dessa linjer kontrasterar mot 

den svarta bakgrunden och ansiktet. Från vänster ser vi bland annat en högre byggnad med tre 

utstickande delar på vardera sida. Höger om och under byggnaderna finns flera båtar med höga 

segel beståendes av horisontella linjer staplade på varandra. Det finns totalt sex stycken båtar, varav 

den största, närmast betraktaren är mest detaljerad. Längst bak i denna båt sitter en figur. Vatten ser 

vi i hur båtarna lämnar efter sig slingrande linjer mot den svarta bakgrunden. Till höger under 

ansikten, tvärtemot båtarna, ser vi två figurer. De är identiskt kläda i hattar och långärmad 

överklädsel, och har båda även långa flätor. Den ena figuren till vänster närmast båtarna har en 

höjd, sluten hand som stödjer sig mot en linje — en reling mot vattnet? När vi ser till filmaffischens 

färger finner vi likheter mellan Charlie Chan i Kina, Charlie Chan på Cirkus, Charlie Chan i 

Monte Carlo, Charlie Chan i London och Skilsmässomordet, som alla använder färgerna grönt, 

svart, orange och/eller gult och vitt. 
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Sammanfattningsvis kan bildens olika lager ses bestå av 1) den huvudsakligen svarta bakgrunden 

med former i vita linjer mot bildens nedre del, 2) det olikfärgade och flerskiktade ansiktet i bildens 

mitt, och 3) texterna mot bildens övre del, som överskådar både ansiktets huvud och bakgrunden. 

Bildens bakgrund och text framstår som platta och tvådimensionella, medan ansiktet ger intrycket 

av skuggor och således en tredimensionalitet — ett djup tilläggs i form av ett ansikte. 

7. Semiotisk analys av Charlie Chan i Kina

Utifrån den förda primäranalysen som grund analyserar denna del bilden utifrån vad vi kan tolka ur 

den. Först och främst kan vi vända oss mot texterna i bilden, det Barthes kallar bildens språkliga 

meddelanden. Direkt kan ”CHARLIE CHAN i KINA” förstås vara filmens titel, utifrån textens 

storlek och placering då titlar på filmaffischer i regel ska vara det tydligaste textbudskapet i bilden. 

Detta språkliga meddelande denoterar att filmen handlar om karaktären Charlie Chan som är i Kina. 

”WARNER OLAND” kan förstås som filmens huvudskådespelare, samt ”EN FOX FILM” som 

namnet på filmens produktionsbolag.   62

7. 1. Typsnittet i rubriken

Texten ”CHARLIE CHAN i KINA”:s typografiska utformning kan ses fungera som ett konnotativt 

tecken för kalligrafi, närmare bestämt kinesisk kalligrafi. Från bokstävernas ojämna form och att 

strecken kan tolkas som skrivna ovanpå varandra förs tankarna åt handskrift, och ytterligare att 

bokstäverna är skrivna med en tjock pensel. Därav de varierande tjocklekarna i bokstävernas linjer, 

och de vassa ändarna när penseln i en snabb rörelse avlägsnas från ytan. Denna tolkning av 

typsnittet i ”CHARLIE CHAN i KINA” blir ännu tydligare mot den typografiska framställningen 

av ”WARNER OLAND”, som i jämförelse framstår som närmast mekaniskt i sin jämnhet och utan 

synliga början och slut i bokstavslinjerna. Typsnittet i ”WARNER OLAND” är av sans serif-slaget, 

framtaget på 1920-talet med syftet att möta europeiska internationella krav på ”(…) simplified, so-

called elemental, typographies that would be clear and without embellishment”, vilket vidare skulle 

representera ”(…) the rationalized, machine-production ethos of the modern age”.  När sans serif-63

typsnittet i ”WARNER OLAND” således ställs upp som kontrast mot ”CHARLIE CHAN i KINA” 

framställs exotypsnittet å andra sidan som omodernt, traditionellt och irrationellt. 

 Egentligen var det företaget 20th Century Fox som producerade Charlie Chan i Kina, då Fox Film Corporation slogs samman med 62

Twentieth Century Pictures tidigare samma år. 
 Gennifer Weisenfeld, ”Japanese Typographic Design” ur Bridges to Heaven, Jerome Silbergeld, Dora C. Y. Ching, Judith G. Smith, 63

& Alfreda Murck (red.), s. 827-848 (New Jersey: Princeton UP, 2011), s. 842.  
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Något som blir intressant genom en närmare granskning av exotypsnittet för ”CHARLIE CHAN i 

KINA” är dess onaturliga framställning. Eftersom typsnittet konnoterar en handskrift, konnoterar 

bokstävernas utformning också en ordning samt riktning för hur man drar penseln. I kalligrafi finns 

det en föreslagen ordning för hur bokstävernas linjer bör dras, för att underlätta ett praktiskt och 

estetiskt tilltalande skrivarbete. Om man exempelvis skriver den romerska bokstaven L för hand, 

gör man det enligt skrivandets normer i ordningen: först dra det vertikala strecket uppifrån och ner, 

och sen det horisontella strecket åt höger utan att lyfta pennan. Alternativt lyfter man pennan efter 

det första strecket och drar sen det horisontella, men riktningen förblir densamma. Förklaringen kan 

rent praktiskt ses vara att man med romerska bokstäver (och romersk text) skriver i riktningen 

vänster till höger. Se nu till texten ”CHARLIE CHAN i KINA” och hur ”L”:et ser ut. Här har det 

horisontella strecket istället dragits från höger till vänster. Liknande regelbrott kan hittas i ”E”, ”H”, 

”N” och även ”A”, där streck dessutom dras nedifrån och upp istället för tvärtom. Å ena sidan 

skulle det dock kunna argumenteras att typsnittet inte bör hållas till det romerska alfabetets 

kalligrafiska regler, eftersom det ska efterlikna kinesisk kalligrafi. Exempelvis skrivs och läses 

kinesiska ordföljder traditionellt uppifrån och ner, samt textraderna från höger till vänster. Däremot 

faller detta argument när man ser till de regler som finns för hur enskilda kinesiska tecken ska 

skrivas, vilket likt romerska bokstäver är enligt ordningen: vänster till höger, uppifrån och ner. Så 

även enligt kinesisk kalligrafisk tradition bryter ”CHARLIE CHAN i KINA”s typografiska 

utformning mot reglerna för streckordning och streckriktning. Eftersom typsnittet ska konnotera en 

handskrift (som i sin tur konnoterar tradition, historia med mera), och inte ingå i en modern 

normavvikande grafik (där denna oordning tvärtom kunde ha en funktion), blir detta störande. 

Sammanfattningsvis kan typsnittet tolkas konnotera handskrift och kalligrafi, men att det vidare inte 

följer dessas regler, vilket skapar en störning vid betraktande av bilden. 

Trots störning konnoterar typsnittet ”Kina” då den efterhärmar kinesisk kalligrafi. Hur har då en 

historisk svensk syn på kinesiska tecken och alfabet sett ut? Ett exempel finns att hitta i Benedictus 

Svenonius avhandling från 1748. Svenonius var i Canton två gånger med SOIC, och för honom var 

Kina ”(…) a backwards culture, stifled by an impractical and unintelligent writing system”.  I 64

denna avhandling finns det tidigaste trycket av kinesiska tecken i en svensk bok.  Dock så menar 65

Martin Svensson Ekström (2014) att denna reproduktion av kinesiska tecken i själva verket är en 

 Martin Svensson Ekström, ”The Phantasmatic Tomb, or Methodology and Schmutz in Intercultural Translation”, ur Charlotte 64

Bydler & Cecilia Sjöholm (red.) Regionality/Mondiality: perspectives on art, aesthetics and globalization: an anthology, s. 173-205 
(Huddinge: Södertörn Studies in Art history and Aesthetics, 2014), s. 177. 

 Svensson Ekström 2014, s. 177. 65
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klumpig och nästan oläsbar sådan, då de framställs som ”(…) a distorting and disturbing alien 

presence” — vilket kan jämföras med hur Kina generellt projicerades i det svenska samhället under 

denna tidsperiod.  Om vi vänder oss tillbaka mot exotypsnittet i Charlie Chan i Kina kan vi se att 66

liknande framställningar av kinesisk skrift fortfarande görs år 1935. ”CHARLIE CHAN i KINA” 

kontrasterar starkt mot ”WARNER OLAND” och bryter mot övriga typsnitt i bilden, samt även de 

kalligrafiska normer som samtidigt konnoteras. Mot bakgrund av denna kontrastering kan 

bokstävernas ojämna och taggiga utseende tolkas konnotera samma irrationella och oregelbundna 

egenskaper som Svenonius ansåg det kinesiska skriftsystemet ha. Trots exotypsnittets klumpiga 

framställning konnoterar alltså exotypsnittet kinesisk kalligrafi, och följaktligen även ”Kina” som 

en exotisk, störande närvaro i filmaffischen.  

Exotypsnittens funktion att konnotera ett exotiskt ursprung förstärks när dess konnoterade mening 

överensstämmer med det språkliga meddelandets denoterade mening.  I fallet med det språkliga 67

meddelandet i ”CHARLIE CHAN i KINA”, kan framförallt denotationen ”KINA” ses förstärka 

exotypsnittets konnotationer till platsen Kina. ”As the denoted meaning produced by a written text 

is more explicit than the connoted meaning produced by its typography, the denoted meaning will 

guide the interpretation of the visual aspect of the text”.  Denna funktion som det språkliga 68

meddelandet har för tolkningen av en reklambild benämner Barthes som förankring; ”ancrage”.  69

Det språkliga meddelandet ”CHARLIE CHAN i KINA” fungerar således som en förankring av 

filmaffischens möjliga betydelser på den denotativa nivån. Exempelvis förstår betraktaren att 

bildens innehåll relaterar till Charlie Chan och Kina, och inte någon annan film eller plats. Men på 

den semiotiska nivån vägleder titeln istället tolkningen — exempelvis torde ansiktet i bilden vara 

denne Charlie Chan, och bakgrundsmiljön i sin tur Kina, eftersom det är där Charlie Chan är. 

Sammanfattningsvis kan det språkliga meddelandet ”CHARLIE CHAN i KINA”:s benämnande 

funktion ses förstärka filmaffischens och exotypsnittets konnoterande meningar, vilket i sin tur 

förstärker det språkliga meddelandets budskap.  

Sist men inte minst kan det språkliga meddelandet i ”CHARLIE CHAN i KINA” tolkas i form av 

en allitteration: ”Charlie Chan i Kina”. På detta sätt fungerar det språkliga meddelandet i filmens 

titel som en humoristisk konnotation för ”kinesiska”. Ramsor, melodier och påhittade ”kinesiska” 

 Svensson Ekström 2014, s. 179. 66

 Celhay, Boyselle & Cohen 2014, s. 167. 67

 Celhay, Boyselle & Cohen 2014, s. 170. 68

 Barthes (1964) 1976, s. 120. 69
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namn med det inledande ch-ljudet återkommer under 1930-talets Sverige i bland annat filmer. 

Catomeris förklarar att ”Kinaskildringar med uttrycken »chip, chop« och »ching, chong« […] vid 

denna tid [är] etablerade nedsättande benämningar i USA riktade gentemot asiater som utsätts för 

rasistiska attacker” , och att dessa ljudskildringar sprids till Europa och Sverige där det ”blir en del 70

av en humortradition […] som lever än idag”.  Denna humortradition benämner Catomeris som 71

”gulinghumor”, och innefattar bland annat ordföljder och allitterationer med ch-ljudet.  Mot denna 72

bakgrund fungerar alltså även självaste ljudet i rubriken för Charlie Chan i Kina, samt även Chans 

namn som sådant, som en konnotation till ”Kina”. Denna konnotation är dessutom en humoristisk 

och nedsättande sådan. 

7. 2. Ansiktet och bakgrunden 

Om vi fortsätter nedåt i bilden och riktar fokus mot Chans ansikte, kan vi förstå att det är just hans 

ansikte utifrån dess centrala placering och detaljrikedom, vilka konnoterar ansiktet som tillhörande 

en central roll, och än mer eftersom det är det enda ansiktet som framställs på detta sätt i bilden. 

Chans ansikte närvarar i samtliga filmaffischer, och exempelvis kan ansiktet i Charlie Chan i Kina 

ses vara baserad på samma skiss som det i Charlie Chan i London.  

Ansiktets olika färgfält, ljus och skuggor skapar tillsammans med hans svårlästa ansiktsuttryck en 

känsla av dunkel mystik, passande för denna detektivfilm. Denna känsla av mystik stärks ytterligare 

av hur ansiktet träder fram ur mörkret, och de kontraster som uppstår mellan det ljusa ansiktet och 

den mörka bakgrunden. Vi kan se närmare på den gula färgens närvaro utifrån hur gul färg på en 

mänsklig figurs hud historiskt konnoterar ”asiaten” och ”kinesen” som visuella rasstereotyper. 

Bland dessa Charlie Chan-affischer är denna konnotering som tydligast i Skilsmässomordet.  I 73

Charlie Chan i Kina närvarar den om vi ser till de gula färgfälten i ansiktets skuggning. Gult och 

orange är de enda färgerna i bilden som inte finns i bakgrunden, utan endast i Chans ansikte. Detta 

för att kontrastera ansiktet mot den mörka bakgrunden och, likt Skilsmässomordet gör, låta en 

ljusare färg dra betraktarens uppmärksamhet till Chans slående ansikte.  

Chans blick riktas inte mot betraktaren, utan åt sidan. Om man jämför denna blick mot den som 

ansiktet har i de andra Charlie Chan-affischerna, finns en överordnande likhet: ögonens placering i 

 Catomeris 2017, s. 117. 70

 Catomeris 2017, s. 118. 71

 Catomeris 2017, s. 131-133. Här menar Catomeris även att ”yellowface” är  den vanligaste typen av gulinghumor. 72

 Här kan nämnas att Charlie Chan i denna film inte spelas av Warner Oland, utan Sidney Toler. 73
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ögonvrån. Vidare är båda ögonen är alltid framställda, och inga sidoprofiler förekommer således i 

någon av dessa filmaffischer. Kan irisens placering åt ena ögonvrån vara för att dra uppmärksamhet 

till ögonformen (då relativt sned och spetsig ögonform är centralt för rasstereotypa framställningar 

av ”kinesen” och ”asiaten”)? Och att på så sätt stärka ögonens och ansiktets ”kinesiska” utseende, 

och med det Chans ”kinesiskhet”? Jag diskuterar vidare kring den publika fascination som rådde för 

Chan och Warner Olands ansikte i kapitlet om Charlie Chan och ”yellowface” som följer senare i 

uppsatsen. Som slutsats kan dock kort sägas att ansiktet och dess framställning, inklusive ögonen, i 

Charlie Chan i Kina och övriga Charlie Chan-affischer fungerar som konnotativt tecken för 

”kinesen” som här tar form av Chan.  

Vad kan då tolkas ur filmaffischens bakgrund? Bakgrunden med sina små segelbåtar och 

pagodliknande byggnad konnoterar ”Kina” som miljö. Än närmare kan vattnet, segelbåtarna och 

relingen tillsammans ses konnotera en hamnmiljö. Med hänsyn till filmaffischens bakgrund kan 

alltså Charlie Chan i Kina tolkas delvis utspela sig i en hamn.  De streckteckningar vi ser i 74

 Faktum är att filmen Charlie Chan i Kina inleds med en scen där Chan anländer till Shanghai ombord en ångbåt. Tinling, J. 74

(Regissör). (1935). Charlie Chan i Kina [Film]. USA: Fox Film Corporation. 1 tim 11 min. 
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Bild 3. Eric Rohman, Charlie Chan på 
Broadway, 1937. 1 tim 8 min.  

Bild 2. Eric Rohman, Skilsmässomordet, 
1940. 1 tim 11 min.



bakgrunden blir tydliga i sin enkelhet och platthet jämfört med Chans mer detaljerade och skuggade 

ansikte i bildens mitt. Dessa streckteckningar förekommer även i Charlie Chan på Broadway, 

Charlie Chan på Cirkus, Charlie Chan i Monte Carlo och Skilsmässomordet, alla beståendes av 

ljusare linjer mot en mörkare bakgrund och i kontrast mot Chans ansikte. Kontrasten mellan dessa 

delar i filmaffischerna kan ses fungera för att framhäva ansiktet och filmrubriken, och med det peka 

ut det ”väsentliga” i filmaffischens budskap.  

De två figurer vi ser luta sig mot relingen i bildens nedre högerhörn konnoterar med sina hårpiskor 

och mössor till rasstereotypa karikatyrer av ”kineser”. Faktum är att en vanlig visuell stereotyp för 

”kineser” i Sverige under de första decennierna på 1900-talet är just hovmän med långa flätor.  75

Även den lilla figuren som sitter i segelbåten i bildens nedre vänsterhörn kan ses bära på en 

utstickande hatt av något slag, och ett än vanligare attribut i karikatyrer av ”kinesen” är kulihatten 

(eller konhatten), en trekantig gul hatt som exempelvis fortfarande pryder Fazers Kina- 

godisförpackningar. En annan vanlig visuell stereotyp som fungerar som konnotation för ”Kina” i 

denna filmaffisch är den pagodliknande byggnaden, 

samt även båtseglen. Intressant nog finner vi 

ingenting som konnoterar en ”modern” miljö, utan 

endast vad som för en svensk publik fungerar som 

tecken för ett traditionellt, historiskt och med det 

exotiskt ”Kina”. Enligt Catomeris handlar nämligen 

den svenska vurmen för Kina under den här tiden 

”(…) i regel om ett »högkulturens« Kina, det gamla 

kejsardömets Kina”.  Det samtida kinesiska 76

samhällets ekonomiska och politiska verklighet är 

inte någonting som vanligtvis skildras i svensk 

visuell kultur, som istället hålls fascinerad av ett 

exotiskt ”Kina”, vilket filmaffischen för Charlie 

Chan i Kina är exempel på.  

 Catomeris 2017, s. 116. 75

 Catomeris 2017, s. 116. 76

!23

Bild 4. Eric Rohman, Charlie Chan i 
Monte Carlo, 1938. 1 tim 12 min.  



7. 3. Charlie Chan-affischerna och förmedlande av det ”exotiska”

Flera av Charlie Chan-filmerna utspelar sig i olika, för både amerikansk och svensk publik, 

”exotiska” miljöer, vilket ibland även framgår i filmtitlarna. Således närvarar även det språkliga 

meddelandets konnotationer till dessa ”exotiska” platser i filmaffischerna, tillsammans med 

affischernas visuella semiotik, vilket denna del diskuterar. Hur konnoterar filmaffischerna sina 

respektive miljöer, och hur kan detta appliceras på en analys av Charlie Chan i Kina och 

exotypsnitt? För denna diskussion vänder vi oss till en jämförelse med Charlie Chan i London och 

Charlie Chan i Egypten.  

När Charlie Chan i London släpptes 1934 upplevdes London av den amerikanska publiken som lite 

avlägset.  Trots det blev den här filmen början på en serie av resande Chan-filmer, och Chan reser 77

sedan vidare till Paris, Egypten och Shanghai. Till skillnad från Charlie Chan i Kina har denna 

affisch ingen bakgrundsmiljö, utan en stor gul rektangulär yta varpå det språkliga meddelandet är 

placerat. Typsnittet för filmtiteln skiljer sig även det från Charlie Chan i Kina, och det finns inga 

tecken som tydligt konnoterar staden London 

nånstans i bilden. Bristen på just en 

bakgrundsmiljö tydliggör dess vikt i Charlie 

Chan i Kina, där bakgrunden med sina 

segelbåtar, byggnader och människofigurer 

utgör mängder av konnotationsmöjligheter till 

platsen ”Kina”, denoterad genom affischens 

rubrik. I kontrast är platsen ”London” inte 

närvarande i Charlie Chan i London.  

Däremot finns det många konnoterande tecken 

att urskilja i Charlie Chan i Egypten. Till 

skillnad från Charlie Chan i London har denna 

filmaffisch liksom Charlie Chan i Kina en 

bakgrundsmiljö, med igenkännbara pyramider 

 James L. Neibaur, The Charlie Chan Films (Albany: BearManor Media, 2018), s. 39.77
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Bild 5. Eric Rohman, Charlie Chan i 
London, 1934. 1 tim 19 min.  



och sfinxstaty till bildens nedre vänsterhörn. Dessa fungerar som konnotationer till ”Egypten” som 

en exotisk plats, då de är kända landmärken och turistdestinationer för svensk publik. Tydligt 

närvarande i bilden är även figuren i bildens nedre högerhörn, positionerad precis bredvid filmens 

titel. Denna figur kan med enkelhet tolkas som en rasstereotypisk framställning av en ”afrikan”, och 

ska med sin närvaro stärka bildens övriga konnoterande tecken till Egypten som ”exotisk” miljö.  78

På samma sätt kan vi förstå bakgrundsfigurerna i Charlie Chan i Kina, som även de konnoterar den 

”exotiska” miljö filmaffischens rubrik denoterar.   

I Charlie Chan i Egypten bär det språkliga meddelandet i titeln på två olika typsnitt, till skillnad 

från Charlie Chan i Kina. Typsnittet i ”EGYPTEN” kan möjligtvis vara ett exotypsnitt. Exempelvis 

liknar detta E typsnittet 

Herculanum:s ”E”, vilket dock 

antyder möjliga konnotationer till 

grekiska miljöer, snarare än 

egyptiska. Vidare skiljer sig de 

rundade E:na från bokstavens 

utseende i övriga Charlie Chan-

affischer. I denna affisch finns 

också ett längre språkligt 

meddelande i form av 

beskrivningen: ”EARL DERR 

BIGGERS BERÖMDA 

KINESDETEKTIV I EN NY 

SPÄNNANDE FILM, RIKLIGT 

LADDAD MED MYSTIK!”, vilket 

inte Charlie Chan i Kina har. Andra 

filmaffischer som bär språkliga 

meddelanden utöver titel, 

skådespelare och liknande är: 

 För större kontext och förståelse kring denna sortens rasstereotypa framställningar, se Temi Odumosus Africans in English 78

Caricature 1769-1819: Black Jokes, White Humour (London: Harvey Miller Publishers, 2017).
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Bild 6. Eric Rohman, Charlie Chan i Egypten, 
1935. 1 tim 13 min.  



Charlie Chan i London, Charlie Chan på Cirkus och Skilsmässomordet. Funktionen hos dessa 

beskrivningar kan tänkas vara att ge betraktaren ytterligare information, utöver filmaffischens 

visuella semiotik, kring filmens innehåll i syfte att locka publik. Märk exempelvis hur Charlie Chan 

på Cirkus skryter om ”DE BERÖMDA DVÄRGARNA GEORGE OCH OLIVE BRASNO”; ett 

språkligt meddelande som i det här sammanhanget kan tolkas vilja förmedla dessa personer som, i 

egenskap av att vara ”dvärgar”, ett spännande och lockande inslag i filmen.   

Varför har då Charlie Chan i Kina inte en lockande beskrivning på det här sättet? Kan detta vara för 

att filmaffischens motiv och rubrik av Rohman redan ses som väsentliga och tillräckliga nog för 

affischens budskap om en lockande film? En annan möjlig anledning kan vara att en sådan textruta 

helt enkelt inte får plats på bildytan, upptaget av ansiktet och bakgrundsmiljön, vars ”Kina”-

konnoterande funktioner redan är tillräckliga för att locka betraktaren. Chans och filmens 

”kinesiskhet” behöver alltså inte förstärkas 

genom ytterligare språkliga meddelanden, 

så som görs i Charlie Chan i Egypten, 

vars textbeskrivning understryker Chan 

som ”kinesdetektiven”.   

7. 4. ”Chinese takeaway” och 
exotypsnittet i Charlie Chan i Kina

I denna del analyserar jag typsnittet i 

Charlie Chan i Kina genom en jämförelse 

med ”Chinese takeaway”, ett samtida 

exotypsnitt från hemsidan dafont.com. 

Genom sökord i sökmotorer på internet 

som ”asian font” och ”chinese style font” 

dyker olika exotypsnitt upp. På hemsidan 

dafont.com finns dessa under kategorin 

”Foreign look > Chinese, Jpn”.  Ett av de 79

 Märk här hur typsnitt som är både ”Chinese” och ”Jpn” slås ihop under samma kategori. Andra typsnitt i denna kategori är 79

exempelvis ”Bonzai”, ”Shanghai” och ”Karate”. 
!26

Bild 7. Eric Rohman, Charlie Chan 
på Cirkus, 1936. 1 tim 12 min.  

http://dafont.com
http://dafont.com


populäraste, det vill säga med flest nedladdningar, är ”Chinese takeaway”.  Nedan följer ett 80

bildexempel på hur texten ”Charlie Chan i Kina” ser ut skrivet med typsnittet ”Chinese takeaway”: 

 Om vi nu jämför dessa två typsnitt, finner vi först och främst en likhet i hur ”Chinese takeaway” 

konnoterar kalligrafi, precis så som exotypsnittet i Charlie Chan i Kina gör. Vidare kan bokstäverna 

med ”Chinese takeaway” endast skrivas i versaler. I Charlie Chan i Kina är alla bokstäver versaler, 

med undantag för bokstaven ”i” mellan. Men om vi återgår till typsnittens utformning går det att se 

att dessa två skiljer sig en aning åt. Exempelvis är ”Chinese takeaway”:s A annorlunda på så sätt att 

penseldragens riktningar, som konnoteras genom linjernas varierande bredd, sker från andra håll än 

som görs i Charlie Chan i Kina:s A. Även bokstaven I:s riktning skiljer sig åt typsnitten emellan.  

Men smärre grafiska skillnader åt sidan kan man onekligen se hur båda dessa typsnitt grundar sig i 

samma föreställningar om vad som är ”kinesiskt”, och vad som konnoterar ”Kina”. I ”Chinese 

takeaway”:s fall blir det tydligt vad som ska konnoteras bara man ser till typsnittets namn, då den 

hänvisar till kinesisk hämtmat. Vad gäller Charlie Chan i Kina:s exotypsnitt visar denna uppsats 

olika analyser på hur ”kinesen” och en ”kinesiskhet” närvarar i filmaffischen, däribland genom 

typografi. ”Chinese takeaway” är ett samtida exempel på exotypsnitt som i en västerländsk kontext 

konnoterar ”Kina”, likt det Charlie Chan i Kina använde 1935.  

7. 5. Charlie Chan och ”yellowface”: det exotiska ansiktet 

I denna del diskuterar jag Charlie Chan i Kina utifrån praktiken ”yellowface” och Warner Oland i 

huvudrollen Charlie Chan, för att sedan koppla an till hur exotypsnittet kan betraktas utifrån detta. 

Warner Oland (1879-1938) var en svensk-amerikansk skådespelare som spelade Chan mellan åren 

1931-37 i totalt sexton filmer. Oland har jämsides med skådespelare som Greta Garbo framhållits 

som de första svenska filmstjärnorna i Hollywood, och har även historiskt omnämnts som en av de 

största och mest influerande ”yellowface”-skådespelarna.  ”Yellowface” är när icke-östasiatiska, 81

oftast vita, skådespelare inom västerländsk scentradition med olika medel (exempelvis smink, tejp, 

peruk, kostym, ”buckteeth prosthetics” samt språk i form av stereotypa accenter och så kallad 

 Fischer, Jakob (även Pizzadude), Chinese takeaway, u.å., https://www.dafont.com/chinese-takeaway.font [hämtad 2018-12-17]80

 Warner Oland spelade bland annat huvudpersonerna i sexton Charlie Chan-filmer och fyra Fu Manchu-filmer, båda kända och 81

influerande kinesiska karaktärer på Hollywood-duken. Glenn Norio Masuchika, ”’Yellowface’ in movies: a survey of American 
academic collections” ur Collection Building vol. 32/1, s. 31–36 (Emerald Group Publishing Ltd, 2013), s. 31. 
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brytning ) iklär sig en östasiatisk eller ”orientalisk” rollfigur och karikatyr, och på så sätt 82

iscensätter en rad rasstereotyper.  I rollen som Chan blev Oland internationell storstjärna, och när 83

Charlie Chan i Kina skulle marknadsföras i Sverige var både huvudkaraktären och filmernas 

typiska genrestruktur kända för den svenska publiken.  Hur förstod då den svenska publiken 84

Warner Oland? Den svenska pressen var, liksom den amerikanska, fascinerad av Olands Chan — 

framförallt hans utseende. Överlag kan den svenska pressen ses uttrycka nationell stolthet över 

Olands succé som svensk emigrant i den amerikanska filmindustrin. Emellertid belyses Olands 

norrländska ursprung när tidningarna ska ’förklara’ hans utseende och skådespelarroller. På så sätt 

beskrivs Oland som både svensk och svensk ”annan”, och hans ”exotiska” utseende och 

iscensättande av asiatiska karaktärer rationaliseras inom en svensk rasdiskurs.  85

Ansiktet vi ser i Charlie Chan i Kina föreställer Olands, iklädd ”yellowface”, som huvudkaraktären 

Chan. Ansiktet är stort, centralt placerat, och närvarande i samtliga Charlie Chan-affischer. Jämfört 

med övriga delar i bilden har ansiktet mer betoning på skuggor, samt bär på mer detaljer. Kan Chans 

ansiktes centrala närvaro i filmaffischen förstås utifrån den svenska publikens fascination för 

Olands utseendemässiga förvandling till Charlie Chan?  Ansiktet som är det huvudsakliga 86

föremålet för denna fascination tar då rimligen stor plats i filmaffischerna, för att dra 

uppmärksamhet och locka till Olands senaste uppträdande av ”kinesen” Chan, som dessutom lyfts 

fram av media som mer autentiskt än andra ”yellowface”-skådespel.  Arne Lunde (2010) menar att 87

”[t]he orientalism of Oland gets naturalized as uncannily close to some kind of authentic Asianness 

partly because he plays the part for so long and audiences learn to read Oland’s face and body in 

racial terms”.  Ansiktet på affischen kan alltså av den svenska publiken identifieras som Charlie 88

Chan, ”kinesdetektiven”, och Warner Oland, den svensk-amerikanske skådespelaren, på samma 

gång då det inte finns någon motsättning för en publik bekant med filmerna.  Tvärtom 89

uppskattades och välkomnades denna ’paradox’ entusiastiskt av en samtida biopublik.  90

Ytterligare intressant att beakta kring ”yellowface”-praktiken, exemplifierad i Charlie Chan i Kina, 

är ”(…) the assumption that the Caucasian face provides the physically normative standard onto 

 Masuchika 2013, s. 32. 82
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which a racial inscription can take place”.  ”Yellowface” och liknande praktiker, till exempel 91

”blackface”, blir användbart för undersökningar kring ras och rasrepresentation, eftersom analyser 

av dem avslöjar de artificiella grunderna varpå skildringar av ras vilar på. Mot bakgrund av denna 

argumentation kan konstruerandet av karaktären Chan alltså visa på ”kinesen” som just konstruerad, 

eftersom ”yellowface” är en performativ praktik som iscensätter stereotyper kring ras och etnicitet. 

Jag menar att detta går att koppla till diskussionen om hur typsnitten fungerar. Exotypsnittet 

uppvisar konstgjorda och teatrala drag som, likt Olands ”yellowface” och karaktären Chan, erbjuder 

den vita svenska publiken en plats för projicering utefter föreställningar kring ras och etnicitet, 

specifikt ”kinesen”. Exotypsnittet gränsar mellan Sverige och ”Kina”, och dess konstruktion kan 

jämföras med hur den svenska publiken fascineras av Olands och Chans ambivalens och 

rasöverskridande.  Det språkliga meddelandet ”CHARLIE CHAN i KINA” får ett ”exotiskt” 92

konnoterande utseende, men förblir tillgängligt för den vita svenskens betraktelse och förståelse, då 

den visuella konstruktionen sker efter en svensk rasdiskurs.  

8. Slutdiskussion
Varför användes exotypsnittet i Charlie Chan i Kina? Bland Rohmans affischer för Charlie Chan-

filmerna är Charlie Chan i Kina den enda som bär på denna sortens typsnitt, trots att Chan är 

samma ”kines” i alla filmer. Det som emellertid skiljer dessa filmaffischer åt är vart filmen utspelar 

sig, vilket för Charlie Chan i Kina:s fall är Kina. Ett svar på dessa frågor är att användandet av 

typsnittet är på grund av att det är den ”exotiska” miljön som ska accentueras — inte Chan själv. 

Vidare är det ”Kina” som konnoteras ett historiskt, traditionellt Kina, i vilket det går att dra liknelser 

till hur Japan Tourist Bureau använde sig av liknande exotypsnitt — då även de konnoterade 

kalligrafi och således ett historiskt, traditionellt och exotiskt Japan, avsett att locka engelskspråkiga 

turister.  Löftet om något ”äkta” japanskt som konnoteras med dessa exotypsnitt kan jämföras med 93

hur typsnittet, tillsammans med bildens bakgrund och huvudkaraktärens ansikte, i Charlie Chan i 

Kina lovar en ”äkta” kinesisk miljö, i syfte att locka publiken till filmen. Kontrasten som 

konstrueras mellan ”CHARLIE CHAN i KINA” och ”WARNER OLAND” i filmaffischen kan även 

den diskuteras utifrån de japanska resebroschyrernas kommersiella strategi. Liksom Japan Tourist 

Bureau använde sans serif-typsnitt för att skildra Japan som modernt och progressivt ska 
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”WARNER OLAND”:s sans serif-typsnitt konnotera ett rationell modernitet. Detta i total kontrast 

till exotypsnittet i filmaffischens rubrik, som liksom de andra japanska resebroschyrernas kalligrafi-

konnoterande typsnitt, istället ska konnotera en traditionell, exotisk och främmande miljö. 

Medan exotypsnitt som det i Charlie Chan i Kina konnoterar ett visst geografiskt ursprung, kan 

typsnitt som det i ”WARNER OLAND” tvärtom ses konnotera en slags normativ neutralitet, särskilt  

i en jämförelse med exotypsnitt som det i filmaffischen. I ”Surrogate multiplicities: Typography in 

the age of invisibility” (2001) beskriver Katie Salen hur typografi kan fungera för att konstruera 

”den andre” och en ”otherness”.  Hon menar att det finns standardtypsnitt utan dialekt eller 94

brytning i den mening att de är regionslösa, hör hemma överallt och ingenstans, och vanligtvis inte 

behöver definieras: typsnitten är normativa. Sans serif-typsnittet i ”WARNER OLAND” kan ses 

tillhöra denna norm. Exotypsnittet däremot, genomgår en process där det, utifrån Salen, kan ses 

konstrueras som härstammande en specifik plats: Kina. Exotypsnittet består egentligen av det 

romerska alfabetet, och är således bekant för en svensk publik. Det språkliga meddelandet i 

filmaffischen förblir förståeligt i sin denotativa mening. Men i syfte att med det språkliga 

meddelandet, och därmed hela bilden, konnotera till föreställningar av ett visst ”Kina”, designas 

typsnittet så att bokstävernas utseende ska efterlikna penseldrag så som görs i kinesisk kalligrafi. 

Sammantaget förblir det språkliga meddelandet tillgängligt som denotativt tecken, samtidigt som 

det på en semiotisk nivå fungerar som konnotativt tecken för en exotisk och främmande miljö. 

Morton föreslår att anledningen till varför kinesisk-ägda restauranger i Kanada använder sig utav 

liknande, enligt honom kränkande, typsnitt är för att det bidrar till en navigation och förhandling 

kring klyftan mellan det kinesiska och det kanadensiska — att exotypsnittet förmedlar en restaurang 

som “exotic lite”, lagom exotisk för den vita kanadensiska gästen. Detta eftersom typsnittet ändå är 

det romerska alfabetet, välbekant och bekvämt, om än prytt i en ”orientalisk” visualitet. Liksom de 

typsnitt Morton diskuterar, kan typsnittet i Charlie Chan i Kina på samma gång betraktas som 

främmande och bekant: som lagom exotiskt och på så sätt tillgängligt. Likt Olands ”yellowface”-

framförande av Chan kännetecknas av en sorts ambivalens och rasöverskridande i sin samtid, kan 

exotypsnittet i detta samband förstås som ambivalent och överskridande. Detta eftersom det är en 

iscensättning av västerländska stereotypa föreställningar om ett exotiskt ”Kina”, konstruerat ovanpå 

det normativa romerska alfabetet. Exotypsnittet, liksom ”yellowface”, konstrueras efter, och 

 Salen 2001. 94
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konstruerar i sin tur, rasstereotyper och föreställningar om ”Kina” och ”kineser” som exotiska, 

främmande miljöer och kroppar, gjorda tillgängliga för den vita svenska publiken.  

9. Sammanfattning
I detta avslutande kapitel vänder vi oss tillbaka till uppsatsens frågeställningar: hur användes 

typsnitt för att konstruera bilder av ”kinesen” och ”Kina” i filmaffischen Charlie Chan i Kina? Hur 

skulle affischernas visuella språk locka publiken? Vad var typsnittets roll i förmedlande av 

filmaffischens budskap? Vilka idéer sattes i spel rörandes ”kinesen”, och ”Kina” genom dessa 

populärkulturella bilder och dess typsnitt? Och hur kan dessa idéer och konstruktioner diskuteras i 

relation till en svensk visuell kulturhistoria kring ”kinesen”, ras och vithet? Jag har i denna uppsats 

undersökt dessa frågor genom att tillämpa postkoloniala studier, kritiska vithetsstudier och visuella 

kulturstudier på en semiotisk analys av Charlie Chan i Kina. Jag gjorde även komparativa analyser 

mellan bildmaterialen bestående av Charlie Chan-affischer och förde utifrån det en diskussion kring 

affischernas typografi och semiotiska språk. Sammanfattningsvis använde jag Barthes semiotiska 

bildanalysmodell för att sedan utifrån postkoloniala studier, kritiska vithetsstudier och visuella 

kulturstudier undersöka svenska reklamaffischer från 1934-1940 i syfte att besvara uppsatsens 

frågeställningar. Detta kapitel sammanfattar slutsatserna kring dessa frågor. 

Sammanfattningsvis konstruerade filmaffischen Charlie Chan i Kina föreställningar av ”Kina” som 

främmande, traditionellt och framförallt exotiskt. Dessa idéer sattes i spel genom filmaffischens 

semiotiska teckenspel och däribland exotypsnitt. Vad var då typsnittets roll i affischens budskap? 

Och hur skulle Charlie Chan i Kina:s visuella språk locka publiken? Likt Alessandrini och andra 

texter beskriver exotypsnitt fungera, så fungerar även typsnittet i Charlie Chan i Kina på så sätt att 

det, genom bokstävernas utformning som imiterar den exotiska miljöns alfabet, konnoterar ett 

exotiskt geografiskt ursprung för en västerländsk blick. I det här fallet är det ”Kina” som exotisk 

miljö som konnoteras, genom en efterhärmning av kinesiska tecken och kalligrafi, till en svensk 

filmpublik. Typsnittet i Charlie Chan i Kina fungerar, liksom andra exotypsnitt, för att förstärka 

filmaffischens konnotationer till en exotisk miljö, genom att 1) konnotera kinesisk kalligrafi, 2) 

konnotera ett traditionellt och historiskt ”Kina”, 3) fungera som utstickande och irrationell kontrast 

gentemot annat modernt och ”rationellt” typsnitt, 4) förstärka filmtitelns språkliga meddelande och 

denotativa tecken, samt 5) tillsammans med övriga semiotiska element i bildens motiv konnotera ett 

exotiskt och främmande Kina. Hela filmaffischen lyckas på så sätt för en samtida svensk publik 

förstärka sitt budskap om en spännande detektivfilm i en spännande, exotisk ”kinesisk” miljö. 
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Exotypsnittets främsta funktion är alltså att fungera som förstärkare av det språkliga meddelandets 

denotativa funktion och den visuella semiotiken i reklambilden som exotypsnittet appliceras på. 

Liksom Barthes menar så påvisar även mina analyser av Charlie Chan i Kina att text och bild 

tillsammans förmedlar en reklambilds budskap, och att det språkliga meddelandets (i det här fallet 

filmtitelns) denotativa tecken (det vi bokstavligen kan läsa ur texten) och konnotativa tecken (det vi 

associerar ur textens utseende; exotypsnittet) förstärker varandras meningar. 

Exotypsnittet i Charlie Chan i Kina, samt även det samtida exemplet ”Chinese takeaway”, 

förmedlar ett exotiskt och främmande ”Kina”. Detta går även att jämföra med hur ”kinesen” Chan 

konstrueras i Charlie Chan-filmerna. Chans ansikte konstrueras likt typsnittet på så sätt att det görs 

en rasinskription ovanpå en ”neutral” yta. Liksom ”yellowface” är en performativ praktik som 

iscensätter stereotyper kring ras och etnicitet, agerar exotypsnittet ut en lagom ”kinesiskhet”, som 

då samtidigt är identifierbart och tillgängligt. Likt karaktären Charlie Chan är exotypsnittet i 

filmaffischen konstruerat i syfte att betraktas och tolkas av en vit svensk publik. Typsnittet kan 

utifrån de förda analyserna betraktas som en exotifieringsprocess, men vars slutprodukt ändå måste 

hållas tillgängligt för en icke-kinesisk-talande, vit svensk publik. Denna process bygger på 

föreställningar av ”Kina” som en exotisk, traditionell och irrationell plats.  

Eftersom exotypsnitt till sin konstruktion utgår från stereotypa föreställningar om ”exotiska” 

platser, samhällen och folk, menar jag att exotypsnitt som det i Charlie Chan i Kina bör betraktas 

med dessa i åtanke. Exotypsnitt baseras alltid på en exotifiering, och är således inte förmedlare av 

någonting ”äkta”, tvärtom mot vad de i kommersiellt syfte vanligen önskar konnotera. Exempelvis 

så har undersökningen visat hur typsnittet i Charlie Chan i Kina endast konstrueras utefter 

konstnären Rohmans föreställning om hur kinesisk skrift ser ut, då bokstävernas utseende i själva 

verket förefaller formmässigt orimligt enligt kalligrafiska regler. Men dessa ’misstag’ hos typsnittet 

spelar ingen större roll, eftersom den svenska publiken inte antas kunna kinesiska skrivregler. 

Filmaffischens språkliga meddelande, både denotativa och konnotativa, är fortfarande tillgängliga 

för den svenska publiken, och exotypsnittet uppfyller på så sätt sin funktion.  

Hur kan då de idéer och konstruktioner som undersökts diskuteras i relation till en svensk visuell 

kulturhistoria kring ”kinesen”, ras och vithet? Liksom sans serif-typsnitt som Helvetica och Futura 

är ’neutrala’ typsnitt, i den mening att de inte konnoterar specifika platser, regioner eller etniciteter, 

är den svenska vitheten ’neutral’ i den mening att det svenska samhället är ett vithetsnormativt 
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samhälle. Vithet i Sverige är neutralt, osynligt och aktivt i sitt konstruerande av ”den andre”, vilka 

det nu än må vara. Denna undersökning har syftat till att analysera hur just ”Kina” och ”kinesen” 

har konstruerats i svensk visuell kulturhistoria, utifrån semiotiska analyser av svenska filmaffischer 

från perioden 1934-1940. Exotypsnittet i filmaffischen Charlie Chan i Kina är ett ”exotiskt” typsnitt 

i den mening att dessa romerska bokstävers utseende, till skillnad från exempelvis Helvetica, 

konnoterar en ”exotisk” miljö, och därmed genomgår en slags exotifieringsprocess. Denna process 

som exotypsnittet genomgår konstruerar dessa bokstäver som härstammande en specifik, exotisk 

plats: ”Kina”. Vidare är det tydligt att de föreställningar som konstrueras kring ”Kina” och 

”kinesen” konstrueras inom en västerländsk kolonialhistorisk kontext och rasdiskurs. Exotypsnittet 

ställs i Charlie Chan i Kina i motsättning till det neutrala, normativa sans serif-typsnittet, likt 

”kinesen” görs gentemot den neutrala svenska vitheten som förblir det normativa. Undersökningar 

av exotypsnitt och bilder inom svensk visuell kulturhistoria kan visa hur svenska föreställningar och 

idéer kring ”kinesen” och ”Kina” konstrueras och vad detta innebär för vidare förståelse för 

exempelvis olika östasiatisk-svenska erfarenheter och situationer i Sverige — 1935 som idag.  

Avslutningsvis vill jag, utifrån denna undersöknings slutsater, rikta blicken mot möjliga framtida 

undersökningar. Exempelvis vore undersökningar av andra exotypsnitt som konnoterar andra 

”exotiska” miljöer utöver Kina, intressanta utifrån denna uppsats frågeställningar kring hur 

exotypsnitt fungerar utifrån svensk visuell kulturhistoria. Frågor som i vilka sammanhang 

exotypsnitt är vanligast, och vad det kan betyda, blir även det intressant. En hypotes som kan 

formuleras efter denna uppsats är att exotypsnitt som det som finns i Charlie Chan i Kina vanligen 

förekommer i kommersiella sammanhang. Detta blir intressant att begrunda utifrån kommodifiering 

och objektifiering av icke-vita kroppar i Sverige, historisk som samtida. Sammanfattningsvis finns 

det en mängd frågor att ställa inför undersökningar av exotypsnitt och svensk visuell kulturhistoria, 

utifrån svensk ras- och kolonialdiskurs.  
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