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FRAN STUDIUM TILL PUNCTU:\1 

1789 - 1839 - 1989 

1989 fyller fotokon sten 150 år. Det var som bekant 1839 som 
Daguerre lanserade den uppfinning Niepce och han i åratal hade 
arbetat sig fram emot. Etthundrafemtiårsjubileet skulle i sig självt 
vara skäl nog för att hålla detta symposium. 

1989 firas också 200-årsminnet av franska revolutionen. De två 
jubileerna skulle på sätt och vis kunna slås ihop - till erinran om 
två slags franska revolutioner och på grund av de många 
förändringar inom den kulturella och processuella kommunika
tionen, som igångsa ttes av det franska borgerskapets revolution 
1789. Så till exempel effektiviserades gravyrkonsten inom ett enda 
år, då behovet av nyhe tskommenterande bilder fick de folkliga 
bildmakarna att ersätta trHsn ittet med etsningen; en rationali
seringsåtgärd som minskade produktionstiden från två månader till 
fjorton dagar. Satirkonstens pro- et kontrabarrikader spred genom 
detta snabbt sina bilder över hela Europa för att värva proselyter 
för och emot kungamakt. En nyhetskultur och en ny form av 
internationell aktualiretsconsensus upprättades inom en tidsrymd 
av endast fem år. 

När så revolutionskrigen bröt ut, spred sig nya vanor och nya 
kommunikationssätt ut över konfessione lla och konstitutionella 
gränser med e n tidigare okiind snabbhet och via de kring
vandrande soldaterna som innovationsspridare. Så gick det t.ex. 
till när de kemiska kopieringsförfarandena togs i anspråk för 
napoleonarmeernas depechetrafik för förmedl ing av hemliga 
meddelanden. Litografien - fotografiens föregångare som bild
teknik som kunde läras via handbok och utan hantverksutbildning 
- spreds via dessa nya halvt militära, halvt civila kanaler som en 
metod att snabbt förmedla chiffer och annan kodad information. 

Revolutionseran var också vaxkabinettens och si lhuettklipp
ningens gyllene tid. Madame Tussaud firade nu sina första 
triumfer med att exponera de gui llotinerades naturalistiskt målade 
dödsmasker - en nUrgångenhet i fråga om ansiktsstudium som 
bara kan jämföras med de n antika romerska republikens porträtt
skulptur samt med våra dagars färgfotografiska porträtt. Av detta 
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stimulerades såväl den porträttlika karikatyren, som fick sin höjd
punkt under romantiken , som iden om den naturnära avbild
ningen, fotografiet. Fotografiet förebådades även inom den 
narrativa konsten av panoramorna och dioramorna - turi smens 
och historismens gigantiska skådebanor. 

Den nya borgerliga kulturens behov av förmedlingskanaler och 
offentlig legitimering betingade på många vis således fotokonstens 
födelse och rubriken 1787 - 1839 - 1989 skulle därför inte ha 
varit helt poänglös, som tema för ett fotosymposium. 

Frtm Helmer Bäckström till Björn Ochsner 

Men även andra titlar skulle kunna tänkas. Som t.ex. ovanstående, 
som skulle ha format sig till en hyllning till två pionjärer inom 
skandinavisk fotohistoria och till ett vemodigt in memoriamöver 
Björn Ochsner. Vi skulle ha kunnat kalla symposiet Från 
daguerreotyp till digitaliserig eller Från Roland Barthes till Victor 
Burgin och ingen skulle ha funnit någon av rubriceringarna 
förvånande. Alla dessa infallsvinklar på det fotografi ska mediet 
hade kunnat vara lika välmotiverade. Så vidsträckt är det foto
historiska och kommunikationsteoretiska intressefältet. 

Vi hade till och med kunnat kosta på oss att kalla hela symposiet: 
Från studium till punctum, varvid vi genom att anknyta till Roland 
Barthes' semiotiska frontförflyttning med Camera Lucida från 
1980 hade placerat in fotostudiet i såväl en historisk diskursiv 
tradition som i en kunskapsteoretisk och psykologiskt privat 
dimension; en argumentationsföljd som redigeringen av denna bok 
i viss mån också följer. 

Det är denna distinktion vi anspelat på med temat: Fotobilden: 
historien i nuet - nuet i historien. Det är ett försök att lokalisera 
den svåra balansakt Barthes skildrade som pågående i oss när vi 
ser fotografier: balansakten mellan att åskåda e tt nu och att 
samtidigt kunna läsa av ett då, att kunna leva sig in i dåets nu och 
att också kunna respektera fotots unicitet och tidsmässigt av
gränsande sprödhet. "I ett foto leder det som händer aldrig vidare 
till något annat" lyder den ensamhets- och perceptionsparadox 
som Barthes formulerar inför detta det mest intimt sinnliga och 
mest kollektivt utlämnande av alla bildrnedier. 

Vi är alla "kulturella resultat" av otaliga dylika nu-tillfällen i 
historien och vi ansvarar alla för hur vi definierar vår egen 
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blivande historia i vårt härvarande nu. Roger Erlandsen har i en 
diskussion i Syn & Segn kring landskapsfotografiet tagit upp 
frågan om vilka tolkningskonventioner som styr nutidens 
avläsning av våra tidiga naturfotografers motivbehandling och 
Per Jonas Nordhagen vidareutvecklar temat i denna bok. 
Landskapsdokumentation som nationell symbolidentitet har 
intresserat alltfler fotoforskare under 1980-talet; D.W. Meinig 
startade debatten 1979 med sin essä "The Beholding Eye" och 
med Estelle Jussims och Elisabeth Lindquist-Cocks stimulerande 
bok Landscape as Photograph 1985 har amerikansk landskaps
fotografi fått sin mytflora inventerad. Fenomenet har existentiell 
räckvidd: kan det tolkningssarnfund vi upprättat rörande hur vår 
natur skall ses och upplevas någonsin frigöras från de "visuel la 
sagor" eller mytbilder som format det - och är dessa utsagor 
generellt uppfattbara eller är de rotade i specifikt nationella 
kontexter? 

Detta är bara ett exempel på spörsmål som förenar fotoforskare av 
vilken sorts intressekategori de än tillhör! Musei- och arkiv
ansvariga, som skall vårda dessa dokument på historisk 
mentalitetsformering, fotograferna som skall förvalta eller 
förändra samma tradition, fototeoretikern som söker förståelse
mönstret och tolkningskontexten, fotohistorikern som förklarar 
dåets inverkan på det fas thållna nuet. Och för att avrunda 
diskussionen om vad detta symposium skulle ha kunnat kallas, 
vill jag bara framhålla, att kanske är det just det förhållandet, att vi 
är så många av skilda professioner som samlats vid ett tillfälle och 
på ett och samma ställe för att diskutera fotografiet som är det 
väsentligaste med denna typ av manifestation. De inledande 
plenarföreläsningarna med uppdrag att ge positionsbestämningar 
av forskningen i de skilda nordiska länderna demonstrerar just 
denna professionella pluralism inom fotoforskningen. (Tyvärr har 
inte denna session blivit komplett dokumenterad i denna volym, 
då det norska bidraget saknas.) 

I fråga om Sverige är det ett faktum, att det är inte vid 
universiteten som fotoforskningen har haft s in starkaste 
förankring. Den har istället legat inom fotografernas egna kretsar, 
bland fotojournali s ter och teknikhistoriker och inom musei
världen. Trots att universiteten i Uppsala och Lund varit ledande i 
att driva fram forskning och teoribildning kring den mass
producerade bilden s historia och den moderna bildkulturen, har 
samarbetsformer inte upprättats inom akademierna mellan forskare 
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och praktiker, bevarandeansvariga och fältinventerare. Sett ur det 
perspektivet är det de s.k. Björneborgsdagarna som visat vägen, 
liksom det norska Jelöy-arrangemanget - och som bevisat att det 
är värt mödan att försöka etablera fastare tvärinstitutionella mötes
och diskussionsformer. 

Som en synlig demonstration av denna samarbetstanke ser vi 
också närvaron av de fotografer som deltar i konferensen med 
utställningar. Helena Saavio undervisar i färgfotografi vid Kurs
verksamheten vid Uppsala universitet, och Frank Watson, som 
här representerar fotogruppen Bild i Bok, undervisar i svartvit
fotografi vid samma uppsalainstitution. 

Till de institutioner som tackas för välvilligt stöd till denna 
konferens och vår symposiepublikation hör huvudfinansiären 
Nordiska Rådet och den på skandinavisk kulturförmedling 
likaledes inriktade Clara Lachmanns fond, FRN samt Konung 
Gustaf VI Adols Jubileumsfond. 

Intendent Solfrid Söderlind tackas varmt för sitt omfattande arbete 
med planläggning och administration av fotosymposiet och 
fil.mag Angelika Sjölander-Hovorka för uppföljande arbete för 
denna bok. Till sist tackar jag administrativa assistenten Ann
Charlotte Strand för kompetent samarbete kring utskrift och layout 
och administrativa assistenten Elisabeth Kihlberg för hennes 
insatser som konferenssekreterare. 

Linköping den 23 november 1988 och i oktober 1989 

Lena Johannesson 
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SKANDINAVIEN OCH 
FOTO HISTORIEN 





FOTOHISTORISK FORSKNING 
DANMARK 

TOVEHANSEN 

Det gode ved fortiden er, at den föreligger, for at citere PH, og i 
Danmark må vi i h0j grad sige, at det er tilfreldet. Det kgl. 
Bibliotek's Kort- og Billedafdeling i K0benhavn rummer en 
enestående samling af danske og udenlandske fotografier, i alt ca. 
3 millioner enheder, og det er kun en, omend den st0rste, af flere 
store fotografisamlinger i landet. Vi taler om et billedmedie med en 
nresten 150-årig historie; en 0nskeposition for en historisk baseret 
forskning: veldokumenteret men alligevel overskuelig. 

Jeg har her trenkt at redeg0re historisk-kronologisk for 
fotohistoriens udvikling; at nrevne eksempler på personer, der har 
markeret sig gennem fotografien i skrift og med fotografien som 
udtryksmiddel i 0vrigt, at pege på en udvikling og tendenser, samt 
nrevne de vigtigste institutioner, hvor fotohistorisk forskning er 
foregået og foregår i dagens Danmark. 

Det må vrere mere end et tilfrelde, at jeg er blevet bedt om at holde 
dette föredrag i Sverige, idet egentlig dansk fotohi storisk 
forskning bygger på svenskeren Helmer Bäckströrn's studier. 
Han er en central figur, også i dansk fotohistorisk forskning. 
Bäckström's udredninger af flere af gådeme omkring fotografiens 
indrog i Norden, som regel med det tysk-danske grrensland eller 
byen K0benhavn som f0rste base, må betragtes som de f0rste 
bidrag til en dansk fotohistorisk forskning. Denne forskning går 
tilbage til det andet årti i dette århundrede, og hans artikler, 
"Bidrag til kameraets tidlige historie" i Nordisk tidskrift för 
fotografi, 1 danner grundlag og inspiration for Danmarks vel 
st0rste og intemationalt bedst kendte fotohistoriske forsker, Bj0m 
Ochsner, tidligere leder af Det kgl. Biblioteks Kort- og 
Billedafdelning, som han ledede i årene 1944 op til 1980. Dette er 
den egentlige stamtavle inden for dansk fotohistorisk forskning. 

Hvad er det så der föreligger? Hvor er forskningen foregået, hvem 
har bedrevet den, og hvem og hvad stimuleret den? Der föreligger 
en rrekke artikler i aviser, ugeblade, fagblade, tidsskrifter, 
kataloger, anmeldelser og b0ger, spredt ud over halvandet 
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århundrede. En udforskning af dette materiale bliver samtidig en 
demonstration af, hvor mangesidig fotografien af natur er: 
udforskningen af mediet blev hurtigt spredt ud som en vifte af 
tilbud med helt forskellige begreber, tilgange og udtryk. 

Fig. 1 Parti af Amagertorv i K~benhavn, 1885, optaget af Galle & Aagaard. 
Firmaet eksisterede 1883-1900. J.G. Julius Aagard optog en r.ekke topografiske 
optagelser fra ca. 1885 af K~benhavn og omegn; Ochsner oplyser al disse 
optagelser i finnanavnet, er optaget af Jul. Aagaard (1847-1926); Jul. Aagaard var 
Dartmarks f~rste pressefotograf, fra 1899. Albumin. 

Som et eksempel på denne mangesidede karakter, som betegner 
fotografiens vresen, kunne man se på de indledende be
mrerkninger i de fotografiske månedsblade, der ved begyndelsen 
af dette århundrede begyndte at dukke op i förbindelse med, at 
fotografien blev åbnet for fotoamat0rerne og for at st~tte 
fotointeressen.2 Formålet med disse tidsskrifter var at give 
lreserne besked om fotografiens udvikling, i praktisk, teoretisk og 
kunstnerisk retning. Unregtelig en ambiti0s programerklrering: og 
samtidig 0nskede redakt0reme at udsende et blad, der henvendte 
sig til såvel den professionelle som den alvorligt arbejdende 
amat0r.3 
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Disse to linjer i fotohistorien, hvad der angår fagfotografen, og 
hvad der angår amat0rfotografen, går igen i mange af de skriftlige 
kilder fra fotografiens tidlige år og hrenger sammen med 
fotografiens tekniske udvikling: det snrevre eller det brede sigte? 
Skriver man for kamerasportens ud0vere, eller er det teknik for 
fagmanden? De to indfaldsvinkler har gennem årene bidraget hver 
for sig til fotografiens fremme og videre udvikling som medie 
tilpasset tidens krav. 

Et at de st0rste fremskridt på dette område ses i Dansk/orografisk 
Tidsskri/I , no. 1 fra 1903,4, hvor Dansk fotografisk Forenings 
formand, hoffotograf Carl Sonne udtrykker, at bladet fremover 
udkommer som et blad tilegnet alle, der har interesse for 
fotografiens udvikling i Danmark. Faget kan ikke lrengere holde 
sig lukket "om sig selv", men må trrede i venskabeligt samkvem 
med publikum. Isrer fordi publikum selv har peget på fotografien, 
som Sonne udtrykker to det: "Publikums Amat0rtilb0jeligheder 
har kastet Fotografi en ind paa en l.Plads", det vil sige i den 
offentlige interessesfrere. Men stadig er interessen for fotografien i 
h0j grad bundet til det teknisk oplysende. Det fagfotograferne skal 
dele med det kamerabegejstrede publikum er erhvervshemmelig
hederne. 

Dansk fotografisk Forening blev stiftet i 1879, men allerede så 
tidligt som 1862 sluttede en rrekke fotografer sig sammen i 
Danmark og udgav fra 1865 et tidsskrift, Den fotografiske 
Fore nings Tidende, redigeret af cand. polyt. J. Holmblad. 
Fotografien var endnu så ung, og foreningen rådede ikke over 
store midler, så såvel förening som tidsskrift måtte gå ind efter få 
år. Bag det smukke förmäl med foreningen og tidsskriftet, lä 
tanken om, at ved at stå sammen, stod man strerkere over for 
omverdenen. I en förening kunne man holde sig orienteret om de 
store og vigtige fremskridt fotografien gjorde i Frankrig, England 
og Tyskland, og man skrevede da også til de andre europreiske 
lande, hvor der hurtigt var opstået fotografiske foreninger, der 
meddelte sig til ligesindede via blandt andet tidsskrifter. 

Disse tidsskrifter, som oprindeligt var trenkt som formidlere af 
praktiske oplysninger , er i dag utroligt vrerdifulde kilder, om hvad 
der foregik, og hvilke udviklingstrin fotografien gennemgik i 
disse år; de fortreller frem for alt om, hvem der var aktive. Ud 
over Dansk fotografisk Tidsskrift, udgav også fotografen Peter 
Christian Koch det fotografiske tidsskrift Alfen, der udkom i to 
rrekker; den f0rste fra 1865 til 1870, og den anden fra 187 6 til 
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1879. Således lapper de to tidligste fotografi ske tidsskrifter i 
Danmark ind over hinanden og markerer på bedste vis, hvorledes 
det nye medie blev opfattet og nyhederne derom formidlet, 
medens vi endnu befinder os i fotografiens formative periode. 

lll'\ D \\tll[R -w.-
Fig. 2, 3 Eksempel på fin montage fra ca. 1870, kabinetsformat. Fotograf ukendl, 
men billedet forestiller maleren Carl Frederik Aagaard (1833-1895), fader til 
fotografen Carl Emanuel Aagaard (1869-1938), der var redakt0r av Dansk 
fotografisk Tidsskrift fra 1902-1938. La:g ma:rke til det indsaue maleri af C.F. 
Aagaard. - Kabinetsportra:t af den danske maler, Bertha Wegman (1847-1926), 
optaget av Hansen & Weller ca. 1880. Firmaet opstod 1877 og lukkedes i 1900. 

Den danske fotografiske förening var fra en begyndelse trenkt som 
en fotografisk förening for hele Norden. De danske forhandlere, 
hoffotograf Budtz-Miiller, fotograf N.C. Hansen (fra firmaet 
Hansen & Weller), samt fotograf J. Petersen, unders!l}gte om, <ler 
var grobund for tanken og forhandlede med de f!l}rende fotografer 
i såvel Norge som Sverige; i Norge var interessen stor, men den 
vandt ikke sympati i Sverige, og derfor stiftede man i 1879 i 
K!l}benhavn på Kongens Nytorv, Dansk fotografisk Forening. 

Et vigtigt initiativ var således, allerede fra begyndelsen, Den 
fotografiske Forenings bestrrebelser på at holde tret kontakt, ikke 
alene til Norden, men også til det !l}vrige Europa. Til en 
begyndelse srerligt til Frankrig, som var naturligt, da det var 
herfra daguerreotypien, og hvad der senere fulgte , udgik, hvilket 
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så hen mod århundredeskiftet blev til kontakt med 0strig, 
Tyskland, og under piktorialismens rera, srerligt England. 

Stor betydning for en historisk bevidsthed omkring fotografien fik 
Den fotografiske Forenings historiske samling af fotografier, samt 
föreningens bibliotek bestående af al tilgrenglig litteratur om 
fotografi, der således stod til rådighed for föreningens med
lemmer. Samlingen eksisterer desvrerre ikke i dag, idet den havde 
til huse på Teknologisk Institut's tagetage, der blev bombet d. 21. 
marts 1945.5 

Fra 1908 udvidedes föreningen, således at der blev dannet lokale 
fotografiske foreninger over hele landet. Foreningen s111rgede for 
arrangement og deltagelse i udstillinger, såvel i Danmark som i 
udlandet, således for eksempel i Dresden i 1909 og den baltiske 
udstilling i Malmö i 1914, som var anledning til megen givtig 
udveksling mellem de to !ande, Sverige og Danmark. 

Foreningen arrangerede kurser for medlemmerne og s~rgede for, 
at danske fotografer fik lejlighed til at stifte bekendtskab med 
udenlandske kapaciteter; således bes111gte den fremragende tyske 
portrretfotograf Nicola Perscheid föreningen i 1923 og gav kursus 
i portrretfotografi. 

Hvad der gik til grunde i 1945, kan ingen erstatte, men Det kgl. 
Biblioteks Kort- og Billedsamling har, alene ved sin alder og sit 
omfang, karakter af fundament i dansk fotohistorie. Afdelingen 
blev besluttet grundlagt i 1902, hvor billedsamlingen har til 
hovedopgave at vrere statens almene samling af billeder, danske 
såvel som udenlandske, med srerlig forpligtelse over for det 
danske materiale. Billedsamlingen rummer portrretter, topo
grafiske og historiske blade, postkort, hvoraf mange i a:gte 
fotografi, samt negativer. Den ärlige tilvakst blev i 1984 opgjort ti! 
opmod 40-tusinde enheder, hvoraf langt de fleste er fotografier. 
De erhverves dels som gaver, dels ved k!iSb. Der foretages meget 
ops!iSgende arbejde ved henvendelser direkte til personer, 
institutioner, henvendelser til sagf111rere, bladredaktioner, m.m. 

Billedsamlingen på Det kgl. Bibliotek voksede eksplosivt under 
Bj111rn Ochsner's ledelse, og den store og betydningsfulde 
fotosamling er fortrinsvis samlet gennem de sidste godt fyrre år. 
Bj111rn Ochsner's virke i Billedsamlingen, som en både 
inspirerende og initiativrig leder, er i h!iSj grad skyld i, at en 
egentlig fotohistorisk forskning i Danmark må tage sit udgangs-
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punkt i förbindelse med denne samling, og ganske sarligt i 
förbindelse med det !Zlvrige kildemateriale biblioteket råder over. 

Bj!Zlrn Ochsner's egen forskning, og !i)vrige indsats for dansk 
fotografi, vidner om det livslange arbejde enhver grundforskning 
indebrerer. Bogen, Fotografer i og fra Danmark til og med år 
1920,6 er en guldgrube for en fortsat fotohistorisk forskning i 
Danmark og reprresenterer ved sin registrering af en nations 
fotografer det, ethvert land kunne !i)nske sig som udgangspunkt 
for en fotohistorisk forskning. Bogen er en forbilledlig fortegnelse 
over samtlige fotografer virksomme i Danmark, indeholdende 
oplysninger om adresser, personlige data, atelierer og lignende. 

Billedsamlingen bliver flirtigt brugt af blandt andre forskere, 
billedredakt!i)rer, og er samtidig leverand!i)r af fotografier til 
udstillinger i Danmark og i udlandet. Samlingen er statslig og 
offentlig og har dermed srerlig forpligtelser, men er, takket ve:ere 
fremsyn hos lederne, reprresentativ. Det er en museal samling, 
med dennes forpligtelser til opbevaring, konservering, registrering 
og forskning; samtidig varetages ekspedition af grester, udlån til 
udstillinger, men institutionen mangler endnu udstillings
faciliteterne. 

Der findes, som f!i)r nrevnt, mange billedsamlinger i Danmark, og 
der er udarbejdet en vejledning til disse af Hans Berggreen fra Det 
kgl. Biblioteks Kort- og Billedafdeling.7 Bogen er en registrering 
af tidgangelige oplysninger om Danmarks forskellige billed
samlinger. Initiativet til begge b!Zlger er udgået fra Landsudvalget 
til indsamling og bevaring af fotografier og dokumentarfilm; 
udvalget har dermed styrket en bevaring af og dokumentation af 
fotografien og det fotohistoriske kildemateriale. Landsudvalget 
begyndte sit virke for ca. 30 år siden, og udover at virke som 
koordinator for billedarkiver over hele landet, udgiver 
Landsudvalget også publikationer, således er Landsudvalget 
medudgiver af for eksempel Bj!Zlrn Ochsner's f!i)r omtalte vrerk. 

Landsudvalget har også stået som arrang!Zlr af fotosymposier, 
hvoraf flere tilstedevrerende her i Linköping vil vrere bekendt med 
det store fotosymposium i Marienlyst ved Helsing!Zlr i august 
1984. Udvalgets arbejde er et godt eksempel på, hvad samlinger, 
biblioteker, forskning og ud!i)vende i frellesskab kan udrette. 

I 1975 stiftedes Dansk fotohistorisk Selskab, der udgiver 
tidsskriftet Objektiv fire gange årligt. Tidsskriftet bringer jrevnligt 
artikler om danske og udenlandske fotografer, ofte fra det forrige 
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århundrede. Museet for Fotokunst i Odense er ikke et museum i 
den institutionelle betydning, idet det ikke har en historisk 
samling, og dermed ikke er forpligtet til at registrere og 
konservere. MfF er starter som en udstillingsbygning, der 
samtidig med sin etablering er begyndt en indsamling, isrer af 
moderne fotografi . MfF har taget initiativ til at udgive et nyt dansk 
fototidskrift, Katalog , hvis fSiSrste nummer kom oktober 1988. 
Bladet udsendes fire gange årligt og udsendes gratis til kredsen af 
stSiSttemedlemmer og museets venner, men kan også kSiSbes i 
lSiSssalg. Tidsskriftet er fSiSrst og fremmest katalog for udstillingeme 
i museet, men vil på lrengere sigt også publicere artikler om 
fotografi i Danmark og i udlandet. Årbogen, Dansk fotografi, 
bliver udgivet af Selskabet for Dansk Fotografi , hvor 115 
fotoklubber med over 3000 fotoamatj1Srer står bag. De udgiver, 
noget uregelmressigt, b~ger; for eksempel i 1987 en bog, hvori 
fotografier, taget af unge under 26 år, blev vist. 

Men ud over at selve fotografieme, negativeme, o.l. er bevaret, er 
det af fotohistorisk betydning at registrere, hvordan de er blevet 
brugt, og i hvilke sammenhrenge. Dertil har vi aviser, tidsskrifter, 
og som en srerlig kategori, udstillingskataloger og egentlig 
fotografikritisk virksomhed; altså hvordan er fotografierne blevet 
publiceret, og hvordan er de blevet udstillet, og hvordan er de 
udstillede og/eller publicerede fotografier blevet omtal!, eventuelt 
anmeldt? Denne fotografikritiske virksomhed fandt naturligt sted, 
og tid ligst i de fototidsskrifter, der skiftende er blevet udgivet i 
Danmark. Dansk fotografisk Tidsskrift her undtaget, idet en 
kritisk bed~mmelse ikke fandt sted i dette blad, besynderligt nok. 
De to tidsskrifter , Amat(Jr-Fotografen og Kamera-Kunst, er de 
kilder man må SSiSge til for at lrese, hvor fotografien befandt sig og 
var på vej hen i den meget vigtige formative periode, 
piktorialismen. Her oplever man som noget nyt i Danmark en 
egentlig fotokritik, også i form af selvkritik fra fotograferne. 

Piktorialismen fik stor gennemslagskraft i Danmark, og var 
tilsvarende svrer at slippe af med igen; men den åbning af 
fotografien som udtryksmiddel for andre end de egentl ige 
fagudSiSvere og den tilgang til fotografien som kunstnerisk udtryk 
på linje med de andre billedmressige udtryksformer, fik varig 
betydning for fotografiens udvikling som selvstrendigt medie. I 
mange og lange artikler skrives der af danske, men også ofte af 
norske og svenske seriSiSst arbejdende fotografer om betydningen 
af at udvikle en kritisk, restetisk bevidsthed til fotografien s 
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sreregne formsprog: en vurdering af !ISjeblikket, stemningen og de 
billedmressige elementer som tonale vrerdier, komposition, dybde, 
billedfladens opdeling, og alle de mere tekniske aspekter, tid, 
skarphed, korn, kontrast, hårdhed vs. bl!ISdhed, m.m. Gennem en 
rrekke eksempler demonstreres, hvad man mener god fotografi 
b!ISr vrere og indeholde, og der er altså virkelig tale om en 
reflektion over fotografien og dens placering i forhold til male- og 
tegnekunst. 

Et forum til diskussion af fotografien var de såkaldte 
mappeklubber, hvor man som medlem var med til at udtale sig og 
bed!ISmme andres vrerker kritisk. Disse mappeklubber rakte ud 
over landenes grrenser, danske klubber stod i kontakt med 
hollandske, engelske samt 0vrige nordiske. 

Som det var tilfreldet i Danmark i årene 1910 til 1920 var det disse 
kontakter, der var med til at placere dansk fotografi i en 
international sammenhreng, og som medforte, at danske fotografer 
blev udstillet og bed!ISmt i det dengang eneste verdensdrekkende 
fotografiske blad, P hoto grams of the Y ear, der blev udsendt i 
Storbritannien af The Royal Photographic Society i samarbejde 
med The London Salon of Photography, hvor der samtidigt årligt, 
undertiden flere gange årligt, blev arrangeret internationale ud
stillinger. 

Det er fristende at dvrele ved piktorialismen, eller den billed
mressige fotografi, som bevregelsen fik betegnelsen her i Norden. 
Et eksempel er fotografen Sigvart Werner, kendt som en af 
Danmarks färende piktorialister og landskabsskildrere, om hvem 
Goodwin skrev i anledning af udgivelsen af Dyrehaven og 
lagersborg Hegn, "Nordens mest betydende og mest grundigt 
skolede piktorialist- Wemer's landvinding har betydet alt for at få 
fotografien anerkendt som selvstrendigt kunstnerisk udtryks
middel. "8 En eftertid har hrevdet, at piktorialisterne var ekstreme i 
deres kunstfotografi ske engagement og dermed forvrrengede 
fotografiens sande vresen som dokumentarisk registrator. Sigvart 
Werner var, som det her kan vrere af interesse at nrevne, med til at 
krempe for bevarelsen af Dyrehaven, lige nord for K!1Sbenhavn, 
som nationalpark. Hans fotografier anvendtes som agitation i den 
debat, der f!ISrte til en totalfredning af denne enestående naturpark 
kun ti minutters k!ISrsel fra K!1Sbenhavns centrum. Sigvart Werner 
viste gennem sine fotografier publikum, hvor enestående denne 
parks vrerdi var, og hvor vigtigt det varat bevare og frede den, 
som den lå. På mange fotoudstillinger var netop disse optagelser 
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Fig. 4, 5 Optagelse av Sigvart Werner (1872-1959) af fadercn Theodor M. Werner 
sammen med bamdomsvennen J.F. Vermehren. - Optagelse af Sigvart Werner fra 
ca. 1919. Fotografiet er taget i Dyrehaven. Det betegnes med to forskellige titler, 
"Morgenstemning i Ellekrattet" og "Gud Taler". 
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genstand for kritikkens ros og tilskuemes intresse og mange ksisbte 
dem og hrengte dem på vreggen i hjemmene; dette vil vrere mange 
bekendt, ikke almindeligt for en fotograf. 

Et andet eksempel på en enkelt fotografs store betydning, er 
fotografen Aage Remfeldt, som Danmark må dele med Norge. 
Remfeldt dszsde i 1983, 94 år gammel. Han har som enkeltperson 
betydet meget for dansk fotografis udvikling, og hans gennem 
mange år selvsponsorerede udstillinger af dansk og udenlandsk 
fotografi i Kszsbenhavn har skrevet dansk fotohistorie. Han 
arbejdede bevidst med fotografien som kunstnerisk udtryks
middel, med stadige eksperimenter med det fotografiske udtryk, 
samt de for ham selv bekostelige udstillinger af kunstnerisk 
fotografi, de i alt tyve "Internationale Udstillinger af fotografi sk 
Kunst" på Charlottenborg i årene 1946-76. Disse udstillinger har 
betydet uhyre meget for en fotobevidsthed i Danmark og har tjent 
til opbygning af en indsigt i fotografiens vresen. Oversigter og 
kataloger fra disse udstillinger, samt Aage Remfeldt' s egne 
bemrerkninger til portrretfotografien som kunst, kaldet Portreuer 
og billedmessig Fotografi, udgivet i Kszsbenhavn 1936, hszsrer til i 
denne oversigt over kilder til dansk fotohistorisk forskning. Aage 
Remfeldt opbyggede gennem årene en stor fotografihistorisk 
samling, som i dag findes dels på Nordjyllands Kunstmuseum i 
Aalborg, dels på Det kgl. Bibliotek i Billedsamlingen. 

Remfeldt er et eksempel til efterf~lgelse, srerligt hvad angår den 
fotohistoriske dokumentation i form af udstillingskataloger. Det 
förekommer, men langt fra altid, at der föreligger et katalog eller 
en bog med en kritisk tekst om fotografien i förbindelse med en 
udstilling af fotografi i Danmark. Efterhånden fszslger dagspressen 
dette op med omtaler og anmeldelser, men endnu mangler der 
skribenter og kunstkritikere skolede til fotografiens sprog. Alt 
dette treller i dag med som dokumentation, og de dage er förbi, 
hvor fotografien kunne opleves som en endog mere transitorisk 
kunstart end teatrets kunst. Dog mangler vi i Danmark et nationalt 
dokumentationsarkiv , ligesom vi har det for udstillinger af 
malerier, grafik og skulptur, der indsamler oplysninger, data, om 
de afholdte udstillinger. For de traditionelle sksisnne kunstarter har 
vi i Danmark ved Statens Museum for Kunst, Weilbach-arkivet, 
der varetageer den opgave at indsamle det såkaldte "grå" materiale, 
det vil sige publicerede papirer og tryksager, som ikke kommer i 
den nationale bog- eller artikelfortegnelse; her trenkes på 
udstillingskataloger, fotokopierede lister over udstillede vrerker og 
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ferniseringsskrivelser, der er dokumentation om, at en udstilling 
har vreret afholdt. 

Fig. 6 Et portrretfotografi udfort af en anden af Danmarks forende piktorialister, 
Hans B.J. Cramer (1891-1973). Portrrettet her har to titler, "Ulla" og 
"Me!ancholy". Fotografiet er fra 1932 og er et godt eksempel ligeledes dels på 
hvor stor betydning piktorialismen fik på selvc portrretfotografien, dels på hvor 
!renge denne stilretning dominerede dansk fotografi. Fotografiet er udfl(lrt som 
bromolietryk. 

Den fotohistoriske forskning i Danmark i dag föregår hoved
sageligt på universiteteme, på Kunstakademiet i K(llbenhavn, samt 
på visse folkeh(llj skoler ud over landet. Interessen bag denne 
forskning ligger klart i forlrengelse af de såkaldte metakritikere, 
Walter Benjamin, Gisele Freund, Roland Barthes og Susan 
Sontag's forfatterskaber, altså en forskning der fors(llger at 
indkredse fotografien som kultur/massekulturelt f renomen; men 
som også inddrager fotografien som kunst og som 
dokumentation, og som psykologisk og politisk redskab. På 
universiteterne er det srerligt fag som litteraturvidenskab og 
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nordisk filologi, der underviser i visuel kommunikation og 
perceptionspsykologi. Fag som kunsthistorie og for eksempel 
filmvidenskab viser endnu nogen tilbageholdenhed. 

Her skal _kun kort skitseres enkelte forklaringer på, hvorfor dette 
er tilfreldet, da emnet, hvor sprendende det end er, falder uden for 
denne artikels rammer; men sagt ganske kort, må denne s0gen 
efter det rette forum, hvis man kan kalde det sådan, tilskrives en 
usikkerhed over for mediet, som kan skyldes flere ting. Her skal 
nrevnes to: dels at man ikke har en terminologi, når man vil 
artikulere sig om fotografi, ej heller et analytisk begrebsapparat 
direkte ved hånden, der g0r det klart, hvad man 0nsker at tale om; 
dels at fotografien, som studieobjekt, og per se, er tvrerviden
skabeligt, og som f0lge deraf rummer og inddrager snart sagt 
enhver form for samtidsforskning, sprendende fra filosofi til 
socio-politiske studier, om man vil, hvilket alt sammen spejles i 
fotografiens karakteristika: dokumentationsevnen og samtidig 
muligheden for psykologisk indlevelse hos beskueren. 

Tidsskriftet Argos behandler i et temanummer 1988 forholdet 
mellem fotografi og kunsthistorie, og dermed indirekte fotografi
historisk forskning som en srerlig disciplin. Her tages 
diskussionen op om, hvorfor kunsthistorien som den traditionelle 
billedanalytiske disciplin, lader hele dette spekter af nyere 
tilkomne visuelle medier ligge. Interesserede henvises til dette 
temanummer, som rummer et af aspekteme af den fotohistoriske 
forskning i Danmark i dag.9 

På Kunstakademiet i K0benhavn föregår en mere praktisk, 
billedkunstnerisk orienteret undervisning i fotografi som 
kunstnerisk udtryksmiddel. Her underviser nogle af landets 
f0rende fotografer i teknikker og motivs0gning, i workshopform; 
samtidig undervises der en smule i fotografiens historie på skolens 
kunstpredagogiske grundkursus. På h0jskolerne tilbydes der 
ligeledes fotografikurser, med prominente fotografer som lrerere, 
og dermed tager man udgangspunkt i den praktiske udforskning af 
mediet, men, i modsretning til Kunstakademiet, udbydes disse 
ikke regelmressigt. 

For at begrrense og dermed muligg0re det fotografiske forsk
ningsfelt, er det måske på tide at se på fotografiens grrenser og 
grrenseområder. Den engelske fotograf Hoppe udtrykte sig 
engang i 1920'eme på denne måde: 
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"Photography has its !imitations, and it is on the recognition 
of these !imitations that its finest achievements depend" .10 

Denne reflektion over fotografiens begrrensninger grelder måske 
også det fotohistoriske projekt. En fotohistorisk forskning, der 
koncentrerer sig om fotografiens restetik og teoridannelse, samt 
etablering af en fotokritik, baseret på mediets egne forud
sretninger, er n~dvendige som de forste trin videre, hvorfra vi nu 
står. Og her trenkes på en dansk fotohistorisk forskning, med 
dansk fotografi og alle dens aspekter som emne - men også meget 
gerne frellesnordisk. Det er n~dvendigt at opbygge en viden og 
bevidsthed, om hvad der er gået forud i vore lande, og dermed 
skabe grundlag for en erkendelse af det fundament vi står på i dag. 

Viden om fortiden skaber mulighed og grobund for skaben af ny 
viden og identitet - nye billeder, og et ny syn. Og dette vil vcere til 
gavn for såvel ud~vende fotografer og forskere, og det er et 
eksempel på en ny form for fotovidenskabelig udforskning, der 
må gå ind for et trettere samarbejde mellem teoretikerne og de 
ud~vende. Den tyske fotograf og fotohistoriker Gisele Freund og 
den engelske fotograf og kritiker Victor Burgin er to eksempler til 
inspiration. Måden hvorpå man studerer fotografi som ud~vende 
fotograf og samtidig, på samme institut, underviser i fotografiens 
historie og restetik, som det forefindes i for eksempel de 
angelsaksiske lande, kunne tages som et m~nster til efterffl)lgelse. 

Hvor det skulle föregå i Danmark kan diskuteres; som billedet 
tegner sig nu, og efter min egen erfaring, er en form for 
integration mellem de hfl)jere lrereanstalter og den egentlige 
fotografiske uddannelse i hvert fald påkrrevet. Man kunne 
begynde med at skelne mellem niveauerne, altså udskille at der er 
tale om tre "lag", ligesom inden for malerkunst, grafisk kunst og 
for eksempel reklamefotografi. Uddannelsen kunne vrere 
enkombination af en teknisk, mellemteknisk og en hfl)jere 
uddannelse. Et eksempel på en sådan uddannelse kunne vrere på 
Kunstakademiet, Skolen for Brugskunst, eller Den grafiske 
H0jskole. En anden kombination kunne vrere på Den tekniske 
H0jskole og/eller på Journalisth~jskolen i Århus. Eller som et 
samarbejde mellem universiteteme og journalisth~jskolen. Et må 
man g~re sig klart, at man nok kan !('Snske sig et forum, hvor de 
ud~vende og mere teoretisk interesserede kan m~des, men et 
frelles sprog får vi ikke: fotograferne har deres billedsprog og vi, 
der skriver, bygger på en litterrer, hi storisk baggrund. Men for at 
opbygge den bedst trenkelige grobund til gensidig og udbytterig 
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udveksling, må vi i hvert fald begynde med at m!<l)des - fortiden 
föreligger, men fremtiden er også sprendende. 

NOTER 

1) Se Nordisk tidskrift f ör fotografi, 1.-19. årg. , Stockholm 1917-35, 
eksempelvis maj nr. , 1926, Bäckström's artikel om fotografiens 
guldalder i Stockholm og K0benhavn , p.45. Ligeledes i 7. årg., hefte 1, 
1923: om den danske fotopioner og opfinder, Hans Th0ger Winther, 
1786-1851. 

2) Se Tidsskrift for Amat~r Fotografen , K0benhavn 1904-05. Senere 
Amat~r-Fo tografen , K0benhavn 1912-19, samt Kamera-Kun sl , 
K0benhav11 1918-22. 

3) Omkring århundredeskiftet begyndte fagfotograferne at åbne op for 
fotoamat0rerne; i Sverige skete dette omkring 1892, i Danmark omkring 
1903. 

4) Dansk fotografisk Forening, som blev sti ftet i 1879, har siden da stået 
som udgiver af Dansk fo tografisk Tidsskrift, 25, årg. ff., K0benhavn 
1903 ff. F0r da hed bladet Beretninger fra Dansk f otografisk Forening , 1-
15. bind, 1-24. årg., K0benhavn 1879-1902. 

5) Dansk fotografisk Forening har i dag til huse i Valdemarsgade 19 i 
K0benhavn. 

6) I 1969 udgav Bj0rn Ochsner den f0rste udgave af sin fotografmatrikel; 
udgaven fra 1985, Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920 , er 
revideret og udvidet til at omfaue godt 4000 fotografer. 

7) Se Hans Berggreen, Billeds~gning, K0benhavn 1985. Revideret udgave 
er under udarbejdelse. 

8) Bogen Dyrehaven og Jregersborg Hegn , K0benhavn 1919, blev udgivet 
og illustreret af Sigvart Werner, med tekster af forskellige danske 
forfattere, bl.a. af Vilh. Andersen og Johs. V. Jensen. Goodwin's 
anmeldelse af bogen findes i Nordisk tidskrift för fotografi , årg. 4, 
marts/april 1920. 

9) ARGOS, tidsskrift for kunstvidenskab - visuel kommunikation - kunst 
predagogik, nr. 5 1988. Tema: Fotografi og kunsthistorie, Odense 1988. 

10) Citeret e fter Nordisk tidskrift för f otografi, hrefte 8, 8. årg., 1924, p. 
172. 
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FOTOHISTORISK FORSKNING - FINLAND 

SVENHIRN 

Arrangörernas rubriksättning ställer min expose inför tämligen 
klara avgränsningar. Det ger mig kärkommen anledning att i viss 
mån hoppa över skacklarna och göra intrång på andras domäner. 
Min övertygelse är att fotohistorisk forskning aldrig och allra 
minst i fråga om äldre bildmaterial från 1800-talet kan bedrivas på 
enbart nationell bas. De ambulerande yrkesutövarna kom och 
gick, överskred gränser på alla håll och förblir för forskaren 
besvärliga, svårfångade byten. Fotohistoria är och måste till 
väsentliga delar bedrivas som internationell forskning. Det gäller 
naturligtvis även modernare tider, då nya och viktiga impulser i 
regel kommer utifrån till oss. 

Detta ger mig lämplig förevändning att i någon mån nalkas 
finländsk problematik ur allmännordisk synvinkel. Tillika 
uppfattar jag det som min skyldighet att i mån av behov snegla 
även mot öster och söder. Finländska bakgrunder kan inte till
fredsställande granskas utan kännedom om det som i fråga om 
forskning händer i Sovjet och Baltikum. 

Uppdraget att kartlägga den finländska fotohistoriska utvecklingen 
föredrar jag att uppfatta som jungfruligt. Det är möjligt att någon 
översikt tidigare presterats, men det ligg.er i så fall utanför mina 
insikter och stör mig således inte. Oversikten kan snarast 
disponeras kronologiskt och småningom avancera till situationen 
sådan vi upplever den nu. Tilllika vill jag gärna skåda in i 
framtiden och ställa förhoppningsfulla krav på det som i första 
hand borde göras. Det futurologiska perspektivet ger välkommen 
anledning att återigen rikta blickarna på grannländerna, i detta fall i 
första hand på fotohistorikerna i Sverige. 

Som utgångsläge, trampolin mot den egentliga ämnessfären vill 
jag börja med en, förefaller det mig, obligatorisk hyllning till 
professor Helmer Bäckström, Sverige. Som pionjär och förebild 
ter han sig i nordiska sammanhang helt suverän. Under perioden 
1919-1944 sammanställde han sin serie på 97 aniklar om 
Kamerans och fotografins svenska historia - varvid epitetet 
"svensk" dessbättre många gånger förebildligt överskreds. Han 
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forskade i temat innan man annorstädes på allvar kommit på 
tanken att fotografin kan vara historia och att forskningsområdet är 
inte bara legitimt, utan väsentligt, komplicerat och högintressant. 
Av Bäckströms primärmaterial har vi i andra nordiska länder haft 
åtskilligt att inhämta. 

I Finland kom man trevande i gång betydligt senare. Två lokalt 
avgränsade studier förtjänar framhållas som i viss mån ban
brytande: Arne Appelgrens Om fotograferna i 1860- och 1870-
talets Vasa (Arkiv för svenska Österbotten VII, 1948) och Helmer 
Winters Johan Jakob Reinberg. Turkulainen monitaituri sadan 
vuoden takaa (Turun historiallisen museon vuosikirja 1950-52). 
För första gången granskades fotografernas gärning med aktning 
och strävan till exakt dokumentation. Seriös framställning till
lämpades, av allt att döma på alldeles eget, högst privat initativ. 

Det betyder inte att tankar eller rentav planer på en riktig finländsk 
fotohistorik helt saknades, tvärtom. Under nästan hela sin existens 
från grundandet 1919 har Finlands Fotografers Förbund (Suomen 
Valokuvaajain Liitto) gjort sporadiska försök att igångsätta rimlig 
grundforskning. Åren 1923, 1936 och 1943 behandlades saken 
officiellt, men konkreta resultat uppnåddes inte. Sistnämnda år 
stod även pågående världskrig som uppenbart praktiskt hinder. 

Sent omsider uppnåddes gynnsamma förutsättningar jämsides och 
på flera fronter. Utvecklingen skulle jag beteckna som svår
förutsebar, på sätt och vis nästan slumpartad. Med utstakade 
planer är man i bästa fall i takt med vissa strömningar och 
projekten går att förverkliga. Alternativet är att läget inte är moget 
och resultatet blir att man bara kan slå huvudet i betongväggen. 
Kring början av 1970-talet började en mängd nya saker hända i 
Finland, både fotopolitiskt och fotohistoriskt. Efter födslovåndor 
grundades Finlands fotografiska museum i maj 1969. Verksam
heten inleddes gradvis medan åtgärderna ackompanjerades av en 
ytterst animerad diskussion. I efterhand kan man åtminstone 
erkänna att meningsskiljaktigheterna gav alla initiativ betydande, 
gratis offentlighet. 

Vid sidan av utställnings- och insamlingsaktiviteter stod också 
publikationsverksamheten i det nygrundade museets blickpunkt. 
Min fotohistorik Kameran edestä ja takaa. Valokuvaus ja 
valokuvaajat Suomessa 1839-1870 kunde på museets försorg 
utges 1972 och efterföljdes fem år senare av fortsättningsvolymen 
Ateljeesta luontoon. Valokuvaus ja valokuvaajat Suomessa 1871-
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1900. Det är inte lämpligt att jag själv försöker bedöma dessa 
fotohistoriska arbeten, men konstaterandet att böckerna som sig 
bör försetts med-svenska och engelska sammandrag torde tillåtas. 
De är alltså i någon mån användbara även utanför den smala 
finskspråkiga sektorn. Den första volymen behandlar en så tidig 
period, de trettio första åren av foto i Finland, att källmaterialet 
inklusive tidningspressens annonser kunde konsekvent över
blickas. Det betyder att väsentliga nya fynd knappast står att 
uppleta, översikten är i stort sett heltäckande. Antalet verksamma 
fotografer i Finland före 1870-talet uppgår till drygt 120. 
Presentationen av dem medför att stenfoten till en finländsk 
fotografmatrikel egentligen redan är lagd. Påpekandet innebär 
naturligtvis inte att jag betraktar vår fotohistoria ens till sin äldsta 
del som slutbehandlad - nya synvinklar bör förvisso ständigt 
tillämpas. En matrikelstomme existerar dock och jag skall mot 
slutet av min expose återkomma till detta tema. 

Vårt fotografiska museum har under sin inemot två decennier 
långa verksamhet konsoliderat sin ställning och alldeles otvivel
aktigt sörjt för att fotohistorisk forskning fått substans och 
ryggrad. Arsboken Valokuvauksen vuosikirja som regelbundet 
utkommit sedan 1972 strävar att årligen registrera de viktigaste 
händelserna, vilket betyder att stommen av utvecklingen kon
tinuerligt blir bokförd. Något motsvarande sker naturligtvis jäm
sides i existerande inhemska fototidskrifter, men deras bevakning 
är av naturliga skäl betydligt mera slumpartad och svårbemästrad. 

Till museets stora satsningar hör även utställningen Minn e? 
Finländsk fotokonst 1842-1986 i Helsingfors konsthall 1986. För 
första gängen sammanställdes en helhetsbild av utvecklingen, ett 
finländskt fotohistoriskt panorama. Förberedelserna tog flera år i 
anspråk och ledde otvivelaktigt till att huvudlinjerna har klarnat, 
beredskapen mognat. Utställningens ramar redovisas ingående i 
utställningskatalogen och i årsboken 1986 av Pirjo Porkka, 
Sinikka Joutsalmi och Olli Haapio. 

Museets publiceringsverksamhet är på det he la taget relativt 
omfattande och med inriktning även på allmän fotohistoria, inte 
bara finländsk. Det finns knappast skäl att här uppräkna annat än 
de viktigaste prestationerna, helt oberoende av förl äggare. År 
1980 utgav Leena Saraste, fotograf och pedagog, en allmän 
fotohistorisk översikt Valokuva. Pakenevan todellisuuden 
kuvajainen, ett arbete som präglats av personliga synvinklar och 
även egna forskningsrön. Denna höst, alldeles nyligen utkom Kati 
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Lintonen med studien Valokuvan 70-luku. Suomalaisen 
valokuvataiteen legitimaatio ja paradigmamuutos 1970-luvulla, 
utgiven av Centralkommissionen för konst. Arbetet granskar 
1970-talets huvudströmningar, den oerhörda, mångfacetterade 
aktivitet som präglade föregående decennium. Behandling av så 
närliggande fenomen kan vara vanskligt, men innebär i alla fall att 
hela vår fotohistoriska situation fått en klar avgränsning: Början 
och slutet har åtminstone preliminärt satts på plats - det är bara 
den egentliga intrigen som fortfarande kräver uppmärksamhet och 
resurser. 

Enstaka fotografer, våra viktigaste ur historiskt perspektiv, har 
också ägnats uppmärksamhet. Finlands första och måhända 
internationellt sett förnämsta fotokonstnär I. K. Inha (1865-1930) 
fick en förnämlig presentation av Tuomo-Juhani Vuorenmaa och 
Ismo Kajander 1981. Inhas böcker och bildverk är fortlöpande 
föremål för intresse och utges i nya upplagor som getts kvali
ficerad typografisk utformning. Av våra äldre professionella 
fotografer har Victor Barsokevitsch (1863-1933), verksam i 
Kuopio, beståtts en kortfattad biografi och flera bildverk. Denna 
något ensidiga och överraskande inriktning förklaras i sin mån av 
att Barsokevitschs enorma plåtmaterial finns bevarat och nyligen 
inventerats. Även t.ex. · Samuli Paulaharju, Sakari Pälsi (Jussi 
Aalto 1985) och Vilho Setälä har fått sina fotografiska insatser 
vederbörligen noterade både medelst utställningar och separata 
publikationer. 

Uppräknade arbeten får betraktas som ströexempel. Aktiviteterna 
har varit glädjande mångsidiga. Före övergången till framtids
perspektiven finner jag angeläget att i förbigående försöka också 
redogöra för händelserna i grannländerna Sovjet och Baltikum. 
För Sovjets del är läget egendomligt fastlåst. Standardverket är S. 
Morozovs Russkaja chodozjestvennaja fotografija. Otjerki iz 
istorij fotografij 1839-1917, Moskva 1955. Vid ytlig granskning 
får man intrycket att det inte kan vara fråga om slutgiltighet -
åtskilligt återstår att forska och göra. Det är fullt möjligt att 
strävandena är i full gång - därom vet jag intet. 

Läget i Estland är lättare bevakat och även mera tillfredsställande. 
Kaljula Teder utgav 1972 Eesti fotografia teerajajaid. Sada aastat 
(1840-1940) arenguteed. Kort resume på engelska ingår. Vidare 
har den kända fotografen Peeter Tooming publicerat det attraktiva 
bildverket Tähelepanu, pildistan! Eesti foto minevikust 1840-
1940. Efter nio år av väntan trycktes volymen 1986 i Riga och 
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blev på sedvanligt sätt - trots upplagan 9.000 ex. - omgående 
slutsåld. Referaten och bildtexterna är denna gång avfattade både 
på engelska och tyska. 

Lettlands position är egentligen bäst. År 1985 utkom i Riga med 
Peteris Zeile som redaktör Latvijas fotomaksla . Vesture un 
musdienas. Volymen är rikt illustrerad och grafiskt relativt 
attraktiv - den lettiska fotohistorien har gått ut i en upplaga på 
25.000 ex. En rad experter behandlar utvecklingen ända frän 
början intill 1980-talet. Även här bestås resumeer på engelska och 
tyska. Det verkar således alldeles uppenbart att fotohistoria besitter 
aktualitet i Baltikum på ett sätt som motsvarar våra nordiska 
intentioner - medges bör dock att Litauen är ett för mig i samman
hanget okänt territorium. Med tanke på den politiska utvecklingen 
under detta år anser jag mig kunna understryka att kontakter av 
alla slag, fotohistoriska inbegripna, upplevs i Estland och Lettland 
som ytterst angelägna. 

För att återgå till hemlandet Finland: det är en hel del på senare är 
som åstadkommits och med tanke på 1960-talets njugga utgångs
läge är resultatet nästan överväldigande. Det är också att förmoda 
att den positiva utvecklingen fortgår. Flera projekt är på gång och 
den allmänna beredskapen förefaller lovande. Fotohistoriska 
studier kan bedrivas i samband med universitetsundervisningen, 
snarast hänförda till fackämnet konsthistoria. Det är en land
vinning som för något decennium sedan ingalunda betraktades 
som någorlunda självklar. Centreringen till Helsingfors förefaller 
också ge vika. Regionala projekt och institutioner förmodas växa 
fram och kommer att ge en bredare bas för forskning, förmodligen 
tillika också välgörande konkurrensstimulans. 

För drygt ett är sedan grundades Victor Barsokevitsch
valokuvakeskus (VB-fotocentrum) i Kuopio. Verksamheten har 
ännu inte markant profilerat sig, men viss tonvikt ligger i alla fall 
på utställningar, publikationer och forskning. Motsvarande 
initiativ torde ligga på lut även annorstädes, norra Finland och 
Uleåborg inbegripet. I Kuopio har man kunnat räkna med både 
kommunalt och i viss mån även statligt stöd. Det som i planerings
och grundläggningsstadiet föreföll nästan hårresande äventyrligt 
och ansvarslöst tycks under gynnsamma omständigheter ha nått 
elementär trygghet. 

Av de projekt som åtminstone delvis förankrats i Victor 
Barsokevitsch-centrumet är en kartläggning av fotoreproduktion i 
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finländsk press längst kommen och resultatet - Elämä etsimessä -
kan väntas kring årsskiftet. Volymen har redigerats av centrumets 
chef Jukka Kukkonen och tidskriften Valokuvas mångåriga 
redaktionssek:reterare Tuomo-Juhani Vuorenmaa. På längre sikt 
omfattar planerna utarbetandet av en möjligast komplett finländsk 
fotohistorik. Tidtabellen tar sikte på fotografins 150-årsjubileum i 
Finland 1992. Arbetet engagerar en rad experter och kurs
ändringar kan ännu bli möjliga - eller rentav sannolika. Men i alla 
fall är ett mångsidigt, tämligen heltäckande fotohistoriskt projekt i 
startgroparna. Med tur och skicklighet kunde detta innebära att det 
fotohistoriska läget för vår del i överskådlig framtid når fullt 
tillfredsställande standard. 

Kommande jubileer kan väntas ge brokiga aktiviteter ett 
välkommet stöd. Fotografiets J 50-årsfest nästa år avsätter 
knappast hos oss överväldigande resultat av den enkla anled
ningen att förberedelsetiden ohjälpligen blir alltför kort. Det 
förtjänar dock framhållas att vår äldsta kameraförening, Amatör
fotografldubben i Helsingfors r.f. passar på att fira sitt hundraårs
jubileum just 1989. Huvudsakligen riktas ansträngningarna på 
anordnandet av en utställning i Amos Andersons förnämliga 
museum i Helsingfors. Bert Carpelan har med prosabidrag av Bo 
Carpelan redan gett ut en fascinerande bilderbok Suvihuvi -
Sommarnöje med ett urval av klubbens äldre, förnämliga 
bildmaterial. Föreningens resurser är överhuvud betydande. Från 
första början var man i den lyckliga ställningen att professionella 
och amatörer kunde samsas kring gemensam verksamhet. Det gav 
prestationerna vederbörlig tyngd och dessbättre har även 
arkiveringen av fotomaterial bedrivits betryggande. 

Detta är kanske i stort sett dagens fotohistoriska situation, en 
summarisk redogörelse för det som förverkligats och en viss 
inventering av projekt som befinner sig på ett förberedande 
stadium. Förvisso finns det också någonstädes i skymundan 
planer som inte alls vädrats i offentligheten eller tillsvidare 
behandlats i gemensamma instanser. Som mäktig futurologisk 
avslutning vill jag alldeles på egen hand frammana ett samarbets
projekt av osedvanliga dimensioner. 

Jag åsyftar en finländ sk fotografmatrikel i direkt anslutning till 
Bj0m Ochsners och Sus Bonges förebildliga arbeten. Modellerna 
existerar och det är Sveriges och Finlands förbannade skyldighet 
att följa upp med motsvarande satsning. Med termen samarbets
projekt tänker jag i detta sammanhang inte bara på nationella, 
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gemensamma ansträngningar, emedan projektet är så omfattande 
och krävande att man icke rimligtvis kan tänka sig bördan lagd på 
en enda, uppoffrande och menlös persons axlar. Jag menar att vi i 
Sverige och Finland borde samordna våra satsningar, dra nytta av 
varandra och tillika ställa upp i ädel tävlan. M.a.o. vill jag härmed 
utlysa en fin sk-svensk landskamp med matrikeln som sporrande 
objekt. 

Det är en stor fördel att Ochsners (Fotografer i og fra Danmark) 
och Bonges (Eldre norske fotografer) matriklar så nära ansluter 
sig till varandra. Båda slutar formellt med året 1920, men inledd 
verksamhet följs naturligtvis upp ända till slutet. Det är en utmärkt 
sak att matrikeluppgifterna inbegriper även föräldrar och hustrur -
Bonge sträcker sig därutöver till barnens antal. Ofta saknas dessa 
upplysningar, men ur genealogisk synvinkel är <.kt prisvärt att 
yrkesutövarnas närmaste krets i mån av möjligheter registreras. 
Att årtal jämte adress anförs för ateljeverksamhet hör nästan till 
självklarheter, men förtjänar dock att poängteras. Eventuell annan 
yrkesövning och meriter vid sidan av kameraarbetet förtjänar 
förvisso att uppmärksammas. Källhänvisningar och register 
inklusive geografisk översikt hör till nödvändig apparatur. 
Resume på åtminstone engelska borde likaså förutsättas - att 
Ochsner består sammandrag på även franska och tyska är alldeles 
förträffligt. 

Överhuvud går ett förnämligt första pris snarast till Danmark med 
speciell hänsyn även till vacker typografi . Den norska versionen 
präglas av större spartanskhet, vilket med all sannolikhet förklaras 
av sparsamhetsskäl. Som bekant är snålhet sällan liktydig med 
vishet - inskränkningar kan göra nästan obotlig skada. Jag tänker 
mig att Ochsners danska matrikel nått sin enastående förebildlighet 
tack vare två upplagors luttrande, gradvisa mognadsprocess. 

Båda matrikelförfattarna har föredömligt redogjort för sina 
principer och insamlingsarbetets karaktär. Jag finner det fullt 
befogat att även fotografer verksamma utomlands medtagits eller 
åtminstone uppmärksammats som emigranter. Svårare och 
diskutabel finner jag frågan om vissa amatörers inbegripande i 
matrikeluppgifterna. Klara gränsdragningar är mycket svåra att 
tillämpa och hela urvalsproblematiken tål att noga prövas. I övrigt 
vill jag ur finländsk synvinkel och med vissa personliga erfaren
heter granska matrikeluppgifternas tänkbara källmaterial. 
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Det är självklart att lokala fotosamlingar inventerats för matrikel
redigeringen, likaså att tidningspressens annonser är en rikligt 
flödande, nästan bottenlös källa. Adresskalendrar är mycket 
nyttiga och i övrigt har Ochsner och Bonge tillgripit en mängd 
varierande, mindre systematiska utvägar att komplettera bas
uppgifterna. Förfrågningar och korrespondens kan i samman
hanget växa till svårbemästrade dimensioner. Med viss inblick i 
arkivforskning finner jag emellertid anmärkningsvärt att man inte i 
Danmark och Norge i högre grad nyttjat de handskriftskällor 
byråkratin förmodligen allestädes tillhandahåller. Formerna är 
antagligen i olika länder något varierande, men en viss grund
stomme är med all sannolikhet relativt likartad. 

Finländsk lagstiftning gällande etablerandet av affärsföretag 
uppföljdes från början av 1896 genom utgivandet av Register
tidning för Firmor, Varumärken och Patent i Finland. Firmorna 
registrerades i nummerföljd och antalet hade redan 1918 stigit till 
inemot 40.000. Större och viktigare fotografieateljeer inkluderades 
självfallet. Verksamhetens början, hemort och innehavare har 
således i princip bokförts, likaså förändringar i fråga om ägare och 
verksamhetsort samt slutligen även firmans eventuella upp
hörande. Detta låter alldeles förträffligt, men i likhet med alla 
byråkratiska system märker man snabbt att tillämpningarna är 
inkonsekventa. Anspråkslösare landsortsfotografer anmälde för
visso inte sin existens och undvek därmed inbetalning av de 
stämpelavgifter förfarandet krävde. Ateljens upphörande underlät 
man ofta av naturliga skäl att anmäla och åtgärden kanske vidtogs 
först efter åtskilliga påstötar. 

På kommunal nivå var övervakningen effektivare. Magistraten 
beviljade näringstillstånd och fotograferna kan vaskas fram ur 
mängden av mjölkbutiksinnehavare och klabbhandlare. Inlämnad 
ansökning åtföljdes av prästbevis, vilket ur matrikelsynpunkt är en 
ovärderlig fördel. Annars märker man snart nog, att konsekventa 
förfaranden inte utmärker ens den lokala byråkratin. Luckor och 
problem möter ständigt, men det hör ju som naturlig beståndsdel 
till matrikelredaktörens mödosamma vardag. 

Med dessa konstateranden vill jag inspirera vederbörande 
instanser att starta matrikelprojekten jämsides på Bottniska vikens 
bägge sidor. Jag är inte utrustad med fullmakt av finländska 
medarbetare, men saken har i alla fall diskuterats inofficiellt med 
några införstådda. Jag vill gärna inbilla mig att beredskap existerar 
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hos oss i Finland och inväntar med spänning svenska foto-
historiska rnatrikelreaktioner. 

P.S. hösten 1989: det finländska fotografiska matrikelprojektet 
igångsattes officiellt förra sommaren och siktar på utgivning 1992 
i samband med fotografins 150-årsjubileum i landet. Tidtabellen är 
ansträngd, men planerna kan förvisso inte fullföljas utan heroisk 
optimism. 
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OM AMATÖRFOTOGRAFINS ROLL I FINSK 
FOTOGRAFI 

PIRJO PORKKA 

INLEDNING 

Med dessa observationer och kommentarer om amatörfotografins 
roll i olika skiften av den finska fotografins historia vill jag väcka 
några tankar och visa några problem, som uppkom under 
forskningen för och utarbetandet av den omfattande utställningen 
MINNE? (Vart?) rörande grundlinjerna i Finlands fotografiska 
konst 1842-1986.1 

Året 1989 är ju internationellt fotografins 150-årsjubileum. men av 
flera skäl är året speciellt festligt i Finland: Suomen Yalokuvaajain 
Lii tto (Finlands Fotografers Förbund) grundades 1919, Finlands 
reklamfotografers förening 1959 och F inlands fotografiska 
museum 1969. Ämnet för min artikel har jag också valt därför, att 
i år firar den första och fortfarande verksamma fotoklubben i 
Finland, AFK (Amatörfotografklubben i Helsingfors, förr 
Fotografiamatörklubben i Helsingfors) sitt 100-årsj ubileum. 
Klubben anses som den äldsta, aktiva fotoklubben i Skandinavien 
i dag. 

DE FÖRSTA AMATÖRERNA 

I Finland, såsom i de flesta länder, var det några herrar, läkare, 
ingenjörer, arkitekter, vetenskapsmän, konstnärer , handlande 
osv., som intresserade sig för fotografin snart efter att upp
finningen hade an länt till landet.2 Men det tog lång tid innan 
intresset spreds vidare, utom till några i ämnet speciellt insatta 
personer. Förmögna herrar studerade våtplåtstekniken och först 
med torrplåtar och mindre kameror på 1880-talet kunde en vidare 
allmänhet prova den hemliga konstens resultat.3 

41 



Fig. 1. Harald Rosenberg (1883-1931). Fotografiamatörklubbens utflykt år 1912 
AFK:s samlingar. 

KLUBBEN 

Efter de första experimentdecennierna startade man är 1889 - efter 
svenskarnas förebild året innan - en amatörklubb. Som 
sällskapets ändamål angavs "att söka väcka intresse för foto-
konsten (n.b. ordet) och verka för dess spridning inom vårt 
land".4 

Först koncentrerade amatörerna sig främst på den tekniska 
utvecklingen. Snart blev de konstnärliga ambitionerna lika viktiga; 
man började efter utländska förebilder producera medveten foto
konst.5 

Kunskap och information fick medlemmarna först och främst från 
utländska böcker och tidskrifter, som utlånades från klubbens 
bibliotek, men som också refererades i medlemsorganen.6 Vi kan 
hitta i klubbens boksamling publikationer som Sun and Shade 
1892, Die Kunst in der Photograhie 1903, 1904, 1906-08, 
Jahrbuch fur Photographie und Reproduktionstechnik 1910, 
Nordisk tidskrift för fotografi, Fotografen , Svenska fotografen, 
Dansk fotografisk tidskrift, osv.6 Viktiga var gemensamma kurser 
och klubbkvällar, små tävlingar och utställningar samt föredrag 
och skioptikonbildsvisningar. 7 
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SAMVERKAN 

I medlemsregistret över Fotografiamatörklubben i Helsingfors vid 
sekelskiftet kan man konstatera några yrkesfotografer.8 I själva 
verket var det den berömde fotografen Daniel Nyblin (1856-
1923), som länge var primus motor i klubben. Det var han, som 
importerade tekniska nyheter från utlandet och som publicerade 
tidskrifter för fotografiamatörklubben.9 Jämte K. E. Ståhlberg, 
som gav ut den första finska läroboken i fotografi, Amatör
fotografen, år 1890, var Nyblin kursledare för amatörer. Om man 
ville hålla sig i takt med tiden gällde det att vara aktiv i amatör
klubben. Yrkesfotografer skolade sig också i utländska ateljeer, 
men bara några få.10 

Såväl en amatör eller en yrkesfotograf kunde vinna tävlingen. De 
kämpade både i separata sektioner och tillsammans: för yrkes
idkande fanns avdelningar såsom porträtt, landskap, förstoringar, 
reproduktioner i fotografi och fotografiska tryckalster. Tyngden i 
bedömningen låg på tekniska kriterier. För amatörer i den andra 
sektionen fanns motivgrupper av vyer, genrebilder, porträtt etc. 
De bedömdes var för sig oberoende av storlek och arbetsmetod. 
Särskild avseende fästes vid arrangement och val av motiv.11 

Tillsammans tävlade alla fotografer i sektionen "Konstnärliga 
fotografier oberoende af motiv" och blev bedömda efter strängare 
konstnärliga principer.12 

Också vetenskaplig fotografi hade en egen sektion. Den under
kastades inte bedömande av jury.13 

De olika tävlings grupperna hade egna jurymedlemmar bestående 
av antingen två yrkesfotografer och en konstnär (för de yrkes
idkande deltagarna) eller av två amatörfotografer och en konstnär 
(för amatörfotografernas sektion).14 

Vi kan se hur integrerande och i samförstånd yrkesfotografer och 
amatörer ville utveckla fotokonsten i Finland. Man kan säga, att 
det existerade en fruktbar växelverkan dem emellan. 
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Fig. 2. Alfred Nybom (1879-1963), yrkesfotograf. Operasångerskan Irma Tervani, 
Berlin 1906, AFK:s samlingar 

44 



Fig. 3. Herrnan Renfors ( J 849-1928), amatörfotograf, fabrikör. Barn med kall, ca 
1903, Kainus museums bildarkiv 
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UTSTÄLLNINGARNA 

Fotografiamatörklubben anordnade två stora, allmänna utställ
ningar i Ateneum: den första år 1903 för finska fotografer, och 
senare för finska och skandinaviska fotografer år 1907.15 Ut
ställningarnas inflytande kan noteras i det allmänna avancemang 
uppskattningen av fotografin genomgick samt i vissa kriterier, 
som legitimerades som kritikens principer och som kunde 
konstateras i utställningskritik. 16 Fenomenet med jurysystemets 
makt över vad deltagarna skulle förevisa förstärktes ytterligare 
under årens lopp. 

AVSKED 

Samexistensen mellan yrkes- och amatörfotografer blev trots detta 
så småningom mindre harmonisk. Signaler om detta kunde man 
till exempel märka i Fotografiskt allehanda. Daniel Nyblin, själv 
yrkesidkare, försvarar amatörerna i sin artikel "Fotografer och 
Amatörer" . 17 En mötes talares yttrande, att "fotograferna hafva 
ingenting att lära af an:iatörerna, men väl tvärtom -." vann en 
alldeles ovanlig anklang hos de närvarande. Det kom ut, att det 
redan existerade avoghet hos många fotografer mot amatörerna. 
För att inte låta denna motsättning förstärkas och för att använda 
historien som argument mot påpekandet, träder Nyblin in som 
medlare. Han påminner om att de första pionjärerna inom foto
grafins område inte var yrkesfotografer ursprungligen. De 
personer, som utvecklade metoden var amatörer. Den praktiska 
tillämpningen anser Nyblin ha fallit på yrkesfotografernas lott. 
Förmågan att skapa vackra bilder finns i amatörernas led i lika hög 
grad - "om icke ett tuppsteg högre", skriver Nyblin. Också den 
moderna riktningen inom fotografin har vi amatörerna att tacka 
för, då "De inslagit den rätta vägen för att rädda fotografin från att 
blifva en usel fabriksvara .. ".18 Nyblin talar om internationell 
fotografi, men vill inte beröra förhållandena i Finland. I slutsatsen 
omnämner han ändå (att) " ... vi yrkesmän just icke hafva så värst 
mycket att stoltsera öfver, och hvad våra amatörer angår, så finnas 
några bland dem, hvars arbeten tål att ses och - beundras".20 

Faktum var att konflikten kom idagen och att yrkesfotograferna 
allt mer började engagera sig i Finlands Fotografers Förbund, som 
vi grundat 1897. Den utställning, som skulle visas i Yiborg år 
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1904 återkallades. Detsamma hände i Helsingfors år 1910. 
Orsaken var bristen på deltagare. Den storartat ingångsatta ut
ställningsverksamheten krympte ihop. Nyblins magasin, som man 
kunde beställa kostnadsfritt, lades ned på grund av beställar
bristen. Tidskriften spelade en viktig roll som främjare av 
branschkunskap, men var också ett ovanligt aggressivt forum för 
fotopolitiska diskussioner. Nyblin, som var redaktör, skrev fritt 
och med det skarpaste ordval. Utan att skräda orden gick han till 
storms mot yrkesfotografernas lättja, avund och likgilitighet. 

SPRÅKFRÅGAN 

Den första amatörklubben hade varit svenskspråkig. Medlems
tidskrifterna var inledningsvis också svenskspråkiga, men 
Nyblins egen publikation Nyblins magasin, som fortsatte att spela 
en roll, var tvåspråkig: svensk och finsk. 

Den ökande nationalismen, som kom till synes också i Finlands 
sekelskifteskonst, sträckte sig därmed till fotografins kretsar. I 
slutet av 1800-talet beger sig många konstnärer på expeditioner till 
Karelen, nationaleposets landskap. I. K. lnha och Daniel Nyblin 
bl.a. reste landet runt för att fotografera landskapsvyer, som sedan 
såldes i ateljeerna.21 Inha sammanställde också en serie utmärkta 
fotografier av Karelens landskap och folkliv.22 Vyernas patriotism 
förenades bra med de nationalromantiska tendenserna. 

Finlands turistförening vände sig direkt till amatörfotografer för att 
få berika sina arkiv med konstnärliga landskapsfotografier.23 

Finska språkets ställning underströks. Fenomenet återspeglades 
också i Fotografiamatörklubbens utveckling och resultatet blev att 
den fin skspråkiga gruppen avsöndrade sig till ett eget sällskap, 
men först år 1921. Klubben hette Helsingin Amatööri
Valokuvaajat, som förändrades år 1929 till Kameraseura.24 

Nu hade aktiv itetens tyngd förfly ttats till den nya gruppen. 
Kameraseuras utställningar uppmärksammades. Några svensk
språkiga amatörer blev medlemmar i fin ska klubben också. 
Förutom klubbarnas egna tävlingar, arrangerades efter 1925 
tävlingar klubbarna emellan. En stor utställning, som var ett 
resultat av en tävling mellan finska och estniska kolleger, 
presenterades år 1928 i Ateneum.25 Tävlingen blev tradition och 
en viktig vänskapslänk, som existerar ännu i dag. Inom ramen för 
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nordiskt samarbete fick man till stånd en stor utställning i 
Helsingfors Konsthall år 1930.26 

Kameraseura var aktiv också med publiceringen av fotoböcker. 
Två publikationer av klubbmedlemmamas konstnärliga fotografier 
utgavs: år 1929 Ljus och skugga och år 1946 Kamerans konst, 
som sammanfaller med den finska piktorialismens två faser: 1920-
talet samt efterdyningen som romantisk landskapsidealism på 
1940-talet. Klubben kom att få ett konserverande inflytande på 
den konstnärliga fotografin. Tendensen förstärktes och 
koncentrerades genom tävlings- och utställningssystemet. Be
dömningsjuryn dikterade slutligen kvaliteten och innehållet och 
man kunde spå på förhand vi lka slags fotografier som skulle 
komma att visas och belönas.27 

På 1930-talet, egentligen under de tre åren 1929-31, bröt något 
nytt fram. En liten grupp amatörfotografer, egentligen fi lm
fotografer och grafiker samt yrkesfotografer, framträdde som 
representanter för en ny riktning, den s.k. nysakligheten från 
Bauhausskolan. Trots att riktningen dominerade en mycket kort 
tid - genom en utställning av gruppen ABISS och genom polemik 
i kulturtidningar - hade perioden avgörande effekt på de 
fotografiska uttrycksmedlen i Finland.28 Eino Mäkinen, som var 
den starkaste propagandisten för den nya riktningen, var filmare, 
fotograf och oppositionsledare i Kameraseuras debatter. 

Trots att den piktorialistiska tendensen fortsatte inom amatör
fotografien, kunde man notera den nya riktningens inflytande som 
ett friare förhållningssätt till kameran, ett nytt sätt att beskära 
bilderna och en fräschare tonskala.29 Bromoljetryck fick ge plats 
för enklare förstoringar. Förändringen märktes tydligt i sällskapets 
tävlingar.30 

YRKESFOTOGRAFERNAS MAKT 

Den så kallade tillämpade fotografins uppkomst på 1950-talet 
närmade den finländska fotokonsten till interna tionella 
tendenser.31 Reklamfotografin och senare bildjournalismens 
expansion före televisionens tid vidgade fotografins fält långt 
utöver amatörklubbarnas intima, konstnärligt imiterande 
strävan.32 Hobbyverksamheten i klubbarna fortsatte på stadgade 
vägar. Först på 1960-talet blev en förändring synbar i ut
ställningsformer och arbetsmetoder, när privata fotografier började 
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ställa ut sina egna projektresultat. Färgfilmen presenterades och 
naturfotografin steg in. I fotoklubbarna entusiasmerades man av 
fotografikens abstrakta former som motsats till andra gruppers 
kritiska, realistiska samhällsdokumentation.33 Det var ofta fack
fotografer som ställde ut mer omfattande projektarbeten. Genom 
subjektivismen i inom den konstnärliga fotografin och det 
personliga engagemanget i en tematik fick fotografkåren en ny 
identitet.34 

I slutet av 1960-talet kom staten med i spelet i det att man beviljade 
fotografin konstkornmissioner, stipendiesystem, konstprofessurer 
och upprättade Finlands fotografiska museum. Tidskriften 
Valokuva fick nya riktlinjer och fotografskolningen börjades. 

Amatörernas roll förändrades åter igen. Nu var de unga - de som 
syntes och representerade finsk fotokonst - skolade konstnärer, 
som hade möjlighete n att förverkliga sina ideer med stöd av 
stipendier. Ännu hade amatörkretsarna möjlighet att inverka på 
finsk fotografi, nu genom beslutanderätt i de olika fotografiska 
instansernas styrelser, där alla fotografiska verksamhetsgrupper 
faktiskt är representerade ännu idag. 

Man kan säga, att amatörerna på sätt och vis har isolerats mer, 
men deras organisationer arbetar ändå mycket aktivt, har hög
klassiga kurser med utländska lärare och årliga utställningar. 
Ekonomiskt stöd märkes också på amatörfältet. Det internationella 
tävlings- och utställningsdeltagandet, vilar fortfarande i deras 
händer. Kanske kan vi säga, att amatörfotografins roll som 
allmänhetens hobby har förstärkts medan aktiviteter som ut
ställningar, föreläsningsverksamhet, publikationer, utbildning etc. 
har separerats och hamnat på flera händer, museer, gallerier, nya 
föreningar, konstindustriella högskolan bl.a. 

Fotografiamatören av i dag är väl utrustade med kunskap och 
modern teknik. Uttrycksfältet är fritt, men kampen om att bli upp
märksammad har blivit hårdare. 

DEFINITIONSPROBLEM 

Forskarens problem nummer ett är definitionsfrågan. Vem är 
amatör och vilken fotografi är amatörfotografi? Var de självlärda 
skomakarna, som fotograferade på landsbygden mot betalning 
yrkesfotografer eller var deras produkter amatörfotografi? Eller 
kan vi säga, att det finns självutbildade yrkesfotografer och 
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utbildade yrkesfotografer - är det tillräckligt att ha fotografin som 
yrke, till exempel för marknadsfotografer? Vad är det då frågan 
om, när en ingenjör eller en arkitekt producerar utsökta porträtt? 
De är väl amatörer? 

Frågan kan också ställas tvärtom. Är porträttfotografen, som är 
engagerad i amatörklubben - och som vinner första priset -
amatör? Är hans fotografier där amatörfotografi? Eller har alla 
konstfotografin som hobby? 

Vi måste definiera begrepp för forskningen, och faktum är ju, att 
begreppen också är olika i olika tider. Ändå kan man fundera över 
om det är lön, skicklighet och konstnärlig kapacitet eller storlek på 
produktionen, som definierar vem som är yrkesfotograf och vem 
som är amatör. 

I Cameran från år 1893 grubblade man redan över detta problem. I 
artikeln "Är fotografin konst eller hantverk?" läser vi: "Om denna 
fråga synas åsikterna vara mycket delade. Om en bagare från 
landet kommer till staden och tager några lektioner i fotografering 
samt därefter reser tillbaka och öppnar vid sidan af sitt bageri en 
'fotografi-atelier för porträttering' så kan man ju rimligtvis icke 
anse personen i fråga ännu för en fullfjädrad konstnär utan endast 
för en hantverkare. Men om han efter årslång praktik och ifriga 
studier kan svinga sig upp till en viss konstnärlighet, så är han väl 
icke mera blott och bart en hantverkare. "35 

KONSTEN - FOTOGRAFIN 

Förr skilde amatörerna ut sig som en grupp som var särskilt 
intresserad av konstnärlig fotografi. Nuförtiden kan vi tala om 
fotokonst i yrkesfotograferna~ eller i amatörernas händer. Faktum 
är bara, att allt färre yrkesfotografer har tid att utveckla ett fritt 
fotografiskt uttryckssätt. Dessutom existerar några exklusiva 
fotokonstnärer, som försöker att leva med statliga bidrag eller 
stipendier. Försäljning av konstfoto underhåller ingen. Forna 
tiders amatörer har fått lov att lämna sin roll för de nya 
fotokonstnärerna, som har erövrat ställningen som finska foto
konstens representanter. 

Nuförtiden finns i Finland målare, som arbetar seriöst som 
fotografer, till exempel Kuutti Lavonen och Timo Valjakka. De 
har deltagit i framstående internationella konstutställningar med 
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fotografier. På samma sätt överskrider några fotokonstnärer 
gränserna, såsom Kari Paajanen och Keijo Kansonen. De kan 
framträda med installationer, som har litet eller ingenting med 
fotografin att göra. Är de då amatörer i målarkonst? Är 
konstnärerna amatörfotografer? Eller kan vi säga, att de båda är 
konstnärer, som utnyttjar fotografiska tekniker för sina uttrycks
behov? Konsten och fotografin räcker varandra händerna. Vi kan 
med andra ord konstatera, att amatörfotografins roll i dag är 
ganska komplicerad. 

I viss mån har amatörskapet positiv klang än i dag. Det lovar 
fräschhet och unnar frihet. Det har gått så långt, att somliga 
fotografer utnyttjar den vanliga kameraknäpparens stil som en 
konstnärlig effekt i sina arbeten. Man kan se cirkeln sluta sig 
omkring amatörfotografins roll. 
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HUR EN SVENSK FOTOGRAFIHISTORIA 
VÄXTE FRAM 

ROLF SÖDERBERG 

För alla, som nu tänker hjälpa till med att kartlägga den svenska 
fotografihistorien, kan det kanske vara nyttigt att läsa något om de 
komplikationer som drabbade oss som skrev Den svenska foto
grafins historia.1840-1940 (Bonnier Fakta 1983). 

Hur väljer man 400 bilder ur ett material, som är ett okänt antal 
miljoner stort? Eftersom boken var den första i sitt slag fick man 
nästan starta från ett nolläge. Självklara klassiker - a la konst
historiens Mona Lisa, Karl XII:s likfärd eller En dandys död -
hittade vi knappt ett dussin. Andra skribenter hade kanske också 
som en självklarhet valt J W Bergströms daguerrotypi av hustrun 
vid spinnstolen, Jaegers vernissagebild från utställningen 1866, 
Severin Nilssons skolklass från Halland eller Axel Malmströms 
paltbrödskö från 1917. Bokens slutgiltiga urval är till inte ringa 
del slumpens skördar. Minst hälften av bilderna har aldrig tidigare 
reproducerats . Vi tog det som vår uppgift att försöka spåra 
material av de fotografer som gått i spetsen för utvecklingen. 

När jag kom till Stockholms Stadsmuseum (nedan förkortat SSM) 
i maj 1967 fick jag ett ansvar för rikets troligen största samling 
negativ (ca 1 miljon). En femtedel fanns i positiv - originalavdrag 
eller repro - fördelade på drygt tusentalet mappar. Materialet var 
uppdelat efter ämnen, främst topografiska. Något söksystem för 
att spåra bestämda fotografer fanns inte, det kan man inte räkna 
med att finna någonstans i rikets arkiv undantagandes Foto
grafiska museet. 

Hösten 1967 såg Bo Lagercrantz, som då var SSM:s chef, till att 
Fotografiska Museets Vänners samling presenterades på en bred 
utställning. Kommissarie var en pensionär, bildbyråmannen 
Harald Althin. Utställningen var en påtryckning för att få till stånd 
ett permanent fotografiskt museum. Lagercrantz och Althin 
stimulerade ens egna ansträngningar att snabbt nå insikt i 
Stockholms fotografihistoria. Vid genomgången av de tusen 
mapparna kunde man här och var hitta material av annorlunda eller 
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extraordinärt värde. Man antecknade och la grunden för ett 
söksystem fram mot bestämda fotografnamn. 

Vad gäller SSM:s negativsamling är uppläggningen en annan. 
Under museets pionjärtid på 1930-talet var institutionen tämligen 
ensam om att vilja magasinera tunga glasnegativsamlingar. Som 
en grund hade S tadsarkivet överlämnat de fr o m sekelskiftet 
räddade samlingarna. Nu tog man om hand en rad fotoateljeers 
kvarlåtenskaper. De ansågs vid denna tid inte ha något 
kommersiellt värde men av pietet sökte ändå arvingarna rädda 
stora insatser åt eftervärlden. Eftersom glasnegativ är svår
härbärgerat har ändå det mesta av de första 100 årens bestånd gått 
förlorat via tippen. Andra världskrigets vindsröjning, då man 
beordrade att speciellt tungt och brännbart material undanröjdes, 
var en kulturkatastrof. 

Av tidigare samlingar som räddats må nämnas: Gösta Florman, 
Ferdinand Flodin, Henry B Goodwin, Arvid Florin, Axel 
Kaudern, Anders Wiklund, Valter Wolfenstein, Oscar Bladh, 
Theodor Modin, Axel Malmström, Lars Larsson, C J Gimberg, 
Anton Blomberg, Frans G Klemming, Carl Curman och Kasper 
Salin. 

Ambitionen att söka bevara negativbestånd fanns kvar 1967. 
Under mina år togs bladetta om hand: 

1969 Dagens Nyheter. 700 repronegativ, tillkomna i an
ledning av den av DN och SSM ordnade succe
utställningen "Stockholm då". 

Oscar Heimer. 1100 glasnegativ av Stockholms trähus
områden tagna 1896-1906. Formellt en långtidsdeposi
tion från Sveriges Radio{fV. 

Wilhelm Lamm. 600 glasnegativ. Sekelskifte. Lamm 
drev fotohandel på Sturegatan. Han köpte upp negativ
samlingar av framlidna kolleger som Severin Nilsson, 
Bengt Ohrling och Oscar Ellqvist. Kopior ur dessa 
såldes utan angivande av källan. Transaktioner av denna 
typ var inte ovanliga innan våra copyrightlagars tid. Det 
kan vara ett memento för forskaren. Ett firmamärke eller 
en namnetikett på baksidan garanterar inte alltid 
ursprunget. 

1970 Atelier Jaeger. Ca 50 000 negativ från 1910-55 tagna av 
Herman Sylvander, Gösta Hård, Curt Hofgren och 
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Herman Bergne. Porträtt, mycket kungligt. Gåva av 
Bergne i samband med ateljens upphörande. 

Andreas Hasselgren. ca 500 positiv+ repronegativ. 90-
talstopografi och reportage av hög klass. Gåva av foto
grafens styvdotter. 

1971 Svenska Dagbladet. ca 35 000 glas- och filmnegativ. 
Reportagebilder från 1928-60 liggande i kronologisk 
ordning. Gåva av tidningen. 

Atelier Jaeger/Herman Sylvander. ca 4000 negativ. 
Rollporträtt av 1920-talets ledande scenartister. Gåva av 
Claes Sylvander. 

1974 Jan de Meyere. ca 6000 negativ. Porträtt av celebriteter, 
dans, teater från 1930-talet. Gåva av änkan Ruth de 
Meyere och svägerskan Wilma Björling. Minnes
utställning ordnades. 

1975 Harald Olsens firma. Stor samling repronegativ i glas, 
som använts för firmans vykortsproduktion. 

1976 Oscar Bladh. Flygfotografier i huvudsak från 1960-73. 
Värdefullt komplement til SSM:s tidigare Bladh-samling 
från 30-talet. Gåva från familjen. 

1978 Axel Swinhufvud. ca 20 000 glasnegativ. Reportage m 
m från 1910-42. Testamentari sk gåva. Se artikel i 
Stadsvandringar, 4 (1981). 

De negativsamlingar som kom till SSM på 30-talet nummer
registrerades och kartotekbelades till stor del men uppkopiering 
skedde endast punktvis. Några av de bästa blev nu på 70-talet 
föremål för separatutställningar och det kan kanske vara lärorikt att 
beskriva hur några helt glömda fotografers insatser kunde väckas 
till nytt liv. 

Efter testning på ljusbord föreföll det som om Frans G 
Klemmings samling vore värd att dra fram. Han representerar en 
lyrisk och melankolisk fotostil, som är släkt med Konstnärs
förbundets måleri. Klemmings glasnegativ (6000 nr) hade skänkts 
till Stadsarkivet efter hans död 1922 och sedan dess varit 
sovandes. En dotter och en son kunde spåras som blev behjälpliga 
vid den minnesuställning som ordnades 1975 på SSM. När 
katalogen kom på vernissagedagen (nr 1 i en nystartad foto
historisk katalogserie "Stockholmsfotografer", vars låga utgiv
ningstakt har ekonomiska skäl) var flera bilder spegelvända. 
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Dessvärre också den vackraste, "Högvakts terrassen" från 1888, 
som utgör förlaga för Robert Lundbergs målning "Vid högvakten" 
på Nationalmuseum. Tavlan och en meterförstoring av 
Klemmings foto hängde bredvid varann på utställningen och fotot 
föreföll att vara det bättre konstverket. Av diskretionsskäl tycks 
Klemming ha gömt undan det material, som beställts av Robert 
Lundberg och Anna Palm. Konstnärernas beroende av foto
grafiska förlagor var länge tabu. "Högvaktsterrassen" har sedan 
reproducerats i flera sammanhang, bl a i The Frozen Image 
(1982), som representativt för skandinaviskt foto. Av en 1974 
totalt okänd bild har snabbt skapats en "klassiker". 

Fig. 1. Högvaktsterrassen, Stockholm , 1888. Fotografiet av Frans G Klcmming 
utgör förlaga till Roben Lundbergs målning "Vid högvakten" (ur Sven ska 
fotografins historia, 1983 ). 

Anton Blombergs produktion hade också, alltsedan han drog sig 
tillbaka från yrket 1915, helt nonchalerats. Besvärande schismer 
med kolleger har kanske bidragit till glömskan. Kurt Bergengren 
nämner honom i en namnuppräkning i sina artiklar om pressfotot. 
Dock var han vår förste professionelle pressfotograf, anställd av 
Idun från 1899. Två döttrar till Blomberg kunde spåras, båda 
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överraskade och glada att fadern skulle rehabiliteras. Katalogen, 
"Stockholmsfotografer" (3.1980), följdes upp med boken 
Stockholmsliv i Anton Blombergs bilder 1893-1914 (Natur och 
Kultur 1981). 

Mycket 1800-talsmaterial tycks endast ha räddats av en lycklig 
slump. Det gäller tex Wilhelm Lundbergs negativ (ett tusental 
från 1865-75), det äldsta bestånd mig veterligt av denna 
storleksordning. Helmer Bäckström överlämnade samlingen ca 
1960 till SSM efter att ha haft den lagrad på Tekniska Högskolans 
vind. Lundberg hade atelje vid Stortorget och sysslade bl a med 
reportage och sällskapsbilder av för sin tid sällsynt an. Utom i vår 
fotohistoria är Lundberg framdragen i min Stockholmsgryning 
(Liber 1986). 

Fig. 2 Hovfotograf Mathias Hansens atelje på Regeringsgatan 11, Stockholm, ca 
1870 (ur Den svenska fotografins historia, 1983). 
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SSM:s samling är, som ovanstående förhoppningsvis antyder, 
representativ för huvudstadens fotografihistoria. I Stockholm 
hittar man också material för hela riket i Fotografiska museet, 
Nordiska museet och Vitterhetsakademien (ATA). Vid ett slump
artat samtal med bokförläggare Georg Svensson på Bonniers 
frågade han vad jag sysslade med för skriverier och jag nämnde då 
att jag gärna skulle skriva något om fotografi. Han sade då, till 
min överraskning, att han ända sedan 30-talet hade haft en 
önskedröm om att ge ut en svensk fotografihistoria "utformad som 
en konsthistoria". Han bad mig teckna ner ett förslag om hur en 
sådan kunde tänkas se ut. Jag skrev då ned en lista på 10-12 
"experter", som kunde tänkas bidra med kapitel på sina special
områden. Bl a föreslog jag att Kurt Bergengren skulle skriva om 
pressbilden. På förlaget förklarade man dock att man hade dålig 
erfarenhet av sådana sk team-work. Somliga skrev torrt, andra 
yvigt, somliga kort, andra långt, somliga lämnade manus i tid, 
andra aldrig osv. Man undrade då om jag inte kunde skriva 
boken ensam men jag tyckte mig sakna full kompetens för detta. I 
Pär Rittsel säg jag en partner som kompletterade mig på svaga 
punkter bl a tekniken. Georg Svensson, som egentligen redan då 
var pensionär, åtnjöt stor prestige på Bonniers, och genom hans 
auktoritet kunde projektet genomföras. Dock sökte Bonniers 
försiktigtvis stödpengar och i september 1980 kom 150 000 frän 
Kulturrådet. Ett kontrakt kunde skrivas och precis tre är senare, 
hösten 1983, kom boken ut. 

Vilken grund hade man då att stå på? Fackpressen, fr o m 
Fotografisk tidskrift 1888, museernas årsböcker och kataloger, 
stadsmonografier, etnologiska verk etc. Med tanke på symposiets 
visade vördnad för Helmer Bäckströms pionjärinsats kan jag 
nämna ilttjag 1967 lyssnade till Bo Lagercrantz och Harald Althin , 
då de övervägde möjligheten att ge ut hans artiklar i samlad följd . 
Bäckströms ålderdomliga språk, den rudimentära illustreringen 
och det rapsodiska i materialet gör dock att inget förlag kan tänkas 
nappa på iden. Fondmedel borde kanske äskas för en ren 
faksimilupplaga, som hjälp för forskningen. 

Eftersom Bäckström endast publicerat material om tiden 1840-70 
skrev vi till hans två döttrar och undrade om vi kunde få titta på 
eventuellt förekommande anteckningar i kvarlåtenskapen. Vi fick 
ett artigt och iskallt nej med upplysning att de själva övervägde en 
publicering. 
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Till hjälp fick vi också. 10 000 som resebidrag. Forskare, som 
söker sig till andras revir, riskerar naturligtvis att punktvis mötas 
av stel byrå.krati eller revirbevakning. På våra resor fick vi dock 
välvilligt bistånd i Uppsala, Örebro, Malmö, Linköping, 
Landskrona, Helsingborg och Göteborg. Dessa nedhopp i 
främmande arkiv var naturligtvis för korta, och man blir beroende 
av att hitta tjänstemän, som kan leda en rätt. Vå.r iver att försöka 
hitta representativt stoff i nya regioner var dock stor. Den 
Stockholmscentrering, som boken ändå fick av tvingande skäl, 
var icke önskad. 

Beställningskravet, "en fotografins konsthistoria", var inte stelt 
menat. Det är naturligt att de intelligentaste och stilledande 
fotograferna söker ge sina kompositioner ett artisti skt sting, en 
suggestiv laddning. Skall man begränsa sig till 400 bilder på 340 
sidor vill man ha en kvalitet vid sidan om rutinen. 

För de unga forskare , som kan tänkas vilja konsultera oss, vill jag 
här nämna hur vi fördelade uppgiften: 

Pär Rittsel : Daguerreotypin. 1850-talet. Svenska fotografer i 
utlandet (August W Ericson, Hägg, Nordenskiöld). STF. 
Konstnärstiden. Gunnar Lundh. Den nya sakligheten. Epoken 
Rosenlund. Därtill de tekniska sammanfattningarna. 

Rolf Söderberg: Porträttfotografien 1860-1900. Stadsbilden 1860-
1900. Social dokumentation 1860-1900. Svenska fotografer i 
utlandet (Rejlander, Palander, Berggren, Otto, John A Anderson, 
Victoria, Hedin, Nils Strindberg). Amatörernas ungrenässans. 
Teaterfotografiet. Tidningsreportaget. Olle Nyman. 

I planen ingick ytterligare två kapitel, Färgfotografiet (från 
kolorerade daguerreotypier till G W Cronqvist på 1930-talet) samt 
Bygdefotografiet. Det första försvann av ekonomiska skäl, det 
andra av sidbrist och tidsnöd. Kritiken dök ner på denna frånvaro 
och säkert med rätta. Vårt enda försvar skulle kunna vara att just 
den etnologiska fotografin är den som hittills bäst presenterats i 
separata volymer. Lokalpatriotismen gör att landskapsböcker blir 
lönsamma. Monografier om enstaka fotografer tycks däremot vara 
dödsdömda. 

Det största bevarade materialet från 1800-talet hittar man inom 
porträttfotografin. Mycket har bevarats i släktleden i albumen. 
Eftersom det mest rör sig om beställningar har det en konven
tionell prägel, som speglar samma rutin riket runt. Porträtt-
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Ett foto som togs 9 månader tidigare, och som är lika spännande, 
kunde man tex hitta i Örebro: "Engelbrektstatyns avtäckning 14 
oktober 1865." På baksidan av originalet fanns Carl Gustaf 
Thalens etikett. Han var utsänd från Stockholm av Ny Illustrerad 
Tidning. På SSM finns topografiska Stockholmsserier, som han 
signerat. Samma serier har också distribuerats i Carolina von 
Knorrings namn. Vem har gjort vad? 

Fotografin av järnvägsolyckan i Lagerlunda november 187 5 
attribuerades till Linköpingsfotografen Svante Rydholm med stöd 
av en notis i Ny Illustrerad Tidning . (Länsmuseets chef i 
Linköping, Gunnar Lindqvist, ansåg sig vid symposiet ha belägg 
för att en annan fotograf tagit bilden.) 

De fotografiska förlagorna till Ny Illustrerad Tidnings många 
trästick tycks i övrigt vara försvunna. Eller finns det mera i 
gömmorna? 

Fotografier av "livets skuggsidor" från den oscariska epoken är 
ytterst sällsynta. Någon svensk Thomson, Hine eller Riis kan ej 
spåras. Malmö fängelses fångbok är ett udda fynd. En sida med 
vad man nu kallar "socialporr" kan ses i boken. Det är 
beställningsbilder användbara för välgörenhetskampanjer eller till 
varning och varnagel. 

De bästa dokumentära bilderna vi fann är av Axel Rydin, gjorda 
på kommunalt uppdrag. Rydins kvarlåtenskap är skingrat och 
materialet numerärt ringa. 

Efterlyses: mera stoff av Axel Rydin eller kolleger av hans sort. 
Att samla material till det anknytande kapitlet Tidningsreportaget 
innebar också besvikelser. Pressfotografer är stundens barn och 
nonchalerar helt sin egen historia. De stora tidningsdrakarnas 
arkiv är svårtillgängliga och kopiorna osignerade. I min nöd ringer 
jag upp Karl Sandels för att få tips om hur man fångar in 
representativt material. Jag råkade säga att vi i boken tänkte lägga 
tonvikt på "den exklusiva fotografin", en sanning med modifika
tion, eftersom vår strävan var att famna det mesta. Över detta blev 
Sandels ilsk, men han kunde inte ge någon som helst hjälp i vår 
jakt på pressfoton. 
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Fig. 4. Axel Ry<lin: badsal fö r gossar vid Engelbrekts folkskola i Stockholm 1909 
(ur Svenska fotografins historia, 1983). 

Konstnärstiden fick i boken en bred presentation, vilket på några 
håll väckte irritation. Peder Alton kallade materialet strunt. När 
Rune Hassner använder ordet piktorialist är det som skällsord. 
Men stämningen tycks ha vänt. Goodwinutställningen på SSM 
november 1988 - april 1989 har haft stor respons även i yngre 
fotografkretsar. 

Fotoskribenterna idag vet mycket om nuläget men föga om de 
förs ta 100 åren eftersom materialet är så svårtillgängligt och 
rudimentärt presenterat. Vår bok var en "ramberättelse", ett första 
försök till en samma nfattning, men också en vädjan om 
kompletterande forskarinsatser. Vi hoppas Tema Kommunikation 
kan initiera sådana. 

Vår bok trycktes i 6000 exemplar, varav drygt 1/3-del såldes till 
ordinarie pris. I februari 1988 realiserade Bonniers hela rest
upplagan trots tidigare löften om viss lagerhållning på längre sikt. 
Jubileumsåret 1989 finns den all tså endast tillgänglig via 
antikvariat eller bibliotek. 
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PRIVAT OBJEKT OCH OFFENTLIGT MEDIUM. 
KUNGLIGT PORTRÄTTBRUK I SVERIGE 

TIDIGA FOTOGRAFISKA BILDER 

SOLFRID SÖDERLIND 

Fotografiets första experimentår i Sverige är väl kända. Genom 
Rolf Söderberg och Pär Rittsel har vi kunnat ta del av en passus i 
pionjären Lars Jesper Benzelstiemas minnesanteckningar, där det 
framgår att hans offentliga förevisningar av daguerreotypitekniken 
på nådig befallning även utsträcktes till Arvfurstens Palats vid 
Gustav Adolfs torg. Detta inträffade vintern 1841, och man bör 
lägga märke till, att trots att Benzelstierna hyrt lokal vid 
Riddarhustorget speciellt för sådana förevisningar, får han bege 
sig till ett kungligt palats så snart de kungligas intresse blivit väckt 
- inte tvärtom. Riddarhustorget ligger inte många meter från 
Arvfurstens palats, men med kungafamiljens offentlighet förhöll 
det sig annorlunda än idag. Egentligen kan man inte tala om någon 
offentlighet i det fallet, eftesom den kungliga familjen ytterst sällan 
gjorde offentliga framträdanden - som regel inskränkte det sig till 
förmäln ingar och begravningar - och i övrigt förhöll sig som en 
privat (om ock känd) familj. För en bredare allmänhet var inte ens 
deras ansikten bekanta, och de litografier och kistebrevstryck som 
spreds medförde knappast någon ändring därvidlag, eftersom det 
rörde sig om starkt idealiserade eller på annat sätt förvanskande 
porträtt. 

Men åter till Benzelstiema. Han drog naturligtvis iväg till Gustav 
Adolfs torg och förberedde experimentet. Hela kronprinsfamiljen 
kom: kronprinsparet Oskar och Josefina och deras barn, de fyra 
prinsarna Karl, Gustav, Oskar och August, samt deras enda 
dotter, prinsessan Eugenie. Benzelstierna tar utsikter från 
fönstren, och uppger att "De kongl. visade verkligt deltagande för 
den nya uppfinningen"!. 

I tidigare skildringar av daguerreotypins första år i Sverige dröjer 
det till år 1844, innan en kunglig person omnämns i samband med 
en daguerreotypist.2. Då gäller det den nyblivne kungen Oskar I: s 
sittning för fransmannen Derville. När man därefter inte sett 
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kungens eller hans anhörigas namn omskrivna i samband med 
någon fotografisk händelse, har man i senare tider tolkat det som 
ointresse såväl från Karl XIV Johans som Oskar I:s sida. Och det 
är onekligen tankeväckande att man inte kallade Stockholms förste 
porträttdaguerreotypist Johan Adolf Seven till sig när han 
etablerade sig 1841. Likaså är det märkligt att den gamle kungen 
Karl Johan inte blev fotografiskt porträtterad under sina sista år i 
livet3. Det förefaller onekligen som om samhällets ledande skikt 
var betydelselöst för den nya bildtypens framgång, och som om 
fotografiets spridning visade ett anonymt förlopp vad beställarna 
eller bildbrukarna anbelangar. Kort sagt: man kunde tro att 
fotografiets tidiga historia i Sverige socialt sett är anonymhistoria. 
Men den gängse uppfattningen om rikets första familj och dess 
förhållande till fotografiet i allmänhet och porträttfotografiet i 
synnerhet kan nyanseras något om man tar del av tillgängligt 
arkivmaterial, och det är det som är ämnet för denna artikel. 
Arkivalierna ger uppgifter om när och i vilka sammanhang kunga
familjen beställde porträttfotografier. Sammanställningen av dess 
uppgifter leder därför till frågan om de kungliga använde porträtt
fotografiet som privat objekt eller offentligt medium. 

Ett empiriskt studium av kungligt bildbruk har sin utgångspunkt i 
källäget. Det skriftliga materialet rörande kungafamiljen är 
synnerligen omfattande, men till övervägande del opublicerat. Den 
som av en eller annan anledning sätter sig före att gå igenom några 
aspekter av hovets eller kungafamiljens verksamhet och liv har 
alltså stora mängder material, och svårigheten ligger i att det rör 
sig om ett i viss mening osovrat material. Den arkivering som från 
första början ägt rum är delad i de olika ekonomiska enheternas 
redovisningar, årsvisa journaler, utredningar, bouppteckningar 
och inventarier samt privata papper. Förutsättningarna för arbetet 
med källmaterialet är därför givna av den kategorisering som 
samtiden använt vid arkivbildningen. En separat redovisning av 
exempelvis bildinköp var främmande för dem, vilket innebär att 
den nutida forskaren - för att undanröja fundamentala misstag vid 
materialselektionen - först måste gå igenom hela arkiverings
systemet för de kungliga papperen och det bevarade bildmaterialet. 

Flera utmärkta översikter finns över de kungliga arkiven, dels 
allmänna arkivöversikter, dels en och annan specialstudie4. För 
Bernadottearkivet finns dessutom huvudböcker över arkiv
innehållet. Husgerådskammaren har ett separatinventarium över 
Bemadotteska Minnesrummet och ett lättöverskådligt bildarkiv. 
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Bernadottebiblioteket har också ett relativt lättöverskådligt bild
arkiv, bestående av ca 1000 fotografiska album och 340 arkiv
kapslar med lösa fotografiers. 

Utfallet av materialöversikten visade att det skriftliga materialet 
och det bevarade bildmaterialet kunde tänkas överlappa men inte 
helt täcka varandra. Det finns t.ex. luckor i de kungliga 
räkenskaperna, luckor vilkas omfattning man inte kan kartlägga 
helt. Ackvisitionen av porträttfotografiska bilder ligger delvis 
under strikt privat kassa, som nästan aldrig finns redovisad. Vad 
som bevarats av bildmaterialet å sin sida, är helt uppenbart 
tillfälligt, beroende på flyttningar, reparationer, arvsskiften och 
medveten gallring. De stora materialsamlingarna, som tillåter en 
systematisk genomgång visade sig (med ovanstående reserva
tioner) vara två: 

a) de löpande räkenskaperna (d.v.s. hovstatsräkenskaperna) 

och 

b) en kombination av Bemadottebibliotekets bildarkiv samt 
det Bemadotteska Minnesrummets bilder. 

Andra källor ger ställvis viktig tilläggsinforrnation, men min 
redogörelse här följer i princip kronologiskt hovstatsräken
skaperna. 

Första gången hovstatsräkenskaperna omnämner fotografiska 
bilder är år 1843. Den 7 juli detta år erhåller "Wenninger för 
Daguerotyp porträtter" 50 Rdr Bco6. Utbetalningarna går ofta via 
mellanhand, och i det här fallet har utbetalningen kvitterats av 
drottningens kammarjungfru och trotjänare Berta ZUck, som 
troligen enligt sin vana lagt ut summan i förskott. I den unge prins 
Gustavs (1827-1852) agenda för året finner vi en anteckning om 
detta söndagen den 25 juni: "Ingen Ladugårdsfärd. kl. 12 i 
Logården blefvo våra porträtter frambringade medelst 
Daguerreotyp af en Tysk. Likt."7. Detta lakoniska yttrande är det 
enda jag hittill s funnit rörande den första gång som den kungliga 
familjens medlemmar låtit fotografera sig. Man hade haft tillfälle 
att följa den nya metodens utveckling via extensivt tidningsläsande 
- på Stockholms slott fanns alla kontinentens viktigare 
dagstidningar och tidsskrifter tillgängliga8 - och vi får förutsätta, 
att man besökte den utställning som MUiler, Mannerhierta och 
Benzelstierna visade tidigt på hösten 1840 i det offentliga Kongl. 
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Museum, som sedan 1794 huserade i slottets norra flygel. 
Bröderna Joseph och Heinrich Weningers resa genom de nordiska 
länderna har skildrats av flera fotohistoriker, och vi vet att de 
framgångsrikt gjorde reklam för sitt värv i dagstidningama9. 
Eftersom de anlände till Göteborg först i juni och sedan fortsatte 
till StockholmlO, måste man tillerkänna Oskar I en påfallande 
snabbhet, när han beställde Joseph Weninger till Logården redan 
till midsommardagen. Eftersom Berta Ziicks kvitto uppgår till 50 
Rdr Bco, kan vi gissa att flera personer ur kungafamiljen lät sig 
avbildas 11, vilket också antyds av prins Gustav. Av hans 
anteckningar kan vi alltså konstatera att de fotograferats i österljus 
kl. 12, mitt på dagen. Ingen av bilderna har ännu återfunnits. 

Det bör i detta sammanhang också nämnas att pastellmålaren Per 
Lindhberg, som enligt utsago fann det svårt att försörja sig på sitt 
måleri, fick undervisning av Weninger i daguerreotypikonsten. 
Härefter var hans intresse väckt, och han ansökte om medel från 
Konstakademien för att studera vidare utomlands, men fick då 
konungens avslag12. Samme konung köpte emellertid under hela 
sin regenttid pastellmålningar av Lindhberg, som därmed fick en 
jämn årsinkomst av sitt måleri. Några daguerreotyper fick han 
dock veterligen inte sä lja till kungen. Samma fenomen gäller för 
porslinsmålaren och daguerreotypisten Wilhelm Heinemann 13. 

I mars 1844 avled Karl XIV Johan efter en tids sjukdom. 
Dödsfallet återföljdes av en sant kommersiell marknadsföring av 
den döde kungens litograferade porträtt, avbildad i livet och på 
båren14. I samband med Oskar I:s tronbestigning skulle därför 
nya mynt och medaljer präglas. För detta ändamål var en 
daguerreotypförlaga lämplig, genom att den möjliggjorde en precis 
profilbild i litet format. Ungefär samtidigt beslöt Oskar och hans 
ministär att hedra Karl XIV Johans förtrogne, Magnus Brahe, 
med en medalj. Det finns ingen anledning att betvivla, att 
avbildningarna skedde på Oskars initiativ, i all synnerhet somjlera 
av kungafamiljens medlemmar samtidigt avbildades. För ända
målet anlitades fransmannen Derville, och resultaten granskades 
av Aftonbladet i två ofta citerade artiklar från 1 respektive 15 maj 
184415. Genom prins Gustavs agenda vet vi att även han och 
system Eugenie fick sitta för Derville, nämligen måndagen den 13 
maj klockan 10 på förmiddagen, i mulet väder, och på 
Logården16. När Oskar och Magnus Brahe fotograferades vet vi 
inte exakt, bara att det skedde före publicerandet av artiklarna i 
Aftonbladet 1 och 15 maj . Detta fotograferingsuppdrag är väl känt 
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för fotohistoriskt intresserade, men knappast det faktum, att 
Dervilles uppdrag var så omfattande att fakturan slutligen uppgick 
till 120 Rdr Bcol 7. Som en jämförelse kan nämnas, att Derville i 
sin tidningsannonsering sa tte styckepri serna mellan 3 och 8 
Riksdaler Bcol8. Bakom den höga summan döljer sig alltså ett 
flertal bilder, som med säkerhet även omfattar prins Gustavs och 
prinsessan Eugenies porträtt. 

Förlagan till Magnus Brahes medaljbild förvaras idag på 
Skoklosters slott. Myntförlagan med Oskar I i profil har däremot 
försvunnit. Hur den en gång sett ut får man rekonstruera med 
hjälp av myntet och en smula fantasi. En en-face-bild som togs vid 
samma tillfälle har av Pär Rittsel föreslagits vara identisk med en 
anonym daguerreotyp som idag hör till Södermanlands 
museum19. 

Härefter inträffar något högst märkligt. Inga beställningar eller 
inköp av fotografiska bilder nämns i hovstatsräkenskaperna förrän 
tidigast 1858. Detta år utbetalas 200 Rdr rmt till litografen, 
gravören, frimärkstryckaren och fotografen Wilhelm Eurenius för 

Fig. I Okänd fotograf: Oskar I och hans familj. Panotyp. Ca 1856-57. 5 x 7 cm. 
H.M. Konungens samlingar, Bernadotleska minnesrummet MR 807. Reprofoto: 
Statens Konstmuseer. 
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"Lithografierade Porträtter af den Kongl. Familjen"20. Eurenius 
egenhändiga kvitto lyder: 

"På H. M. Konungens allernådigaste Befallning porträtterat 
den Kongl: Familjen i 2ne exemplar med glas och ramar för 
en Summa av Rdr Rmt 200:- Il Stockholm den 4 Maj 1858 
Il Betalt som underdånigst Il Qvitteras Il W. Eurenius Il 
Gravör & Fotograf"21. 

Om detta verkligen är en räkning för litograferade porträtt eller 
avser ett fotografiskt uppdrag vet jag ännu inte. På Stockholms 
slott finns några fotografiska bilder av den kungliga familjen som 
brukat dateras till 1856 eller 1857. De går tillbaka på samma 
sittning men visar två olika grupperingar. De förekommer dels 
som panotyp22 i storleken 5 x 7 cm (bild 1), dels som starkt 
bemålade saltpapperskopior i storlek 15 x 19 cm23. Som ett 
derivat av gruppbilderna förekommer två bilder av Oskar och 
Josefina i panotypi24 (bild 2). 

Fig. 2 Okänd fotograf: Oskar I och Josefina. Panotyper. Ca 1856-57. 2 x 3 resp 3 x 
4 cm. H.M. Konungens samlingar, Bernadotteska minnesrummet MR 1077. 
Reprofoto: Statens Konstmuseer. 

72 



Utöver detta finns på Bernadottebiblioteket två enkelporträtt, av 
Oskar resp. Josefina, som går tillbaka på bilderna från detta 
tillfälle. Om Eurenius utfört fotografierna vet vi alltså inte. Det vi 
med någorlunda säkerhet kan konstatera är att de fotografiska 
tagningarna av Oskar I knappast är tagna efter september 1857, då 
han slutgiltigt på grund av sin cancersjukdom överlämnade 
regentskapet till sin äldste son Karl. Eurenius erhöll senare, i 
januari 1859, betalning för 50 exemplar av "Lithografien öfver 
svenska Kongl. Familjen"25. 

V åren 1859 stod det klart att Oskar I: s tillstånd blev allt sämre. I 
räkenskaperna kan man under våren finna ett flertal utgifter för 
porträtt av kungen, dock inte fotografier. När han avled den 8 juli 
tillkallades däremot en fotograf. Vem som fick uppdraget att utföra 
dödsbäddsfotograferingen är inte klarlagt, då inga uppgifter om 
vare sig fotografier eller fotograf finns i hovstatsräkenskaperna. 
Med all sannolikhet bestreds kostnaderna av änkedrottningen 
personligen, som till sina barn och svärdöttrar gav personligt 
dedicerade fotokopior, uttryckligen att uppfatta som minnen av 
dödsdagen. Av dessa är flera bevarade på Stockholms slott (bild 
3)26. 

Fig. 3 Okänd fotograf: Oskar I på dödsbädden. Fotografi på papper. 1859. H.M. 
Konungens samlingar, Bernadotteska minnesrumme t MR 79. Reprofo to: 
Författaren. 
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Av hovstatsräkenskaperna att döma beställdes alltså inga 
fotografier under Oskar I:s regering efter 1844 och fram till slutet 
av 1850-talet. Det stämmer naturligtvis inte med övriga tillgängliga 
fakta. Det är anmärkningsvärt att sådana utgiftsposter inte finns i 
de öppna räkenskaperna, i alla synnerhet som de flesta övriga 
porträtteringsuppdrag och -inköp finns upptagna där. I stället har 
de fotografiska uppdragen betalats genom den privata handkassan, 
vilken - som jag tidigare nämnt - inte specificerades. Det 
kompletterande material som kan belysa fotograferingsfrekvensen 
och bildernas funktion utgörs av dels de arkiverade privata 
anteckningarna, dels de bevarade bilderna. 

Bernadotteska familjearkivet innehåller ganska lite privata anteck
ningar av dagbokskaraktär från mitten av 1800-talet. Drottning 
Josefina lät på grund av sina äktenskapliga sorger förstöra 
dagboksanteckningarna från 1840-talet, men sparade sina anteck
ningar från åren 1824-33, 1851-61 samt 1862-75. De innehåller 
dock få notiser rörande fotografier27. Prins Gustav förde in 
dagliga notiser i sina agendor från 1843 till sin död 1852 - några 
citat ur dem har vi redan tagit del av. Kung Oskar förde 
sporadiska anteckningar och lämnade efter sig några påbörjade 
dagböcker och en reseskildring, av vilka man kan utläsa ett 
genuint intresse för konst, särskilt arkitektur, men ingenting om 
fotografiska bilder. Det är naturligt att det förhåller sig på det 
viset, för de enda dagboksanteckningar av hans hand som kunde 
tänkas nämna fotografiska seanser är några få sidor skrivna 1845 
och 184628. Det som står oss till buds är här därför närmast två 
korta notiser i prins Gustavs agendor. Den första är från 
september 1846, då prinsarna Karl och Gustav reser genom 
Tyskland med sin uppvaktning. På vägen tillbaka till Sverige, den 
13 november, flanerade prins Gustav med Hugo Hamilton i 
Hamburgs bodar "samt", säger han, "togo Dagoreotyper af oss". 
Sedan dröjer det till 30 juli 1852 innan prins Gustav antecknar att 
"Pappa o jag läto photographera oss", vilket var under vistelsen i 
kurorten Kissingen29. 

Till detta kommer några bevarade bilder i Bernadotteska Minnes
rummet. Där finns två daguerreotyper, en av prins Gustav och en 
av prinsessan Eugenie. Bakpå prins Gustavs bild (bild 4) finns en 
anteckning, en senare påskrift, med årtalet 1847. Där finns också 
en ambrotyp av kungen och drottningen på Drottningholm, enligt 
inventariet tagen 29 augusti 1856, och en ambrotyp av den lille 
prinsen Gustav, sedermera Gustav V. Medan lille Gustavs bild är 
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Fig. 4, 5, 6 Okänd fotograf: Prins Gustav. Daguerreotyp. H.M. Konungens 
samlingar, Bernadotteska minnesrummet MR 739. Reprofoto: Statens 
Konstmuseer. - 1. W. Bergström: Drottning Josefina. Oaguerreotyp. Ca 1852-53. 
Nordiska museet. Reprofoto: Statens Konstmuseer. - Okänd fotograf: Prinsessan 
Lovisa. Fotografi på papper. Ca. 1857-58. 13 x 11 cm. H.M. Konungens 
samlingar, Bemadottcbibliotcket kapsel Lovisa. Reprofoto: Författaren. 
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skadad och knappast längre visar vad den ursprungligen var, är 
bilden av kungen och drottningen numera bara en inramad glasbit 
med tillhörande svart bakgrundspapper. Endast med god vilja kan 
man ana en kontur av två figurer. På Nordiska museet förvaras 
också en daguerreotyp av drottning Josefina, fotograferad av 
Johan Vilhelm Bergström troligen 1852 eller 1853 (bild 5). I 
Bernadottebibliotekets bildarkiv finns slutligen några pappers
bilder föreställande prins Oskars gemål Sofia och kronprins Karls 
dito, kronprinsessan Lovisa, samt deras lilla dotter Lovisa (bild 
6), som allmänt kallades Sessan och sedermera blev drottning av 
Danmark. Samtliga dessa fotografier är mer eller mindre starkt 
bemålade i enlighet med tidens praxis, som i sin tur hängde 
samman med kopieringsförfarandets svagheter. 

Därmed är 1840- och 1850-talens porträttfotografier från denna 
snäva krets behandlad. Om man lägger samman de fakta som ges 
av hovstatsräkenskaperna, dagboksnotiserna och bildsamlingarna, 
så kan man konstatera att representationsporträtt med ett undantag 
- 1844 års fotograferingar - inte förekommer i fotografisk form 
under denna tid. De fotografiska beställningarna hålls utanför de 
öppna räkenskaperna, i samtliga fall utom de två som inleder 
epoken (1843 och 1844). Man kan utav det bevarade materialet 
dra slutsatsen, att det fotografiska porträttet till skillnad ifrån det 
handgjorda användes av kungafamiljen som privata bilder. 
Däremot kan man inte dra slutsatsen att Oskar I och hans familj 
var ointresserad av fotografiska avbildningar. Oskar I:s stora 
intresse för kemi - han hade Jöns Jacob Berzelius som privatlärare 
under 10- och 20-talen - och hans allmänna intresse för konst
bilder och vetenskap talar emot en sådan slutsats. 

Med tronskiftet 1859, då Karl XV tog vid, sker en förändring. 
Porträttfotograferingarna återtar inte bara sin plats i hovstats
räkenskaperna efter tystnaden under åren efter 1844, utan visar 
genom sitt stora antal fotografiets generellt ökande betydelse, som 
en följd av reproduceringsmöjlighetema - tronskiftet sammanfaller 
nämligen tidsmässigt med lanseringen av visitkortsfotografiet. 
Redan under trontillträdesåret finner vi exempel på detta. Utöver 
några mindre fotografiska uppdrag till Eurenius och Carl Gustaf 
Carleman samt Carl Jacob Malmberg uppträder norrmannen 
Matthias Hansen ( 1823-1905) på arenan. 

Hansen hade börjat som daguerreotypist senast 1853 och blev 
fotograf 1856, enligt en samtida notis också den förste 
(pappers)fotografen i Christiania30. När Norges vicekonung 
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kronprins Karl företog en politiskt-strategisk rundresa i Norge 
185631 tog han med sig Hansen, som våren 1859 slog sig ner i 
Stockholm och blev utnämnd till hovfotograf32. Han blev 
omedelbart gynnad av Karl XV, som redan i augusti 1859 
utbetalar den fabulösa summan av 1350 Rdr rmt till Hansen för ett 
stort antal porträtt av kungen och hans närmaste krets av 
uppvaktande konstnärer och ministrar, alla namngivna på 
räkningen33. Några stora grupporträtt betingar här 40 eller 60 Rdr 
stycket. I beställningen ingick också 17 stora porträtt av kungen a 
30 Rdr stycket, och vi får förutsätta att det rör sig om en eller 
högst ett par olika tagningar från samma sittning. De små bilderna 
av vännerna är alla beställda i ett exemplar per person och betingar 
priset 12 Rdr per styck. 

Fig. 7, 8 Mathias Hansen: Karl XV i kröningsdräkt. Visitkortsfotografi. 1859-60. 
H.M. Konungens samlingar, Bemadottebiblioteket album Pr. E-e A4a. Reprofoto: 
Författaren. - Mathias Hansen: Karl XV i civildräkt. Visitkonsfotografi. 1859-
60. H.M. Konungens sam lingar, Bernadotte- biblioteket album Pr. E-e A3a. 
Reprofoto: Författaren. 

Hansen behövde inte vänta länge på nya beställningar. I februari 
1860 får han 454 Rdr för bl.a. kungens fotografi i stort och smått 
format (uttryckt i Hansens egen terminologi), av vilka en synes ha 
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levererats till "Myntet", d.v.s. Kungl. Myntverket, som förlaga till 
mynt- och medaljprägling, varvid utgifterna för graveringen 
uppgick till 2200 Rdr rmt34. 

Det intressanta med Hansens räkning, liksom en senare daterad 
räkning från samma år, är att fotograferingsuppdragen liksom 
inköpen sker på löpande räkning. Februariräkningen avser för
säljningstillfällen från augusti 1859 och framåt vid 3-4 tillfällen 
per månad(!). I denna beställning förekommer uttryckligen visit
kort av kung Karl såväl med kröningsdräkt som utan, d.v.s. civilt 
klädd (bild 7-8). 

I december 1860 dog den gamla änkedrottningen Desideria efter 
att ha fört en anonym tillvaro under många år. Fotografen Carl 
Gustaf Carleman, som kallades till Desiderias dödsbädd från sin 
atelje på Gustav Adolfs torg, fick enligt räkenskaperna 135 Rdr 
rmt i betalning för 18 kopior av "Högstsaliga H.M. Enkedrottning 
Desideria i fotografi a 7:70"35. Till skillnad från dödsbäddsbilden 
av Oskar I kan vi inte belägga att fotografiet delades ut till alla 
kungafamiljens medlemmar; idag finns ett enda exemplar kvar i 
Bernadotteska Minnesrummet (bild 9), och ett annat förvaras på 
Kungliga biblioteket. Det är därför möjligt att fotografierna 
delades ut till trotjänarna,, i likhet med hennes kläder. 

Fig. 9. Carl Gus Laf Carleman: Drottning Desideria på dödsbädden. 1860. Fotografi 
på papper. H.M. Konungens samlingar, Bernadolteska minnesrummet MR 79. 
Reprofoto: Författaren. 
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Man har inte funnit några tecken på att drottning Desideria 
någonsin fotograferades i livet. Att hon till skillnad från sin make 
blev fotograferad på dödsbädden kan möjligen bero på att man 
med Oskar l:s död inlett en tradition att anlita fotograf istället för 
tecknare och ansett den fotografi ska bilden värdefullare som 
minnesbild. Detta kan dock inte ha varit förenligt med Desiderias 
önskemål, eftersom hon enligt bevarade vittnesbörd hade komplex 
för sin korta tjocka kropp och sitt alldagliga ansikte och önskade 
antingen manipulerade porträtt eller inga alls. Ett exempel på detta 
ges i Bernhard von Beskows referat av en middagskonversation 
från mars 1849, under vilken den danske porträttmålaren Möller, 
som anlitades för flera porträtt av de kungliga, berättar att 
Desideria sagt åt honom följande: 'Om ni är en stor artist, så 
vänder ni inåt de linjer som Naturen vändt utåt'. Detta s~ att hon 
skulle få vad Beskow kallar en "Svelte Taille"36. Den i övrigt enda 
bevarade fotografiska bilden av Desideria är därför typiskt nog en 
ambrotypreproduktion av ett målat ungdomsporträtt från början av 
seklet37. 

Hovstatsräkenskaperna från 1860-talet ger precisa uppgifter om 
vilka personers visitkortsporträtt som Karl XV inköper från 
fotograferna. Det rör sig huvudsakligen om sådana personer som 
tjänstgör inom hovet eller innehar höga ämbeten i statsapparaten. 
Bilderna arrangeras sedan i fotoalbum. Ett exempel på ett tematiskt 
genomfört fotoalbum är ett rikt utsirat album med bilder av Kongl. 
Marinregementets högre militärer38. Även det äldsta fotoalbum 
som skapades inom den kungliga kretsen är hu vudsakligen ett 
ämbetsmanagalleri; det iordningställdes genom änkedrottningen 
Josefinas försorg omkring 1861 som ett fo tografiskt monument 
över hennes make och hans närmaste krets. Det följer i sin upp
ställning en tämligen strikt hierarkisk princip, med konungen 
ensam på första uppslaget - i form av Mathias Hansens repro
fotografi av Carl Staaffs officiella regentbild - och hans ministär 
presenterad med fyra ledamöter per sida, följda av hovstaten och 
andra personer som arbetade i konungens närhet39. 

Karl XV:s beställningar av visitkortsporträtt föreställande med
lemmar av den kungliga familjen är till en börj an ganska få. Bland 
de bevarade album som har mer privat karaktär finner man därför 
främst album tillhöriga de övriga familjemedlemmarna, i första 
hand prinsessan Eugenies. Hennes album innehåller bilder av 
såväl hennes närmaste som hennes uppvaktning och vänner, men 
även dokumentation av hennes privata skulpturarbeten40. Även ett 
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miniatyralbum som tillhört änkedrottningen Josefina finns bevarat. 
Det är endast ca 5 centimeter högt och visar bilder av henne själv 
och hennes familj. Bilden av änkedrottningen (bild 10) innehåller 
en referens till hennes avlidne make genom den bild som placerats 
på bordet brevid henne41. 

Fig. 10 Okänd fotograf: Drottning Josefina. Fotografi på papper. H.M. Konungens 
samlingar, Bemadottebiblioteket kapsel Josefina. Reprofo to: Författaren. 

Vid 1860-talets mitt började Karl XV använda sig av fotografiska 
porträtt i större format som officiella kungaporträtt. 1864 utför 
Matthias Hansen ett paradporträtt av änkedrottningen (bild 11 ). 
Detta retuscherades, kolorerades, ramades och glasades samt 
hängdes upp i några av de kungliga våningarna42. Även konungen 
lät avbilda sig på samma sätt, och därmed närmade sig de foto
grafiska avbildningarna det traditionella representationsporträttet 
även i format, hantering och hängning. 

Under 1860-talets gäng anlitar Karl XV allt fler fotografer. Varje 
år introduceras ytterligare några fotografer som kungliga porträtt
leverantörer, däribland August Roesler (1862), Martin Josephson 
(1863), Johannes Jaeger (våren 1864), Berta Valerius (1864) och 
Gustaf Joop (1865) i nu nämnd ordning. Den store triumfatorn är 
dock fortfarande Matthias Hansen. 1862 sänder han en räkning på 
4523 Riksdaler. Bakom denna summa döljer sig en kunglig 
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beställning på bilder av kungens svenska och norska stab, 60 
visitkort av varje avbildad person (!). Tydligare kan inte en 
enstaka fotografi sk beställning illustrera porträttfotografiets 
förändrade status och användning i ett kungligt sammanhang: från 
enstaka privata bilder till stora mängder av bilder för offentligt 
bruk. 

Den tendens man kan utläsa av hovstatsräkenskaperna och bevarat 
bildmaterial är slutligen, att 

- det skenbara ointresset från Oskar I: s sida inför fotografiet som 
fenomen kan förklaras utifrån det faktum att han betalade sina 
fotografier privat och att bilderna användes i en privat kontext, 
samt att de ofta försvunnit eller är förstörda, medan 

- Karl XV använde de nya fotografiska teknikerna som hjälp
medel att bygga upp regentrollen offentligt, samtidigt som han , 
och framförallt de övriga kungliga, också insåg dess användbarhet 
i det privata livet. 

Man kan alltså tala om en utveckling från entydigt privat bildbruk 
till ett polariserat bildbruk - nämligen ett privat och ett offentligt, 
existerande sida vid sida. 

Fig. 11 Mathias Hansen: Drotming Josefina. Kolorerat fo tografi på papper. 1864. 
47 x 39 cm. Privat ägo. Reprofoto: Statens Kons tmuseer. 
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A. B. WILSE OG OPPDAGELSEN AV DET 
NORDISKE VINTERLANDSKAPET. 

PERJONASNORDHAGEN 

Fotoforskningen har etterhvert vist oss hvilken viktig rolle 
turistmeringen, turismen, har spilt både for bruken av fotografiet 
som medium og for fremveksten av den fotografiske profesjon. 
Forskningen som har funnet sted omkring fotofirmaet Alinari i 
Firenze har vist oss omfanget av slik tidlig fotoproduksjon i 
turistlandet Italia.1 Det samme fenomen har danske fotohistorikere 
belyst for Romas vedkommende, bl.a. i förbindelse med 
fotoutstillingen "Roma under Pius IX" i Thorvaldsens Museum på 
1970-tallet.2 Utstillingen dokumenterte det rike fotografiske miljl?)et 
i denne byen, som, fordi den lå i den tidlige europeiske 
turisttrafikkens absolutte knutepunkt, utviklet en stor bestand av 
fotografer - italienske og utenlandske - allerede kort tid etterat 
Daguerres oppfinnelse var blitt kjent. 

Forskningen over norsk fotohistorie forteller oss at tidlig norsk 
fotografi heller ikke kan forstås fullt ut uten på bakgrunn av 
turi smens fremvekst i Nord-Europa. To av de store norske 
fotopionerene, begge med hjemsted i Bergen, baserte seg i 
vesentlig grad på turistmarkedet i den veldige produksjonen av 
landskapsbilder og byprospekter som de sto for. Det gjelder 
Marcus Selmer (1818-1900) og Knud Knudsen (1832-1915) , som 
begge - men den siste allermest - profiterte på det rutenettet som 
ble utbygget i Norge fra 1850-tallet og som gjorde landet til en av 
de store, tidlige turistveiene i Europa.3 Selmer og Knudsen er 
fotografer som vi nå begynner å vite litt mere om, takket vrere de 
bl?)kene, avhandlingene og artiklene som etterhvert er kommet om 
dem. En kan fl?)ye et tredje navn til disse to når det gjelder 
rei se li vets påvirkning på fotografiet i Norge. 
Stockholmsfotografen Axel Lindahl (1831-1906), som spilte en 
viktig rolle i svensk turistfotografi, så markedsmulighetene som 
var tilstede ved utbyggingen av det norske reiselivet, og solgte 
sine glirnrende fotografier med norske motiver gjennom agenter i 
Kristiania, Bergen og andre byer.4 
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Markedet var lukrativt, når man forsto å komme i m!l}te turistenes 
!l}nsker og behov for souvenirfotografier. Det må vrere en oppgave 
for fotoforskningen i Norge å finne ut hvordan disse !l}nskene og 
behovene var definert, og i hvilken grad fotografenes motivvalg 
og måte å ta bildene på var influert av dem som var fotografi.enes 
brukere. Bildenes funksjon må klarlegges for at deres form og 
innhold skal kunne bestemmes nrermere. Dette er en velkjent 
angrepsvinkel i den kunsthistoriske forskningen, og vil kunne 
vise seg fruktbar også i den fotohistoriske. 

Anders Beer Wilse (1865-1949) h1r•me til det vi kan kalle 2. 
generasjon av turistfotografer i Norge.5 Han startet sitt firma i 
Kristiania ved århundreskiftet og ble etterhvert vår ledende 
fotograf, ja vant til slutt såpass stor ber!l}mmelse at han også ble 
den f!l)rste norske fagfotograf som ble omtalt i våre leksika ! Han 
gikk nye veier innenfor sin profesjon, bl.a. ved å delta som fast 
fotograf i turistcruisefarten til Nordkapp og Svalbard. Landskaps
fotografiet var bare en av de mange spesialitetene han utviklet. Det 
var nok reportasjefotografiet som sto ham fjernest, men han var 
til stede ved en rekke av de begivenhetene som fant sted i det 
historiske året 1905 og har levert "klassiske" optak av dem. Han 
begynte tidlig sin serie over kjente norske kvinner og menn, blant 
dem er mange av perlene i vår nasjonale ikonografi. Med arkitekt 
Jens Z. M. Kielland samarbeidet han om et verk om norsk 
byggekunst, der den folkelige bygningsskikken på landet og i 
byene skulle vrere et hovedtema. Vi kan bl.a. takke ham for en 
rekke uerstattelige opptak av de norske trebyene i tiden f!l}r 
fremskrittet satte inn. Men det er som naturfotograf Wilse f!l)rst og 
fremst har skrevet seg inn i norsk fotohistorie. 

Hans verk stiller oss overfor en vrimmel av problemer som har 
med metode å gj!l}re. Ett problem skapes av omfanget av verket. 
Hvordan griper en an arbeidet med en fotograf som har etterlatt 
seg nrer innpå 200.000 negativer, fordelt på en lang rekke 
motivkategorier? Et annet blir skapt av tidsfaktoren: med en 
virksomhet som strekker seg over mer enn femti år spente Wilse 
over en periode med stor utvikling innenfor det fotografiske 
mediet - må vi forvente av ham at han "holdt seg på h!l}yde med" 
de nye retningene, eller skal vi, motsatt, kreditere ham for at han i 
så stor grad som han gjorde tviholdt på sitt opprinnelige bildesyn? 
Overfor det veldige volumet av hans virksomhet må vi erkjenne at 
de karakteriserings- og klassifiseringsmetodene som vi låner fra 
den alminnelige kunstvitenskapen knapt kan hjelpe oss til noen 
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god definisjon av Wilses egenan. Temaet jeg tar opp, vinterbildet, 
kan f.eks. bare såvidt skisseres på det nåvrerende tidspunkt, med 
vår ennå ufullstendige og fragmentariske innsikt i hans oeuvre. 

Vinterfotografiet var ikke Wilses oppfinnelse. Innenfor norsk 
fotografi hadde han enkelte forgjengere som utforsket vinter
effekter, og som bl.a. var opptatt av det nye motivet "skil0peren" 
eller pr0vde seg med de f0rste, halvabstrakte gjengivelser av "det 
snedekte treet" (som skulle bli en gjenganger i skandinavisk 
fotokunst).6 Men det ble Wilse som ble den store dyrker av 
vintermotivene, og som har reren for å ha utpr0vet dem på alle 
typer norske landskaper. Wilses opphold i U.S.A. i 1890-årene 
kan ha skjerpet hans 0ye for vinterlandskapet. I Amerika var det 
tidlig blitt eksperimentert med de uforlignelige, svart-hvite 
virkningene, av nesten grafisk karakter, som en kan fremtrylle når 
en fotograferer sne. Disse virkningene har virket magisk 
tiltrekkende på såvel amat0rer som profesjonelle ut0vere helt frem 
til idag, og representerer den siden av den fotografiske kunst der 
avstanden over til en av de tradisjonelle billedkunstartene er srerlig 
liten. 

Men det er også andre sider enn de rent estetiske en må trekke 
frem og belyse, dersom en skal kunne forklare den utrolige 
populariteten til Wilses snebilder med norske motiver. Det er klart 
at vinterbilder hadde en viss tiltrekningsverdi som turistvare, som 
avspeiling av det romantiske og eksotiske ved det landet turistene 
bes0kte. Men det er også klart at vinterbildene dreide seg om 
landet slik det så ut utenfor turistsesongen, og at de derfor nesten 
utelukkende var bestemt for norsk konsumpsjon. E n må sp0rre 
om årsakene til denne etterhvert eksplosive ettersp0rselen etter 
fotografier som viser sne. 

For norske intellektuelle og den opplyste overklasse omkring år 
1900 sto vinternaturen for to vesentlige kvaliteter, en praktisk og 
en symbolsk, og det kan ikke vrere tvil om at disse to var sterkt 
sammenvevet. På det praktisk-fysiske plan bet0d vinteren 
skil~pning, en fritidssyssel som nå er så dypt innarbeidet i 
Vestens kultur at en sjelden reflekterer over hvordan den kom til å 
bli det. Skil0pningens sosiale historie er ennå ikke klart utreder, av 
helt spesielle grunner. I vår demokratiske tidsalder er det sjenant å 
måtte vedgå at denne sportsgrenen aldri ville blitt en masse
bevegelse om ikke Kristianiasocieteten hadde tatt den opp som en 
del av sitt dolce vita. Skisporten, et etnografisk kuriosum som 
trivdes i utkanten av bygde-Norge, ble innplantet i hovedstaden av 
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h0yborgerskapets unge herrer og damer som et fornemt for
n0yelsesmiddel. I denne kretsen ble den et moteanliggende som 
langsomt spredte seg utover og nedover i de sosiale lag etterhvert 
som begrepet fritid begynte å angå alle. Fra Kristiania spredte så 
skil0pningsmanien seg til hele den vestlige verden i 10pet av de 
f0rste tiårene av 1900-tallet, denne utviklingen er godt kartlagt av 
skihistorikerne. Anders B. Wilse, som etablerte sitt firma i 
Kristiania på en tid da skil0pningen var i sin f0rste, begeistrede 
fase (stimulert bl.a. av Nansens eventyrlige skibragder i Arktis og 
senere av Amundsens tilsvarende i Antarktis), arbeidet i et klima 
av frenetisk vintertilbedelse! 

Fotografier av skil0pning og annen vintersport i sne (kjelkeaking!) 
ble ettertraktede produkter i dette milj!l)et, dessuten bilder fra de 
store sportsbegivenhetene med sine ritualer, ikke minst 
hopprennene i Holmenkollen. Genrens popularitet belyser jeg 
gjennom et utvalg stereoskopiske fotografier fremstilt av Wilse, 
<ler motivene er hentet fra vinterparadiset utenfor Kristiania, de 
fleste brerer årstallet 1902. Det er skil!l)ping (fig. 1), kjelkeaking 
(fig. 2), samt bilder fra Holmenkollrennet, der tilskuerne (fig. 3) 
såvel som de dristige ut!l)verne av hoppsporten (fig. 4) er viktige 
motiver. Dessuten viser jeg en enkel naturstudie som eksempel på 
de tal10se vinterbilder som ble tatt opp i Nordmarka og frembudt 
til salg i det livlige markedet det var for slike produkter (fig. 5). I 
teksten på disse fotografiene titulerer Wilse seg selv som "Friluft 
Fotograf", vel vitende om de assosiasjonene dette gav hans 
kj!l)pere. I Kristianiakretsen var "friluftsmaler" betegnelsen for 
ut!l)verne av det nye heroiske og realistiske maleriet der kunstneren 
trosset vrer og vind, ja selv knugende frost, for å fastholde 
virkeligheten. Fotografen informerer her diskret om de strabaser 
denne genren påf!l)rer ham. 

Vinternaturens annen side var klart knyttet til Norges nasjonale 
situasjon ved århundreskiftet. Jeg tenker ikke her så meget på 
konflikten med Sverige, skj!l)nt det er verdt å merke segat de h!l)ye 
snedekte fjell og den iskalde vinternatur ble manet frem i den 
"nasjonale ikon" som maleren Harald Sohlberg arbeidet med fra 
1899 av, og som ble det sentrale bildet på utstillingen som hedret 
hundreårsminnet for Grunnloven i 1914.7 Vinteren og dens krefter, 
de destruktive såvel som de lutrende og energigivende, sto i 
sentrum for norsk bevissthet under en periode da landet skulle 
bygges opp til en moderne stat i den nye teknologiens tegn. 
Symbolikken var langtfra klar. 
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Fig. 1-3 . A.B. Wilse. Stcreoskopibildcr. 1902. Priv. cie. 

Vinterlandskapet kunne uttrykke den iboende styrken og de 
veldige ressursene som landet eide (sne + fjell = vannkraft !). På 
den andre siden kunne det gi et fortettet bilde av naturens motstand 
mot den industrireisningen som gikk for seg, gjennom den frosne 
distanse og dimensjonene som truet med å begrave alt 
menneskeverk. Det vi kan kalle "den tekniske erobringen av det 
norske landskap" ble poetisk beskrevet med metaforer hentet fra 
vinternaturen. Men faktorer som "sne", "is" og "skred" var også 
hårde realiteter da denne erobringen gikk for seg. 
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Fig. 4-5. A.B. Wilse. Stereosk.opibilder. 1902. Priv. eie. 

Det er typisk både for Wilse og tiden han arbeidet i at han 
opps~kte og fotograferte et av de st~rste stykker ingeni~rkunst 
som kom igang i det nye Norge. Den symbolikken jeg har 
beskrevet, d.v.s. den som har med nedkjempingen av naturens 
mektige krefter å gj~re, hadde her et hovedobjekt, det var et 
storverk med få paralleller i Europa. Det gjaldt jernbanen over 
fjellet mellom Kristiania og Bergen, i et h~yfjellsterreng som ble 
pisket av noen av de voldsomte vinterstormer vi har på vårt 
kontinent. En sann nasjonal begeistring fulgte fremmarsjen av 
dette anleggsarbeidet. Wilse var på flere fotoekskursjoner langs 
banetraseen, og har festet uforglemmelige bilder til platene sine, 
bilder av mennesket og dets teknikk i ferd med å beseire den 
barske naturen. Ett h~rer til klassikerne i vår landskapskunst. Det 
gjengir teknikkens endelige seier, og viser den roterende sneplog 
som står nesten begravd i snedrivene, men som triumferende 
slynger sneen bort fra banelegemet og lar den beskrive en mektig 
bue mot den klare vinterluften (fig. 6). Dette var den moderne 
romantikks "regnbue", kastet opp på himmelen av et monstrum av 
en sneplog importen fra Canada, der en hadde utviklet e n 
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sneryddingsteknikk for klimaforhold lik dem en finner i de 
vestnorske fjellene. Senere reiste Wilse gang på gang over fjellet 
på vei til turistmålene på Vestlandet, og stoppet ofte ved banens 
h0yeste og mest vrerhårde punkt, Finse. Her avbildet han 
landskapet og livet ved hotellet som ble reist her da dette området 
etterhvert tiltrakk seg reisetrafikken. 

Fig. 6. A.B. Wilse. Den roterende sneplog ved Finse. 1908. Fra Wilse, N orsk 
landskap og norske menn, 1943. 

Hr/Jyfjellet i sne var en motivkrets som Wilse utviklet til 
fullkommenhet, og på dette feltet ser en bokstavelig talt sporene 
hans ennå. De fotografiske konvensjonene som Wilse innf0rte er 
de som stort sett bestemmer dagens produksjon innenfor genren. 
Og hvorfor ikke? Som motivjeger var han uovertruffen. Han 
oppdaget så å si alle de motivene som ikke Knudsen og Lindahl 
hadde sett f0r ham. De fleste av dem står fortsatt på listen over 
sentrale turistmotiver i S0r-, Yest- og Nord-Norge. Han tok også 
opp igjen mange av parademotivene til de f0rste fotopionerene og 
redefinerte dem i pakt med et nytt bildesyn. Hva gikk dette nye 
bildesynet ut på ? Det er hasardi0st å begi seg ut på noen 
teoretisering her, likevel kan en peke på et par faktorer som må ha 
spilt inn. For det forste var Wilse selv skil0per og friluftsmann, en 
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av de nye, aktive brukerne av det norske landskapet utenfor 
hovedveiene, og han kjente ut og inn den naturen han fotograferte. 
Dette må ha påvirket hans måte å tolke den på gjennom fotolinsen. 
For det andre arbeidet han for et helt nytt publikum, masse
turistene, og en stor del av dem bildene hans var beregnet for var 
nordmenn som valfartet i landet sitt på samme måte som han selv. 
Et av de klassiske motiver innenfor norsk turistfotografi er Wilses 
opptak av to skil!1)pere som står i 111Sypa rett under Romsdalshorn, 
en av de mest ruvende av de vestlandske fjellgigantene (fig. 7). 
Den nye tid og det nye syn avleser en i sammensettingen og 
komposisjonen av bilder: skil~perne (to påsketurister med 
rypesekk) og fjellmassivet de står overfor, er i likevekt og 
harmoni, her er kunnskap om landskapet og förtrolighet med det, 
ingen konflikt. Om bilder virker noe blekt i sine effekter idag, 
skyldes det at alle som har fulgt Wilse i sporet (deriblant vi selv) 
har tolket h!1)yfjellet og mennesket i vinterbilder av n~yaktig 

samme type. 
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Fig. 7. A.B . Wilse. 
SkilS:'pere i de 
norske fjellene. 
1910-20. Fra 
Wilse, Norsk 
landskap og 
norske menn, 
1943 . 



Vi må et ~yeblik:k se på bruken av turistfotografiet etter år 1900. 
Det var på denne tiden at det eldre seremoniellet for avnydelse av 
fotografier, med de store albums og de papp-oppklebete bilder 
med vakkert trykte påskrifter, var under avvikling. Stereoskopi
moten opph~rte . Nå opptrer, for den personlige og familirere 
konsumpsjon av bilder, de langt tynnere amat~ralbums. Men 
Kodak-b~lgen, der alle og enhver kunne ta landskapsbilder, 
sommer som vinter, tok ikke br~det fra fagfotografene. De 
profesjonelle landskapsfotografenes produksjon ble nå mer og 
mer konsentrert om prospektkortet (som det fortsatt lenge samles 
på, i egne, h~ye albums) og - fremforalt - om bilder som kunne 
tjene som forlegg for det massereproduserte bi/det. 

En flom av nye illustrerte magasiner og tidsskrifter oppsto i de 
siste tiårene av 1800-tallet, og flommen ~kte inn i det nye 
hundreåret, samtidig som boken illustrert med fotografier i 
rasterklisjering fikk sitt endelige gjennombrudd. Samtidig kommer 
andre typer av illustrerte trykksaker, srerlig reklame- og 
informasjonsbrosjyrer av alle slag, et påvirkningsmedium som 
finner sin form tidlig i århundret, og som får sin slagkraft 
gjennom det reproduserte fotografiet. Wilses styrke lä i hans evne 
til å forsyne dette nye markedet med det råmaterialet det beh1<:Wde, 
hans stil, men også kvaliteten av hans fotografiske arbeid -
reproduserbarheten - gjorde bildene hans emminent brukbare som 
illustrasjoner og som blikkfangere. Begge de to fotografiene jeg 
sist omtalte, den roterende sneplogen på Vidda og skil~perne 
under Romsdalshorn, spilte en rolle i den tidlige markedsf~ringen 
av det norske landskapet, den som de norske statsbanene, de store 
reisebyråene og Foreningen til Reiseliv i Norge sto for i tiden f~r 
de sentrale reiselivsorganer ble til. På samme måte som Axel 
Lindahl samarbeidet med Svenska Turistforeningen, kom Wilse 
gjennom mange år til å levere bilder til vår turistforenings publika
sjoner. Han kom slik til å påvirke flere generasjoners Norges
visjon.8 

Med forbedringene innen reproduksjonskunsten kom også billed
heftene, som er en ofte oversett side ved nyere fotografihistorie. 
Deres oppkomst var også helt bestemt av den internasjonale 
turisttrafikken. De tidligste vi kjenner er rett og slett by- eller 
landskapspresentasjoner med vakkert reproduserte, helsides 
fotografier. På slutten av 1800-tallet er de vanlige innslag i alle 
sentrale punkter av Europas og Amerikas turisttopografi . Litt f~r 
århundreskiftet kom de til de skandinaviske byene. Ofte besto de 
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av bilder sanket sammen fra flere fotografer, men mange 
fotofirmaer gav ut sine egne. I 1907 slo Wilse til, i visshet om at 
markedet var modent for et spesialhefte bare viet til vinter
fotografier. Han utga Norske vinterbilleder efter fotografier af A. 
B. Wilse, som kom i flere opplag. En liten presentasjon av dette 
heftet og motivene vi finner i det får tjene som avslutning på mitt 
innlegg. 

Fig. 8. A.B. Wilse. I skilöypcn. Fra Wilse, Norske vinterbil/eder, 1907. 

Innholdet viser seg å V(ere mest stemningsbilder av landskap i 
sne. Skil0pningen er nok, som ventet, representert i denne 
samlingen, men i mindre grad enn en kanskje ville ha ventet. Ett 
bilde viser en liten skil0per i utforbakke, men i en sammenheng 
der det sportslige momentet er underordnet. Fotografen bruker 
skisporet til å bygge opp en halv-diagonal av dybdeskapende 
virkning, på en måte som leder tanken hen til landskapsmaleriets 
klassiske effekter (fig. 8). For0vrig er skil0ping temaet for bare to 
til av de ialt tyve fotografiene i samlingen. Her knyttes den til et 
annet motiv som hadde S(erlig betydning på den tiden da heftet ble 
til : Den nye kongefamilien. Det ene bildet viser lille kronprins 
Olav i 10ypa sammen med sine foreldre, dronning Maud og kong 
Haakon, det andre viser kronprinsen alene, på sine små ski og i et 
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smakfullt vinterutstyr. Antagelig er dette noen av de tidligste 
opptak av kronede hoder på skitur, og Wilse skapte her, i et 
regelrett scoop, en ny variant av den moderne hersker
ikonografien. Som en kan tenke seg, var dette bilder som gikk rett 
til hjertet på det norske folk. 

Wilse gir i de fleste av de andre illustrasjonene pr!Zlver på sin 
dyktighet når det gjelder enda en side av vinterfotografiet, den 
som gjelder det vinterlige intimlandskapet. Her finner en, som 
ventet, naturutsnitt med snetyngede hus og tne r, likevel er 
motivkretsen han foretrekker den som stiller sne og is og svart 
vann mot hverandre i de vakreste val121 rsprang - de vinterlige 
inntrykk fra elver og havstrender (fig. 9). 

Fig. 9. A.B. Wilse. Kystlandskap i sne. Fra Wilse, Norske vinterbil/eder, 1907. 

Når det gjelder Wilses utforskning av dette temaet, er det mange 
ubesvarte sp121rsmål. Som sine kolleger i de andre skandinaviske 
landene, var han for denne typen mer romantisk preget 
landskapsfo tografi klart påv irke t av de n internasjonale 
piktoriali smen. Her var floden et fremherskende motiv, og 
elvebredder i sne eller rimfrost ble tidlig en del av repenoiret, både 
i engelsk og fransk fotografi. Svenske fotografer begynte også 
ganske tidlig å skildre kystlandskaper i sne. Når det gjelder denne 
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siden av produksjonen hans, kan det altså se ut som om Wilse var 
mindre original og mer del av en almen trend. 

Da Edvard Munch vendte tilbake til Norge kort fjZ!r 1910, og slo seg 
ned her for godt, var vinterlandskapet et av de nye temaene han 
vendte seg til og som han angrep fra stadig nye synsvinkler. Dels 
kunne det vrere det åpne landet i sne han skildret ("sne!Z!rkenen"), 
dels skogen, dels arbeidsfolk mot en bakgrunn av hvit mark. Det 
var en periode preget av formale eksperimenter, bl.a. med en 
omlegging av fargebruken, og med et !Z!ye for de ornamentale og 
abstrakte kvalitetene i et landskap som er redusert til enkle 
fargekontraster. Wilses og Munchs bildesyn tangerer hverandre, 
srerlig når det gjelder en av de motivkategoriene jeg har oppregnet 
tidligere, kystlandskapet. Snelandskapet ved kysten, knausene 
med de ensomme trrerne, og ikke minst mjZ!nstrene fremkalt av det 
tynne snedekket på kystskjrerene ved Kristianiafjorden , der 
avsmeltningen skaper flekker med sort-hvittvirkninger like etsede 
som på et sebraskinn, fascinerte dem begge. Jeg tror de fant frem 
til disse motivene samtidig og uavhengig av hverandre, under 
påvirkning av den alminnelige dyrking av vinternaturen som 
gjennomsyret det norske samfunnet ved inngangen til det 20. 
århundret.9 
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FOTNOTER 

1. Gli Alinari.fotografi a Firenze, 1852-1920, utst. kal., Firenze 1977. 

2. Rome in Early Photographs 1846-1878, Thorvaldsens Museum, 
K0benhavn 1977. 

3. Om Marcus Selmer , se R. Sollied, S. Bonge og P.J. Nordhagen, 
Photograf M . Selmers Bergensbilleder, Bergen 1974; R. Erlandsen, Frå 
kunstnar til handverkar. Fotografane i Bergen 1840-65, Bergen 1982, 
hovedfagsavhandling i historie (Ms.). 
Om Knud Knudsen, se R. Meyer, "The Prima! Landscapes of Knud 
Knudsen", The Frozenlmage, Scandinavian Photography, utst. kal., New 
York 1982, s. 22 ff.; R. Meyer, "K. Knudsens landskapsfotografi" , Kunst 
og kultur, 70, 1987, s. 235 ff.: Å. Digranes, S. Greve og 0. Reliakvam, 
Det norske bildet. Knud Knudsensfotografier 1864-7900, Oslo 1988. 

4. Om Lindahl, se P.J. Nordhagen, "Axel Lindahl. I. Fotografier av norsk 
kultur og folkeliv", Norsk fotohistorisk årbok, 1983/84, Oslo 1984, s. 
31-36. Wilse kj0pte Lindahls platearkiv med norske motiver, se S. Bonge 
(note 5). 

5. Om Wilse, se S. Bonge, Eldre norske fotografer. Fotografer og 
amat(Jrfotografer i Norge frem til 1920, Bergen 1980, s. 427; F.B. 
Nyquist, Det var i de gode, gamle dager, A.B. Wilses fotografier , Oslo 
1968. Wilses fotografiske erindringer er publisen i boken Norsk landskap 
og norske menn , Oslo 1943. Se også hans artikler i Den norske 
turistforenings årbok, bl.a. om drabelige påskeskiturer i h0yfjelle t: "En 
tur til Steinbergdalen", DNTÅ, 1909, s. 155 ff., og "Paasketur til 
Rondane", DNTÅ, 1912, s. 130 ff.; begge er illustren med hans egne 
fotografier. 
Hoveddelen (ca 90.000 negativer og 50-60.000 originalkopier) av Wilses 
samling oppbevares nå ved Norsk Folkemuseum, Oslo. Den er med Sl0lle 
fra Sekretariatet for fotoregistering og Norsk Kulturråd gjort til gjenstand 
for en treårs bevaringsaksjon (1989-1991), der både plater og papirbilder 
skal s ikres mot nedbrytning. Takket vrere Wilsesamlingen er 
Folkemuseets billedsam ling den mest brukte billedsentral i landet, og 
slitasjen på samlingen er faretruende. 

6. R. Meyer, "Norsk landskapsfotografi ", i Norsk landskap (fire norske 
moderne fotografer), Oslo 1988. 

7. "Vinternalt i Rondane", 1914, avbildet i K. Berg (red.), Norges 
kunsthistorie, bd. 5, Oslo 1981, fig. 2.92 (s. 256). 
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8. Om Wilses lysbildeforedrag om norsk natur, se hans erindringer (Norsk 
landskap, op. cit.), s. 46 ff. 

9. Munch , som fra 1902 eksperimenterte med fotografiet som virkemiddel, 
kom ikke selv til å fotografere vinterlige landskaper, se A. Eggum, 
Munch og fotografi, Oslo 1987. 
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TEKNIK OCH DIDAKTIK 





DON'T FENCE ME IN: 
GRÄNSER, V AD HÖR TILL, V AD SKULLE 

VI SYSSLA MED? 

RITVA KESKI-KORHONEN 

Det följande är observationer och tankar som kommit upp i 
museiarbetet, och det syftar till att man skall diskutera och vara 
öppen, när man talar om fotografi. 

Det är svårt att tala om fotografi som ett klart definierbart område. 
Med fotografi förstår vi traditionellt stillbilder i svartvitt eller färg 
gjorda i en kamera med ljus. Fotogram som görs utan kamera på 
fotografi skt papper räknas normalt också med. Om man nu 
granskar vad som finns inom dessa gränser, har åtminstone en 
museimänniska redan en massa frågor. Principiellt är det viktigt, 
att allt som hör till fotografins histori a och utveckling skall tas 
hand om och förvaras i någon form. Vad som hör till och vem tar 
ansvar för vad måste då lösas. Vi i Norden har museer för både ett 
och annat och det skulle vara möjligt att granska och dela upp 
ansvarsfältet så att det viktiga förvaras och basinformation om 
metoder, fotograf osv. samlas in enligt några gemensamma regler. 

Fotografin har en betydande roll inom vetenskapen och den har 
utvecklats så att åtminstone jag inte känner till alla de ändamål man 
använder fotografi för där. Det finns vetenskapliga områden, som 
också måste iakttas när man granskar fotografi som en helhet. Den 
humanistiska branschen använder fotografi i forskning mestadels i 
den gamla goda dokumentarismens anda. Men genom att 
dokumentera bostäder, arbetsplatser och -metoder, ungdomar och 
åldringar systematiskt, får man material för illustra tion av 
statistiska fakta. Men mycket sällan kan man faktiskt dra slutsatser 
om förhållandena från själva fotografierna. Man måste alltid 
minnas, att sanningen i samhälleliga, sociala dokument är relativ. 

Fotografen arbetar från sina egna ideer om vad han ser av värde i 
givna situationer. Och det är lätt att addera värden och synpunkter 
efteråt till fotografierna. Det kan vara forskare eller museimän som 
använder kameran eller också har man haft yrkesfotograf er till 
hjälp som mer eller mindre stadigt jobbar med forskare. Då skulle 
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man faktiskt alltid notera hur bilderna kom till stånd. Fotografierna 
är mycket ofta intressanta, fotograferna har fördjupat sig i ämnet 
och lagt till någonting av sig själva, sin personlighet, till saken. 
Och när materialet blir äldre, får det ett annat perspektiv därtill, det 
historiska, som återigen skapar nya värden. I 

Man kan ta fotografins roll inom medicinen som exempel. Lennart 
Nilsson har gjort värdefulla forskningar för medicinvetenskapen 
genom sin specialitet, men han måste anses vara också en pionjär i 
fotografi. Han har arbetat målmedvetet för resultat, som nog är 
vetenskapliga och därtill har han gjort de biologiska processerna 
förståeliga för publiken. Han har en naturlig förmåga att få 
bilderna att se estetiskt bra ut såsom om han hade komponerat 
naturen för fotografiet. 

Fig. 1 Apollo 11 på månen, NASA photo. 
Mannen i rymden - utställningen visades i Finland 1972. 

Astronauten, mannen på månen, har också visats på foto-
utställningar och i böcker och bilderna är intressanta, de utstrålar 
en egendomlig stämning som fångar ens tankar. Fotografi tas så i 
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rymden och genom mikroskop, och resultaten kan bli mera än 
vetenskapliga källor eller dokument. 

Ett område, som växer hela tiden och där de bästa fotograferna vet 
värdet av estetisk komposition och färgbalans etc. är natur
fotografi. Där finns det fotografer som är naturvetare och som 
dokumenterar växter och djur för forskning och där finns en skara 
entusiaster, som arbetar mer eller mindre medvetet för "de gröna", 
för miljö- och naturskyddsröre lsen o. dyl. Men också där borde 
man skilja på vad som är fakta och vad som kanske är sanningen. 
Och man skulle se till, att det bästa och det som är av värde (! ?) tas 
hand om och bevaras. 

Fig. 2, 3 Kapa (Martti Kapanen), blandade tekniker. Utställningen Minne?, 
Helsingfors 1986. - Sari Poijärvi, bearbetat fotografi. Utställningen Minne?. 
Helsingfors 1986. 

Ett område som jag sj älv har studerat, är information om och 
popularisering av vetenskap genom fotografin. Finlands Akademi 
har haft ett projekt för bättre information om ski lda stats
finansierade forskningsprojekt och där har jag med akademi
personalens hjälp försökt att få vetenskapsmän att förstå, hur en 
god fotografi ska se ut. Det finns forskare, som begriper att 
former och färger kan användas för att väcka intresse utan att 
bildens vetenskapliga värde förminskas. Och vill man berätta 
något och nå människorna, måste bilden fängsla, vara attraktiva. 
Och där kanske en god fotograf kan vara till hjälp, om han invigs i 
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vad det är som forskningsprojektet väsentligen strävar efter. Vad 
som underlättat mycket i detta arbete är den betydande succe det 
finska populärvetenskapliga tidskriften Tiede 2000 (Vetenskap 
2000) har fått. Tidskriften illustrerar sina artiklar rikligt och då 
finns det ett behov av goda fotografier. 

Men vem tar hand om och arkiverar centrala bildbestånd inom 
vetenskapens många områden? Görs det? 

Fig. 4, 5 Timo Kelaranla, mask, gjord för all fotograferas. Utställningen Mirme?, 
Helsingfors 1986. - Kari Paajanen, blandade tekniker. Utställningen Mirme?, 
Helsingfors 1986. 

Gränserna mot andra visuella konstformer upplevs nog som 
intressantare. Var går gränsen mellan modern konst/nutidskonst 
och fotografi nuförtiden när fotografer tar sig till olika kombi
nerande tekniker? När de använder olika färgämnen för att 
kolorera svartvita fotografier? Är det fotografi , när man tar 
fotografiska bilder och kombinerar dem med textil och andra 
föremål, limmar och snickrar? När man själv har fotograferat, är 
det något annat än om man tar någon annans fotografiska bild och 
förändrar den genom att reproducera eller kombinera med andra 
ingredienser? Eller när man tar en interiör och målar den för att få 
visuella hallucinationer och förevigar den med fotografi? Om man 
har gjort miljökonst och dokumenterar den med kameran, är det 
nog i första hand ett dokument över miljökonst. Först och främst 
har konstverket skapats för att ses på någon plats, gata, park eller 

104 



rum, och dokumentet är till för att man skall minnas själva 
händelsen. Men när man har skapat en vy, som är gjord för att ge 
en effekt genom kameralinsen och den bara kan ses så som den 
var tänkt i fotografiet, är det återigen fotografi. Men museerna 
emellan, försöker man stödja de konstnärer som överträder 
gränserna och försöker ta till vara deras erfarenheter; kollar man 
att deras arbeten förvaras någonstans, när de nu i varje fall har ett 
stort inflytande på utvecklingen inom konsten idag, vare sig de 
kallas fotografer eller bildkonstnärer? 

Där har vi en museal fråga, men även om den är ännu olöst, kan 
den inte befria oss från ansvaret: Vi har nog av förvaringsproblem 
till exempel med fotografiska färgprodukter, men med kombi
neringsteknikerna har vi fått ytterligaren flera: effekter av 
påmålade färgämnen, trä, lim, på fotografiska kemikalier, plast, 
papper etc. 

HOLOGRAFI 

Skall vi räkna holografin till fotografi eller är det någonting helt 
annat? Ofta är det fotograf er som ägnar sig åt holografin och folk 
för gärna holografibilderna till fotografins område som en ny 
version av tredimensionella stillbilder. Man kan fotografera 
människor och föremål med holografi, och i forskning kan man 
använda holografiska fotografier som hjälpmedel. Också för 
museerna ger holografiska bilder nya möjligheter att visa skatter 
som måste förvaras inlåsta. I vandringsutställningarna skulle man 
sannolikt kunna ha stor användning för den här möjligheten; 
människorna syns vara ganska intresserade av holografin, i 
synnerhet om man visar någonting ovärderligt. Men holografi som 
konst är i sin tur någonting mera komplicerat, där använder man 
rörelse av ljus osv. för att skapa en illusion. Holografiska porträtt 
har nog inte varit så lyckade att man kan ta dem på allvar än. Så 
vitt holografi inte kommer att integreras inom begreppet modern 
konst, borde det betraktas som tillhörigt fotografin. 

Och vart hör videon hemma? 

Videosystemet är en teknik, som kan användas både för rörliga 
bilder och stillbilder. Konstnärer som arbetar med video har 
kommit frän fotografikonsten och filmen lika vä l som från 
konstens fält. Vem som skall ta hand om dessa produkter är inte 
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klart än. Men alla slags museer och forskningsinstitut kan ha nytta 
av videotekniken och man bör hålla ett öga på utvecklingen där. 

FOTNOT 
1. Hebdige, Dick: Hiding in the Light, Tidskrift TEN-8 9/1982, Ten.8 Ltd, 

60 Holt Street, Aston, Birmingham B7 4BA, England. 
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BEVARANDE AV FOTOGRAFISKA 
MATERIAL -

ETT KOMPLEXT PROBLEM 

JONAS PALM 

Bevarandet av fotografiska bilder är ett problem som uppmärk
sammats mer och mer under de senaste 10-15 åren. Samtidigt som 
medvetenheten om fotografin som en viktig kugge i förmedlingen 
av vår historia ökat har också problemen kring bevarandet av detta 
medium uppmärksammats. Vid genomgång av fotografiska 
samlingar har man upptäckt att skador av olika slag inte är speciellt 
ovanliga, en del bilder är helt eller delvis urblekta, andra har fått 
märkliga ljusa slöjor, ytterligare en grupp täcks av en hinna inte 
olika den som silverbestick får. I extremfallen är det fotografiska 
materialet helt förstört, silverbilden är försvunnen och det bärande 
materialet har från att ha varit transparent och smidigt, blivit en 
klibbig spröd platta. 

För många kanske detta kan synas vara ett tämligen modernt 
problem där den moderna miljön är den stora boven med 
inredningar av plast och spånplatta och en försurad yttre miljö. 
Detta är till viss del sant men problemen är äldre än så. 

Redan innan fotografins officiella födelse 1839 hade på flera håll 
försök gjorts med ljuskänsliga material. 1727 upptäckte den tyske 
fysikern Heinrich Schultze silversalternas egenskaper vid 
exponering för ljus och 1802 publicerade engelsmannen Thomas 
Wedgewood sina försök med silvernitratpreparerat papper på 
vilket han framställde fotogram. Liknande försök gjordes även här 
i Sverige av Carl Wilhelm Scheele som 1777 upptäckte att de 
silversalter som mörknade vid exponering för ljus hade om
vandlats till metalliskt silver och att ammoniak löste silversalter 
som inte påverkats av ljuset. 

Just detta att lösa silversalter, som ej ingick i den slutliga fram
kallade bilden och få bort dessa, för att skapa permanenta -
fixerade - bilder var det ett av stora problemen för dem som 
experimenterade med framställandet av en fotografisk bild. När de 
fotografiska processer, som framställts av fran smannen Louis 
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Jaques Mande Daguerre och engelsmannen William Henry Fox 
Talbot, presenterades 1839, som Daguerreotypie respektive 
Photogenic Drawings, användes olika koksaltsbaserade be
handlingar för att försöka fixera bilderna. Daguerre behandlade sin 
slutliga bild med ren koksaltlösning och Talbot gjorde mot
svarande fixering med en blandning av koksalt, kaliumjodid och 
kaliumbromid. Ingen av dessa fixeringsmetoder var dock bra men 
redan samma är påvisade engelsmannen sir John Herschel, som 
inspirerats av Daguerres och Talbots upptäckter, att behandling 
med en lösning av natriumthiosulfat hade en mycket god effekt 
som fixerande faktor. Denna metod accepterades tämligen om
gående av både Daguerre och Talbot och används alltjämt. Talbot 
fick dock ändra något i förbehandlingen av sina bilder innan han 
kunde gå över till att fixera med natriumthiosulfat. 

Någorlunda permanenta bilder var nu möjliga att framställa men 
man hade fortfarande vissa problem med bildstabiliteten. Silver
bilden hade tendenser att blekas, få slöjor m.m. vilket var 
beroende av hur väl fixering och sköljning hade skett samt hur 
mycket bilden exponerades för ljus, värme, fukt och förorenad 
luft vilket också fanns på 1800-talet. Detta ledde till att man dels 
försökte komma på ett sätt att behandla silverbilderna på - s.k. 
toning - dels att framställa bilder på andra sätt än med silversalter. 

Behandling av silverbilder koncentrerade sig till att man guld
tonade dessa i ett bad med upplöst guldklorid. Detta gjordes redan 
på daguerreotyperna och de tidiga pappersprocesserna. Guld
toningen gjordes inte bara för att skydda utan också för att man 
skulle få en mörkare ton än den rödbruna som silverklorid gav. 

I mitten av 1800-talet slog positiva pappersbilder igenom med 
albuminpapperet. Detta var man tvungen att guldtona för att 
förhindra en reaktion mellan äggvitan i emulsionen och bildsilvret. 
Andra liknande förfarande prövades både för att skydda och för att 
förändra tonen i bilden. Av de olika varianter som man kom fram 
till används idag guldtoning och selentoning för skyddandet av 
silverbilder. 

En annan väg för att göra bestående bilder var att framställa dessa 
med hjälp av färgpigment istället för silversalter. 1855 framlade 
fransmannen Alphonse-Louis Poitevin en skrift "Traite de 
l'impression photographique sans sels d'argent" i vilken han 
redogjorde för framställandet av positiva bilder utan silver men 
istället med hjälp av gelatin, som gjordes ljuskänsligt och kom att 
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härdas i förhållande till belysningsmängden, och pigment. 
Poitevins metod var dock ej fulländad då den saknade mellan
toner. Principen med pigmenttryck slog igenom först 1866 efter 
det att engelsmannen sir Joseph Wilson Swan hade utvecklat en 
förbättrad teknik, patenterad två år tidigare. Metoden fick namnet 
koltryck då man använde sig av kolpigment. Efter hand kunde ett 
stort antal färger erbjudas på marknaden. Ett antal liknande 
processer, där principen var att härda ett bindemedel i förhållande 
till ljusbestrålning och sedan applicera pigment, utvecklades efter 
hand. 

I färgfotografins barndom var denna process en förutsättning för 
att kunna framställa färgbilder på papper. Det var då fråga om 
flerfärgstryck gjorda efter färgseparerade svartvita negativ. De 
första kommersiellt framgångsrika färgbilderna , bröderna 
Lumieres autochroma kornrasterplåtar, i början av 1900-talet 
bestod också av en svartvit silvergelatinemulsion plus ett färgskikt 
bestående av potatismjöl infärgat i blått, rött och grönt samt svart 
kol. Dessa bilder vi sar än idag färgerna, med stor sannolikhet, i 
stort sett så som de såg ut när den togs för 80 år sedan. Jämför 
detta med dagens färgbilder som samtliga är framställda i mer eller 
mindre bleknande processer. 

Ytterligare ett sätt att göra stabila bilder utan silverinnehåll var 
framställandet av platinotypier. Detta var en process som gav 
positiva pappersbilder och patenterades av engelsmannen William 
Willis 1873. Platinatryck eller platinotypi var en kopierings
process där motivet framträdde på ett papper som gjorts ljus
känsligt med en lösning bestående av platina- och järnsalter. 
Denna process ersattes i viss mån av palladiumtryck i samband 
med första världskrigets utbrott 1914 då platina blev för dyrt. 

De problem jag redovisat hittills har varit förknippade med 
bildmediet. Det material som har burit bilden - bas respektive 
emulsionstyp - har också visat sig skapa problem ibland. 
Daguerreotypen har haft ett alldeles speciellt problem, nämligen 
bildytans extrema känslighet för beröring, även med den mjukaste 
av mjuka penslar vilket gjort att många av dessa bilder blivit 
förstörda då man i oförstånd försökt att rengöra dessa med 
silverputsmedel och bomull. 

Tidigare nämndes äggviteemulsionen i albuminbilder som hade en 
nedbrytande effekt på bildsilvret. Detta försökte man dock tidigt 
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motverka med hjälp av guldtoning och även om en stor del av 
sådana bilder har gulnat med åren är de flesta i tämligen gott skick. 

Det papper som under slutet av 1800-talet kom att ersätta 
albuminpapper är det som idag fortfarande används, nämligen 
gelatinemulsionspapper. Detta har visat sig ha god hållbarhet. 

Själva papperet i pappersbilder har aldrig vållat några problem 
som skulle kunna bero på dess inneboende egenskaper. Till 
fotografiska ändamål har alltid högkvalitativt papper använts och 
så är det fortfarande. Dock med en viss reservation för en del 
billiga öststatspapper där kvaliteten kan vara något sämre än hos 
de stora europeiska och amerikanska tillverkarna. 

Ett modernt fenomen är dock de så kallade plastpapperen vilka är 
fiberpapper men med ett plastskikt som gör att framkallnings
förfarandet förenklats något. Dessa papper kan i vissa fall vara 
motiverade att använda, dock inte om man önskar beständiga 
bilder. Plastskiktet bryts på sikt ned av UV-strålning. 

Värre är det då med material med inneboende egenskaper, som gör 
att det bärande materialet och bilden, på eller i detta, efter hand 
upplöses både kemiskt och mekaniskt. Detta gäller för cellulosa
nitrat i olika former. 1849 började engelsmannen Frederick Scott 
Archer arbeta med kollodiurn - en blandning av cellulosanitrat, 
eter och alkohol - som bärare av silversalter på en glasskiva. 
Denna emulsions typ användes till ambrotypier - ett negativ på glas 
som framträdde positivt med mörk bakgrund - under 1850-talet, 
till glasnegativ från 185 1 fram till 1880-talets mitt, på vaxduk 
1850-60-tal och till positiva bilder på metall och papper fram till 
1900-talets första årtionde. 

Problemen med denna typ av emulsion är att den till viss del är 
flyktig och lämnar basmaterialet varvid krackelering uppstår. 
Dessutom, och betydligt allvarligare är att gaserna från denna typ 
av emulsion angriper andra fotografiska material och bryter ned 
dessa. 

Förutom användandet av cellulosanitrat i emulsion började man 
kring 1890 använda cellulosanitrat till att göra den första plastbas
filmen. Denna innehöll betydligt mer cellulosanitrat än kollodium
emulsionerna och avger följdaktligen betydligt mer nedbrytande 
nitrösa gaser. All cellulosanitratfilm är kraftigt självdestruerande 
och angriper också annat fotografiskt material aggressivt. Denna 
typ av film användes ända fram till 1950-talet även om den 
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moderna acetatfilmen - saf ety film - kom redan kring 1920, 
senare följd av polyesterfilm omkring 1960. Dessa två plastfilms
baser erbjuder inga hittills framkomna problem kring bevarande
aspekten och inte heller den moderna gelatinemulsionen så länge 
framkallningsprocessen sköts ordentligt. 

Idag finns alltså förutsättningarna för att framställa arkivhållbara 
fotografier - om man håller sig till svart/vitt vill säga. Det finns 
ännu inga färgprocesser som kan räknas som stabila, bortsett från 
de pigmenttryck jag tidigare nämnde. Några är dock bättre än 
andra. Kodaks Kodachrome diafilm brukar räknas till de som 
håller allra bäst - c.a. 25 år om den förvaras i mörker och omkring 
20° C. Pappersbilder utförda i Cibachromeprocessen har också 
extra god hållbarhet utöver andra färgpappersprocesser. Under 
gynnsamma förhållanden kan dock även andra färgdiafilmer hålla 
relativt länge. 

Om vi håller oss till svart/vitt material finn s det idag inga 
materialtekniskt/kemiska anledningar till att bilder, negativ som 
positiv skulle förstöra sig själv. Ett större problem är då att själva 
framkallningsprocessen inte alltid genomförs på ett riktigt sätt. 
Därmed kan restkemikalier stanna kvar i emulsion och/eller 
papper. Dessa rester genomgår förr eller senare en kemisk process 
som angriper bildsilvret. En sådan reaktion är beroende av hur 
mycket restkemikalier som finns men också av förvaringsmiljön -
temperatur och luftfuktighet, luftföroreningar, typ av förvarings
möbler och emballage. Bl.a. den allmänt förekommande 
pergamynpåsen ger upphov till skador som ibland är omöjliga att 
åtgärda. 

Problemet med emballage gäller inte bara pergamynpåsar i sam
band med modernt svart/vitt material utan även hanteringen av 
äldre material. 

Den mest kritiska gruppen är fotografier med cellulosanitrat
baserad emulsion eller bas, d.v. s. kollodium-emulsionerna och 
nitratfilmen, som bortsett från att de måste förvaras svalt (under 
10 grader C) och skilda från övriga typer av fotografiskt material, 
måste förvaras i påsar eller kuvert som kan "andas". Detta är för 
att gaserna måste få möjlighet att avlägsna sig och inte stanna kvar 
och accelera ytterligare nedbrytning och avgivande av gaser i en 
allt snabbare takt. Alltså bör man se till att så fort som möjligt 
lokalisera negativa och positiva bilder av dessa typer och isolera 
dom från den övriga samlingen. 
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Albumin bilder är en annan grupp som kräver kuvert med speciella 
egenskaper. De skall ha ett kuvert som ej är alkaliskt buffrat då en 
basisk miljö kan få bilderna att gulna. Denna typ av bilder kan till 
och med må bra av ett något surt emballage till skillnad från övriga 
typer av fotografiska material som definitivt inte mår bra av en sur 
förvaringsmiljö. 

Dessa olika problem låg som grund för framtagandet av det 
förvaringsprogram för bevarandet av fotografiskt material, som 
gjordes för ett par år sedan av en grupp bestående av represen
tanter för Uppsala Universitetsbibliotek, Statens Kulturråd och 
Grycksbo pappersbruk. Försäljningen av dessa emballage sker nu 
genom Nordiska Museets Kulturarvet i Falun. De kuvert som 
säljs genom Kulturarvet är tillverkade av filterpapper för 
laboratorieanalyser som därmed är extremt rent och neutralt, 
dessutom är det poröst och kan "andas". Finessen, förutom den 
extremt höga kvalitetet i papperet, är att man i lugn och ro kan 
ersätta alla gamla kuvert, påsar eller mappar med detta material, 
oberoende av vilka fotografiska tekniker - med sina speciella 
egenskaper - som finns representerade i respektive samling. Så 
har inte varit fallet med tidigare typer av emballage för fotografiska 
material. 

Inredningen i ett fotomagasin inverkar också på stabiliteten hos 
fotografiskt material. Trämöbler, oavsett om de är behandlade eller 
ej avger gaser som kan angripa det fotografiska material, så också 
lösningsmedel från färger. U gnslackerad plåt är ett säkert material 
för inredningar i fotomagasin. Här bör man också tänka på att 
använda väggfärg som inte avger skadliga gaser, likaväl som 
eventuell mattor på golvet inte får avge mjukgörare som kan 
angripa det fotografiska materialet. 

Att byta emballage och bygga om magasin för att få bästa möjliga 
bevarandemiljö kan i många fall vara svårt att genomföra. Vad 
man tämligen enkelt kan göra är att se till att temperaturen inte 
överstiger 20 grader i det rum man förvarar fotografiskt material i. 
Den relativa luftfuktigheten skall ej överstiga 40%. Ytterligare en 
enkel sak att tänka på vid själva hanteringen av bilder är att alltid 
använda sig av bomullshandskar. Fingeravtryck ger en god gro
grund för mikroorganismangrepp. 
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FOTOGRAFIET I 
MANIPULASJONSALDEREN 

LEIF PREUS 

Uttrykket "Jeg har sett det med mine egne !Z)yne" blir brukt som 
bevis for at e t utsagn er korrekt. Fotografiet registrerer det man 
ser, og har i den korte tid det har eksistert - kun 150 år - blitt 
oppfattet som et sannhetsdokument. Vi kjenner uttrykkene "Et 
bilde sier mer enn tusen ord", og ikke minst "Fotografiet kan ikke 
lyve". 

Fotografiet har alltid vist sannheten, men har alltid også vrert 
fors!Z)kt brukt til å fordreie og forfalske sannheten: Montasje, 
retusj, falske bakgrunner, bruk av rekvisitter for å skju le 
u!Z)nskede deler av motivet, forandring av st!Z)rrelsesforhold ved 
bruk av optiske virkemidler (vidvinkelobjektiv, teleobjektiv) m.m. 

Manipulering av fotografi har vrert et benyttet virkemiddel til alle 
tider, men mulighetene til å utfore dette på en måte som gj!Z)r at 
manipuleringen ikke kan oppdages , er gradvis forbedret frem til 
dagens nivå hvor man må kunne stille sp!Z)rmål om fotografiet i 
fremtiden i det hele tatt kan brukes som sannhetsbevis. Det siste 
må jus og rettsvesen ta stilling til og vi! bli nevnt, men ikke 
behandlet i denne fremstilling. 

Dagens teknologi gir fotografiet mulighet til å vise en virkelighet 
som ikke eksisterer: Bakgrunns-projektsjon, front-projeksjon, og 
nå ikke minst computer-manipulerte fotografier. Mulighetene er 
legio. 

Foredraget ledsagades av et antall lysbilder som illustrerade noen 
av fotografiets virkemidler. Det visade eksempler på hvordan man 
med forskjelige teknikker kan forandre fotografiene, og at detta 
efter hvert gj!Z)res med så stor dyktighet at det blir nrermest umulig 
å oppdage manipulasjonen. De etiske sider ved dette kommer vi 
ikke inn på i föredraget. Hensikten er å vise brukere av fotografi 
hva man med moderne metoder kan utf!Z)re med fotografiet i dag. 

* 
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Ved fotografiets introduksjon i 1839 med offentliggj0relsen av 
franskmannen Daguerres oppfinnelse av bilder på s0lvplater - de 
såkalte daguerreotypier - fikk menneskeheten for f!i)rste gang et 
medium til registrering av det optiske bilde de i flere hundre år 
hadde kunnet se, men ikke bevare, i et camera obscura. 

Ser vi på et daguerreotypi i dag, blir vi slätt av disse bilders 
enestående kvalitet, hvor de minste detaljer er gjengitt med den 
st!<'.)rste n!<'.)yaktighet. Daguerreotypiene var ikke store, de st0rste 
målte 16.5 x 21.5 cm., de meste populrere målte ca. 8 x 10 cm. 
eller mindre. Men ser vi på daguerreotypiene med forst!<'.)rrelses
glass eller endog under mikroskop, förstår vi enda bedre hvorfor 
dette nye medium tilf!i)rte verden en billedkvalitet som umiddelbart 
ble en sensasjon, og som opptil i dag mer enn noe annet har 
bidratt til å prege vår oppfatning av virkeligheten. 

Fotografiets oppfinnelse kan bare sidestilles med oppfinnelsen av 
den linerere skrift og boktrykkerkunsten. Fra de f!i)rste spede 
fors0k med timelange eksonperingstider har fotografiet gjennom
gått en eventyrlig utvikling hvor kvalitet, lysf!i)lsomhet og ikke 
minst allsidighet har fort fotografiet inn i alle vitenskaper, og blitt 
et uunvrerlig middel til nytte og glede for meneskeheten. Foto
grafiets s0ster filmkun_sten har gitt oss det bevegelige bilde, 
teknikker med opptak av bevegelser med stor opptakshastighet og 
senere visning med ordinrer frekvens (24-25 bilder i sekunder) har 
skapt begreper som tidslupe, hvor man i ro og mak kan studere 
den raskeste bevegelse. Den motsatte teknikk kan benyttes til fase
fotografering av langsomme bevegelser, slik at man f.eks. kan 
studere en plante fra knopp til utsprunget blomst i 11<'.)pet av noen 
sekunder. Ved hjelp av elektronikk og billedregistrering på video 
kombinert med digitalisering og bearbeidelse i computer opplever 
vi daglig på TV-skjermene bilder som kommer seilende gjennom 
luften, blander seg med andre bilder, oppl0ses i regn eller figurer, 
eller går over fra fotografi til tegning eller omvendt. Yerdens TV
stasjoner kappes om å gjcere selv den enkleste informasjon om 
neste programpost til en orgie i farver, bevegelse og lys, hvor 
budskapet nesten drukner i den ambisi0se TV-producers fors0k på 
å vise at man behersker sin teknikk. 

Fotografiets mest karakteristiske egenskap et at det kan stanse 
tiden, holde på ceyeblikket og gjengi noe slik det så ut akkurat i 
det moment filmen ble eksponert. Om uttrykket "et 0yeblikk" ikke 
hadde eksistert tidligere, ville oppfinnelsen av fo tografikunsten 
gjort det n!<'.)dvendig. 
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Den andre fremtredende egenskap ved fotografiet er allerede nevnt 
- fotografikunstens enestående evne til gjengivelse av detaljer, la 
oss kalle det fotografisk kvalitet. Dagens mest illustrerende 
eksempler finner vi i ukebladenes annonser for varer av ulike slag: 
Fotografiets evne til stoff-gjengivelse viser oss nrerbilder av 
tilberedt mat i en kvalitet som overgår virkeligheten, for hvem ser 
det man skal spise i det hav av lys og med de detaljre som 
reklamefotografiet viser oss? Her er det stoff gjengivelse: Det 
skinneri det sorte lrer, som gjengis i minste detalj. T0yets farver 
og fibre er så naturtro gjengitt av vi blir nesten frister til å stryke 
hånden over bildet for å vrere sikker på at det ikke er virkelig t0y 
som er klebet inn i annonsen. Metall - tre - vann - glass - farver 
- alt blir gjengitt naturtro, ofte så godt at det nesten blir udvirkelig, 
hvilket ikke var meningen. 

Men samtidig som fotografiet har evnen til å gjengi det man 
0nsker å gjengi i ett bestemt 0yeblikk og med en mest mulig 
realistisk kvalitet, byr fotografikunsten på en rekke muligheter til å 
påvirke den billedmessige gjengivelse av det vi ser. Det vil fore 
for langt å gå inn på alle variasjonsmuligheter, men la oss nevne 
noen: Plaseringen av kameraet i forhold til motivet, både sideveis 
og i h0yden. A vstanden til det man fotograferer, tar vi et bilde av 
et hus, eller et hus i en have , eller et hus i en gate med flere hus? 
Belysningen, er det sterkt solskinn eller tåke osv. Det vi! vrere 
kjent for de fleste at fotografen kan bruke forskjellige slags 
objektiver på sitt fotografiapparat, som gir til dels dramatiske 
forskjeller i resultatet: Det såkalte normalobjektiv, hvor man mener 
at gjengivelsen blir mest opp til den virkelighetsoppfatning man 
har (det beror på 0ynene som ser!). Teleobjektivet, som lager et 
bilde hvor det sir ut som om vi står langt mermere motivet enn vi 
virkelig gj0r - og kan, og hvor det ser ut som om avstanden 
mellom motivelementene er kortere enn vi vet eller tror det er. 
Vidvinkelobjektivet, som favner så mye at vi nesten ikke kjenner 
igjen vår egen stue, eller som kan brukes til å få en Lada til åse ut 
som en amerikansk bil fra 50-årene. Fotografen kan bruke 
forskjellige slags filmer, sort/hvitt eller farvefilmer, til og med 
filmer som gjengir farver helt anderledes enn de virkelig er 
(infraf0d fotografering). Foran objektivet kan det settes en 
mangfoldighet av filtre, prismer, linser for å forandre motivet, og 
under fremkallin gsprosessen kan man foreta variasjoner og 
påvirkninger som endrer billedresultatet. 
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Her har vi kun nevnt de mest banale mäter med hvilket man kan 
påvirke og forandre den fotografiske gjengivelse av et motiv. Det 
meste er i dag alment kjent, og helt fra fotografiets barndom har 
man vrert klar over at fotografene har hatt muligheter til å gjengi 
motivene på forskjellige mäter. Allikevel ble fotografiet umiddel
bart allerede i de f!llrste år oppfattet som et sannferdig billed
dokument: "Fotografiet kan ikke lyve", "Et bilde (fotografi) 
forteller mer enn tusen ord" og lignende påstander bekrefter dette. 
Fotografiet er benyttet som dokumentasjon av begivenheter, på 
reiser og ekspedisjoner, av sosiale forhold, til presse- og 
reportasjebruk, til gjengivelse av arbeidsprosseser, politiske 
begivenheter, fra forskn ing til familieforhold, listen kan gj!Zlres så 
lang som helst. Som bevismiddel for å vise de faktiske forhold, 
hvordan det virkelig så ut, hva som virkelig hendte osv. 

* 
Men går vi tilbake til fotografiets f!llrste leveår, oppdager vi snart 
en tendens som har fulgt fo tografiet som en skygge siden 
fenomenet ble til , la oss kalle det "Late som om - syndromet". 
Barns lek er et "late-som-om"-fenomen, de leker at de er voksne, 
lekebilen er en virkelig bil , dukken i vognen en virkelig baby. 
Fotografiets evne til realistisk gjengivelse er årsaken til at det fikk 
status som sannhetsbevis, noe det har enda, så lenge det varer (!), 
men denne kvalitet kunne også fra tid til annen vrere un!Zlnsket, og 
da begynte manipuleringen. Daguerreotypiet hadde sine begrens
ninger, en av de alvorligste var at man tregnte meget lang 
eksponeringstid (belysningstid) for å få tilstrekkelig lys frem til 
platen slig at bilder ble festet for alltid. I f!l)rstningen trengte man 
en eksponeringstid på 15 til 30 minutter i sterkt solskinn, så da var 
det ikke lett å få tatt et !Zlyeblikksbilde. Et par år senere kom man 
ned i e t til halvannet minu tt, og selv ved slutten av 
daguerreotypiets levetid, hvor nye prosesser efter hvert skulle 
komme til å overta, var den n!lldvendige belysningstid i sterkt 
solskinn minimum 10 sekunder. 

Det sier seg selv at dette satte en begrensning på motivvalget, men 
behovet for så mye lys ga også den franske daguerreotypist 
(navnet på den tids fotografer) Antoine Claudet den forste foto
grafiske manipulasjonide. Claudet fotograferte i England, var 
meget dyktig og meget populrer, og hadde stor suksess med sine 
portretter og familiegrupper, både i vanlig utgave og i 
tredimensjonal utf!llrelse. Men bildene måtte som nevnt foto-
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graferes i direkte solskinn, og dermed introduserte Claudet en malt 
bakgrunn med vegg, gardin og vindu så det på bildet allikevel så 
ut som om man var fotografert inne i en stue, gjeme sin egen. 

Det paradoksale varat når fotograferingen efter hvert ble flyttet 
innend0rs, i tak-etasjen hvor takstenen var erstattet med store 
glassvinduer for å slippe dagslyset inn, benyttet man gjerne en 
malt bakgrunn av et landskap, slik at det skulle illudere at 
fotografiet var tatt ute! 

Bildene ble farvelagt for å gj0re dem ytterligere naturtro, og 
betrakter vi di sse praktstykker fra fotografiets spede begynnelse, 
blir vi den dag i dag meget imponert over kvalitet og hondverks
messig dyktighet. 

Farveleggingen banet vei for retusjen , og en ny manipulasjons 
virksomhet var f0dt. Opprinnelig var retusjen n0dvendig for å 
utbedre de senere plate/papir-prosessers ufullkommenhet, det 
hendte at et portrett nesten totalt savnet toner og val0rer i hud
partiene. Retusj0ren ordnet opp i de tte, og fjernet gjerne noen 
rynker eller urenheter i samme momentet. Ser man på fotografier 
fra ulike tidsperioder frem til i dag, blir man slätt av hvordan 
kampen mellom realisme og sannhet på den ene side og 0nsket om 
å se penest og yngst mulig ut på den annen side har artet seg som 
et veritabelt slag mellom fotografiets realisme, og ut0vers og 
oppdragsgivers behov for å pynte på sannheten. Den beste måten 
å studere dette på, er ved å f13lge en enkelt fotografs virksomhet 
gjennom disse perioder. I vårt museum har vi for eksempel en rik 
samling portretter av en norsk fotograf som i tyve-årene lagde 
portretter av h0y kun stnerisk verdi, virkelig fotografiske 
praktstykker som vil bli h0yt vurdert i en hver sammenheng både 
nå og i fremtiden, hvorefter man ser at det efter hvert blir mer og 
mer retusj og med respekt å melde mindre og mindre kunst. l 

Kundens krav til forskj0nnelse lot retusj0ren få overtaket på 
kunstneren. Fotografiet blir kommersiell. 

En annen form for manipulasjon er dobbelteksponeringen, eller 
kombinasjonsbildet. Engelskmannen Fox Talbot, som også er en 
av fotografiens store oppfinnere og la grunnlaget for negati v/ 
positiv-prosessen som muliggjorde at man kunne lage mange 
bilder fra samme negativ, har laget et interessant dobbeltbilde av 
en reproduksjon av et Kristus-portrett og et 113vblad. Kan dette 
vrere verdens f13rste sandwich-fotografi? Sandwich-betegnelsen er 
jo ellers det våre dagers kreative speilrefleks-entusiaster får til ved 
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å legge to lysbilder på hverandre, f.els. et landskapsbilde og et 
overdrevent nrerbilde av månen, pog projisere dem som ett bilde. 

Atter en manipulasjonsmetode gikk ut på å kombinere flere 
negativer till ett papirbilde. En av de f~rste ut~vere av denne kunst 
var engelskmannen Henry Peach Robinson, som åpnet et 
portrettstudio i 1857 hvor han leverte bestillingsbilder, men som 
på egen hånd ~nsket å utvikle fotografi i en friere retning. Han 
laget bemerkelseverdige bilder av opptil 9 forskjellige opptak, alt 
sammensatt til et bilde, ut fra en n~yaktig plan lagt på forhånd for 
hvordan slutresultatet skulle se ut. 

Dette leder oss ti l de såkalte fire prosesser, hvor det fotografiske 
bilder kunne bli enda mer kontrollen av ut~veren. Generelt 
omfatter de frie prosesser metoder hvor overf~ringen fra opptak til 
bilde skjer så manuelt at n:er sagt alle manipulasjoner kan företas, 
fra innkopiering av skyer til forsterkning eller fjerning av visse 
billed-elernenter. Prosesser som gummitrykk, oljetryk.k, bromolje
trykk er eksempler på slike prosesser, av tyskerne kalt Edel
Drucke. Franskmannen Robert Demachy er et kjent navn i denne 
förbindelse, men kanskje den mest betydningsfulle allikevel var 
tyskeren Heinrich KUhn, som levet og fotograferte i Österrike. 

Han fant opp en metode·han kalte mehr-fach-gummitryck, og så i 
grunnen foraktelig på en direkte gummitrykk-metode. KUhn hadde 
i lang tid en så solid privat~konomi at han helt og holdent kunne 
ofre seg for fotografikunsten, hvor han f~rst og fremst foto
graferte sine egne barn og nrere omgangskrets. Han fant også opp 
et objektiv som ble kalt KUhn-Weichzeichner (KUhn bl~t-tegnende 
objektiv), som senere ble til det ber~mte Imagon-objektiv som 
produseres den dag i dag. Ved hjelp av sin multi-metode, hvor 
han trykket flere ganger på samme ark, fikk han frem uante 
kvaliteter. Et sjeldent eksempel på hans arbeidsmetode har han 
avsl~rt i 3 bilder som viser fem personer i et landskap, og hvor 
han ved hjelp av sine manipulasjoner totalt forandrer bilder både 
ved innkopiering av skyer og ikke minst ved å forandre selve 
landskapet slik at det nesten ser ut som om personene beveger seg 
i et annet forhold til omgivelsene. Bildet er antagelig fra noe f~r 
1910. 

En helt annen manipulering er den politisk bevisste manipulering, 
hvor det en ten ikke er mulig å finne det fotografi man trenger, eller 
hvor det av politiske eller av andre makthavergrunner er et ~nske 
om å fordreie sannheten, å lyve ved hjelp av fotografiet. En 
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vellykket fotografisk 1!1)gn bygger på den forutsetning at publikum 
fortsatt betra.kter et fotografi som sannferdig, og at manipuleringen 
gj!i)res så smart at det ikk:e kan oppdages. Verden kjenner tusener 
av eksempler på dette, her er to: 

I förbindelse med en delikat rettssak i USA var det foto
graferingsforbud. Saken gjaldt en ektemann som påsto at han ikke 
hadde vrert kjent med at hans frue var delvi s neger, og derför 
S!Snsket ekteskapet oppl!1)st ved dom. Fruen mente å kunne bevise 
at han måtte ha visst dette, og ville bevise dette ved å vise seg 
naken for juryen. Avisen Evening Graphic visste råd: De bygget 
opp en kulisse av retts-salen, plaserte personer som jury og 
anklager, og fikk en fotomodell ti l å posere som den fortvilte 
hustru. Efterpå ble de virkelige jurymedlemmers ansikter inn
kopiert på fotografiet. Da bilder ble offentliggjort, steg salget av 
avisen fra 60 000 til flere hundre tusen. New York-avisen ga til 
og med sin oppfinnelse et eget navn: "The Composograph". 

Vi kjenner tsjekkeren Alexander Dubceks hi storie, en gang 
populrer hos regimer, men da russerne toget inn i Tsjekkoslova.kia 
ble han som kjent en u!i)nsket person. På et bilde som viser en 
gruppe tsjekkere foran en bygning i Prag, finner vi både president 
Svoboda og ved hans side A lexander Dubcek. Ved en enkel 
fotografisk manipulasjon, formodentlig med saks og litt retusj, 
forsvan t Dubcek fra bildet, bare litt av foten hans kunne sees på 
den manipulerte utgave, men den kunne jo tilh!i)re hvem som helst. 

Manipulasjonsteknikkene er legio. Ett hjelprniddel i retusjarbeidet 
er air-brush-teknikken, hvor flytende farve kan fordeles st!i)vfint 
på deler av bildet. Ofte blir teknikken benyttet til å fjerne u!i)nskede 
bakgrunner, elektriske ledninger, plankegjerder eller hva som 
helst. 

En annan metode som er meget benyttet i reklamebransjen, er det 
som har fått betegelsen frontprojeksjon. Modellen(e) poseres mot 
en bakgrunn av sterkt reflekterende stoff - helt n!i)ytralt. Samtidig 
som fotograferingen foretas, projiseres et lysbilde direkte mot 
modellen og på bakgrunnen. Fotograferingslyset på se lve 
modellen er så sterkt at frontbelysningen ikke kan sees på 
personen. Dermed kan man få modellen til å stå foran Eiffel-tårnet 
i Paris eller foran det Hvite Hus i Washington, foran et vakkert 
landskap eller hvor som helst man måtte ha et brukbart lysbilde 
fra. Badescenene fra Tenerif kan med andre ord godt fotograferes 
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i et studio i Norge, eller hvor nå frontprojeksjonsanlegget måtte 
finnes. 

* 
Jeg har til nå pekt på eksempler på inngrep og forandringer av 
fotografiet som er kjent for mange. Det dreier seg dels om bevisste 
former for opptak av selve bildel, av mji1rkeromsteknikk , 
montasjer, retusjteknikk og om bevisst manipulerende bruk av et i 
og for seg fotografisk sett korrekt gjengitt bilde. Vi ser i dag 
innledningen til en bruk av fotografi hvor alt er mulig, og hvor det 
tekniskt sett som regel er umulig å oppdage at fotografiet virkelig 
er manipulert, d. v .s. forandret så meget at vi fjerner oss fra 
virkeligheten fullstendig . Det dreier seg om en elektronisk 
behandling av fotografiet ved at originalen scannes i en computer, 
og billedelementene overfji1res til digital informasjon som lagres i 
computeren. Der kan de modifiseres, forandres, kombineres og 
manipuleres tilsynelatende uten andre grenser enn det menneskets 
fantasi måtte ha. Det hele f!i1lges på en skjerm, og når man er 
forn!i1yd med resultatet på skjermen, konveneres tallene tilbake til 
et virkelig bilde. 

Kvaliteten er så fremragende at ingen spor av manipulasjonene 
kan oppdages. Dermed er ringen sluttet og fotografiet har fått den 
totale form for frihet overfor motivet i den forstand at motivet 
egentlig ikke behji1ver å finnes, samtidig som man beholder de 
fotografiske kvaliteter som til alle tider har gitt fotografiet 
troverdighet og som gj!i1r at det betraktes som synlig bevis, om 
n!i1dvendig også i rettslig sammenheng. Et enkelt eksempel er 
f.eks. et fotografi av et milj!i1 med en sandstrand, på stranden 
ligger en person, og bildet er et bevis på at vedkommende var er 
og da. Efter en digital manipulering er det intet i veien for å vise et 
fotografi hvor det ikke er noen på sandstranden i det hele tatt, og 
hvor stedet hvor personen lä er erstattet med sand og stener slik 
området forji1vrig, computeren har klart det, eventuelt med 
tilforlatelige variasjoner som ikke efterlater den minste tvil om at 
bildet er ekte. 

En slik form for fotografi vil med andre ord skape en virkelighet 
som ikke eksisterer. Det motivlji1se fotografi, den perfekte 
manipulasjon. 
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FOTOUNDERVISNING I SVENSK 
GRUNDSKOLA OCH GYMNASIUM: 

0 

EXEMPLET A TVIDABERG. 

RUNE JONSSON 

I Lgr 80 (Läroplan för grundskolan 1980) är ordet "teckning" 
utbytt mot "bild". Detta speglar en rad förändringar av innehållet 
och markerar en ny inriktning av ämnet. Under rubriken BILD 
kan man läsa nedanstående: 

Bild ingår i grundskolans undervisning därför att eleverna skall 

• utveckla ett intresse för andra uttrycksmedel än tal och 
skrift, 

• öva sin förmåga att uttrycka budskap i bild, 

• utveckla sin känsla för komposition, färg och form, 

• stimuleras till egen skapande verksamhet, 

• utveckla sin förmåga att tolka budskap i bild av olika slag, 

• få kunskaper om bildframställning: färglära, perspektiv, 
olika tekniker, foto, film och TV. 

Under rubriken HUVUDMOMENT, MELLANSTADIET finner 
man bl.a. följande: "Hänsyn måste tas till att barn i den här åldern 
tittar mycket på TV. Bildframställningen måste därför i större 
utsträckning än tidigare omfatta arbete med foto , film och video. 
Utöver vad som anges för lågstadiet bör eleverna, om utrustning 
finns, få 

• dokumentera t.ex. med hjälp av kamera och bandspelare. " 

Under rubriken HUVUDMOMENT; HÖGSTADIET står det att 
"bildframställningen på högstadiet har samma inriktning som på 
låg- och mellanstadiet och skall ge eleverna ytterligare möjligheter 
att 

• utveckla sin förmåga att använda två- och tredimensionella 
bildtekniker och lära sig välja en bildteknik som passar för 
det egna uttrycks behovet." 
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Att foto och film ingår i de bildtekniker som bör stå till elevernas 
förfogande förstår man när man läser att de "skall ha möjligheter 
att fördjupa sina kunskaper om kameran, och den fotografiska 
bildens, filmens och videons uttrycksmöjligheter samt om fram
kallning, kopiering och redigering". 

Nu fanns fotot med redan tidigare då bildämnet fortfarande hette 
"teckningsundervisning". I Lgr 69 (Läroplan för grundskolan 
1969) kan man i ANVISNINGAR OCH KOMMENTARER 
under rubriken TECKNING läsa att man redan i lågstadiet "bör ge 
eleverna tillfälle att diskutera, ta ställning till och värdera bilder. 
Detta kan eleverna göra även i samband med egna fotograferings
försök." Och när det sedan kom till högstadiet står det inskrivet att 
"de grafiska och fotografiska teknikernas möjligheter att berika 
undervisningen och samtidigt öppna vägar till kommunikation 
med bildens hjälp bör observeras och tillvaratas" . 

Nu är det ett välkänt faktum att mycket av det som står i läroplanen 
för grundskolan, Lgr, kan rubriceras som "önsketänkanden". Och 
Lgr blir mer som en "allmän anvisning" vilken ger läraren 
fingervisningar om vad undervisningen kan behandla. Att vissa 
delar därvid prioriteras medan andra mer eller mindre förbigås är 
välkänt. Orsakerna till detta till synes slumpvisa urval kan både 
bero på varierande kunskaper hos lärarna och variationer i resurser 
(lokaler/utrustning) på olika skolor. Det står ju f.ö. "om utrustning 
finns" i Lgr 80 när det gäller foto, film och video. 

Att det rent tidsmässigt kan vara svårt att hinna med de 
huvudmoment som står inskrivna i Lgr förstår man, när det för det 
mesta bara finns två timmar bild i veckan i sjunde årskursen, i den 
åttonde brukar det också vara två medan man i nian bara har en 
veckotimme för bildundervisning. De fem veckotimmarna för 
högstadiet är fastställda men fördelningen mellan de tre års
kurserna kan variera något (t.ex. 3-1-1 i stället för 2-2-1). 

När det gäller ämnet BILD på gymnasieskolan blir det hela 
betydligt mera svårgripbart. Här är bildundervisningen på vissa 
linjer helt borttagen medan man på s.k. "Bildgymnasier" kan ha 
12-13 timmar bild i veckan. Det senare innebär att man genom sin 
specialisering dels har materiella resurser som får en bildlärare i 
grundskolan att bli grön av avund, dels att man också har betydligt 
större personella resurser. 

Av ovanstående bör det stå klart att man inte kan tala om ett för 
alla på lika villkor fungerande bildämne. Och då foto bara är en 

124 



liten bit av bildämnet har det av lätt förklarliga skäl ofta helt eller 
delvis försvunnit. 

Från fackligt håll har man under många år framhållit att 
bildundervisningen bör ske i halvklass som så många andra 
"laborativa" ämnen redan gör. Men med den merkostnad detta 
skulle utgöra har de ekonomiskt hårt trängda skolmyndigheterna 
för det mesta sagt nej. Det finns dock undantag, i vissa fall delar 
två bildlärare på en klass, i andra fall har bildläraren tilldelats en 
s.k. "resurslärare". Att just fotot är svårt att genomföra i en 
helklass säger sig självt. 

Därför har den mest meningsfulla fotoundervisningen ofta kunnat 
ges om den placerats som "tillvalsämne" (inom Konst) eller som 
"FA" (Fria Aktiviteter). Där kan läraren själv avgöra gruppens 
storlek och har dessutom fördelen att få arbeta med elever som är 
betydligt mer motiverade än genomsnittet. Men det har också visat 
sig möjligt att arbeta med foto i större grupper även om det betyder 
ett tidsödande planerings- och organisationsarbete från lärarens 
sida. Varför det förutsätts att denne är personligt engagerad av just 
fotodelen inom bildämnet. 

I Göteborg (Hovåsskolan) lät bildläraren Nils Holm under vissa 
perioder hela bildsalen fungera som mörkrum. Med hjälp av 
effektiva mörkläggningsgardiner och redan från början installerad 
mörkrumsbelysning i taket var två annars besvärliga problem ur 
världen. Under "mörkrumsperioden" möblerade man om lite så att 
borden stod i fyra grupper där fyra förstoringsapparater och fram
kallningsskålar rymdes. Eleverna delades in i grupper om tre-fyra 
vid varje apparat. Halva klassen fick vara ute och fotografera 
medan den andra halvan var inne och förstorade de bilder man 
tagit föregående vecka. Nästa vecka skiftade foto- och mörkrums
grupperna verksamhet och den tidsödande och pedagogiskt relativt 
ointressanta filmframkallningen skötte läraren själv så att färdiga 
negativ väntade eleverna nästa gång de kom. Således en hel del 
extraarbete för läraren men det belönades med ett brinnande 
intresse från elevhåll. Vid fotoarbete brukar eleverna glömma allt 
vad raster heter. 

Fotoämnet i skolan kan lätt bli lite för tekniskt betonat. De 
kommunikativa och estetiska delarna kommer på undantag. Därför 
är det viktigt att bilden sätts in i ett socialt sammanhang. Och gärna 
integreras med andra ämnen (natur och samhällsorienterade 
ämnen, NO och SO). Här skall detta exemplifieras med några 
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projekt gjorda vid en grundskolan i Åtvidaberg där en foto
intresserad bildlärare - Lars Nygren - sedan många år bedrivit en 
framgångsrik fotoundervisning. 

Genom Åtvidaberg rinner en kanal som de flesta bara ser som en 
självklarhet. Få av dagens elever vet att den från början grävdes 
som en viktig transportled för bl.a. malm. När man läst om 
gruvhanteringen i grannskapet blev givetvis intresset för kanalen 
större och en klass påbörjade ett projekt där kanalens tidigare och 
nutida betydelse skulle belysas. Det hela skulle redovisas som 
utställning med svartvita bilder. Under arbetets gång började 
eleverna intervjua personer som bodde vid kanalen vilka hade en 
hel del intressant att berätta om den och dess historia. Därvid insåg 
man snabbt att diabilder och bandade intervjuer skulle bli ett bra 
komplement till de svartvita bilderna och ett enkelt bildspel med 
ljud kompletterade därför väggutställningen. 

I Åtvidaberg bodde vid sekelskiftet en känd svensk fotograf -
Johan Emanuel Thorin - som bl.a. arbetade för Svenska Turist
föreningen . Men Thorins stora insats gjorde han som 
dokumentärfotograf i sin hembygd och han efterlämnade c:a 4000 
glasplåtar bara från godsen Adelsnäs och Bjärka-Säby utanför 
Åtvidaberg (se omslagsbilden). Att han dessutom tog åtskilliga 
bilder i tätorten fick ele~erna i Åtvidaberg en viss nytta av vid ett 
annat projekt. 

Med Thorins efterlämnade bilder som utgångspunkt skulle de nu 
uppsöka samma motiv och ta nya bilder som skulle visa 
samhällets förvandling. I vissa fall var det givetvis omöjligt att ta 
exakt samma bild av ett motiv, hus hade byggts upp och skymde 
sikten, växtligheten hade ändrat karaktär. Men ibland visade det 
sig möjligt att ta intressanta jämförelsebilder. 

Det hela resulterade i en utställning där de nytagna bilderna 
hängdes tillsammans med Thorins sekelskiftesalster. Bi lderna 
visades på servicehus, ålderdomshem och bibliotek, och väckte 
givetvis stort intresse bland äldre Åtvidabergsbor. Den 
pedagogiska vinsten var stor. Eleverna fick genom deltaljstudier 
av de äldre bilderna en intressant inblick i en gången tid. Genom 
att i mesta möjliga mån försöka hitta samma bildvinkel som den 
skicklige fotografen Thorin fick eleverna också en gratislektion i 
bildkomposition. Att komponera är ju att placera ett givet innehåll 
inom bildramarna så att det blir så överskådligt presenterat som 
möjligt. 
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Vid ett annat tillfälle arbetade en grupp Åtvidabergselever med en 
för länge sedan nedlagd gruvby. Genom att fotografera det som 
återstod (på färgdiafilm) och med hjälp av teckningar försöka 
återge det som en gång varit fick man en intressant "då och nu" 
skildring. Teckningarna fotograferades av på diafilm och det hela 
sammanställdes till ett litet bildspel med bild och ljud. Ett utmärkt 
exempel på levandegjord "hembygdskunskap". 

När det gäller den mera tekniskt betonade fotoundervisningen i 
skolsammanhang har det visat sig att tillverkning av "hålkameror" 
är ett utmärkt sätt att avdramatisera den fotografiska processen och 
samtidigt få eleverna att få känna lite av de fotohistoriska ving
slagen. Med plåtburkar, papplådor och andra ljustäta askar 
laddade med vanligt fotopapper kan man erhålla "pappersnegativ" 
som sedan kontaktkopieras till positiva bilder. Precis vad Fox 
Talbot började med redan 1835 - fyra år innan fotografin blev 
offentliggjord. Och många av dagens elever som kanske är bort
skämda med relativt avancerad fotoutrustning hemifrån blir alltid 
lika entusiastiska när det första hålkameranegativet börjar skönjas 
på fotopappret i framkallningsskålen. Elektronik och automatik i 
all ära - men fotografi handlar rent tekniskt "bara" om att släppa in 
en lagom stor portion ljus i en låda där det ges möjlighet att sätta 
spår på ett material belagt med silversalter. 
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MEDIETS MAGISKA DIMENSION 

ELENA HELLBERG-HIRN 

Efter att med intresse ha följt fotosymposiet i Linköping har jag i 
egenskap av utomstående betraktare och forskare i tradition och 
magi fått lov att komma med en reflektion om fotomediets magiska 
sida. 

Allt bild skapande kan ses som ett uttryck för en magisk önskan att 
hypnotisera världen med blicken. Även en fotografisk 
bildframställning innehåller element av magi, trots fotografins 
positivistiska och objektivistiska image. Fotograferandet, vars 
syfte är att återge den visuella omgivningen med maximal 
noggrannhet, resulterar i en bild där verkligheten har fångats i ett 
nät av mimetiska (imiterande) samband. Motivet, fotografen , 
dennes bildspråk, tradition och teknik påverkar varandra mer eller 
mindre subtilt. Det färdiga fotografiet omges av privata och sociala 
kontexter där bilden får magiska och rituella funktioner. 

Processen börjar med att fotografen med sitt konstgjorda öga 
fixerar ett stycke verklighet framför sig och genom att beröra 
kamerans avtryckare lösgör det ur sitt sammanhang. Motivet 
fastnar på filmen och återuppstår i fotografiet för att börja en 
separat existens. Hos betraktarna upprätthålls en magisk illusion 
att det levande livet kan fångas, hållas kvar, återkallas. Liksom de 
stora illusionisterna, härskar fotografen över det avbildade livets 
vitala aspekter: dess separata (posthuma) existens, status , 
skönhet, värde, etc. Motivet kan av fotografen beskäras, färga~, 
retuscheras, förstoras eller förminskas, mångfaldigas , splittras, 
byta kontext - m.a.o. manipuleras i all oändlighet. Samtidigt 
behåller fotot och dess delar ett sken av realistisk återgivning. 

Man undrar om fascinationen över fotoapparatens finesser bottnar 
i att de ökar ögats makt över den materiella världen och 
understryker den fabu lösa lätthet med vilken visuella imitationer 
framställs. Jämförd med den ursprungliga camera-obscuran, en 
primitiv låda med hål i, ter sig den moderna fotoutrustningen 
oändligt mer sofistikerad och hemlighetsfull. Alltmer närmar sig 
kameran ögat och hjärnan - dess förebilder. Hjärnan, psykologins 
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"svarta låda", producerar bilder nästan oavbrutet. Men till skillnad 
från fotografier är dessa bilder oåtkomliga för andra. 

Våra dagars avancerade fototeknik behärskar tid och rum mer 
effektivt än någonsin tidigare. Mikro-, tele-, stroboskop-, 
röntgen-, ultraljud-, infraröd- , etc. -fotografering lägger nya 
visuella områden till fotografins traditionella domän. 

Det synliga ljuset är inte längre den enda budbäraren: en tidigare 
osynlig, hemlig kunskap uppenbarar sig i den nya fototekniken. 
Dess magi är makten över det hemliga; ju mer obegriplig, desto 
mer fascinerande och imponerande. 

Maktaspekten har många sidor. Ögats makt kan upplevas som god 
eller som hotfull. Oviljan att bli fotograferad, t.ex., visar 
människans skräck inför kamerans "onda ög_a", rädslan att av
bildens besittare får makt över den avbildade. Aven i våra upplysta 
miljöer kan någon i vredesmod sticka ut ögonen på en hatad 
persons fotografi eller riva fotot i stycken. Därmed åstadkommer 
man en symbolisk skada eller död åt den avbildade: en magisk 
praxis helt i stil med att sticka nålar i en vaxdocka. 

Fotoporträttet är ett ikoniskt substitut för människan. När vi bär 
vår älskades foto i meda!jongen eller i plånboken, när vi radar upp 
familjeporträtten på spiselhyllan, byrån, arbetsbordet, så är det för 
att få våra nära och kära närvarande, här och nu - även om de 
råkar vara döda för länge sedan. 

Porträttet uppstod en gång ur den rituella dödsmasken vilken 
skulle hålla kvar den avlidnes drag för att representera dem i 
dödsriket. Fotot är i princip analogt med dödsmasken. Fotografins 
magiska ekvivalens har sin dödsaspekt, som Roland Barthes 
redan har observerat. 

I vårt privata och offentliga liv erhåller de dödas porträttfoton en 
magisk-rituell funktion. Förfädernas ögon följer oss och ser till att 
traditionerna blir efterlevda; deras leende välvilja stöder oss i våra 
dagliga val och rutiner. Antingen som förfädersdyrkan, kärleks
fetischer eller helt enkelt som påminnelser bekräftar fotobilderna 
det privata och det offentliga livets kontinuitet. 

Institutioner, mottagningsrum, konferenslokaler, festsalar pryds 
av kulturellt och politiskt laddade porträtt och foton vilka återför 
besökaren till institutionella traditioner och till den hierarkiska 
principen. I tidnin gsspalternas rituella rum bekräftas de 
fotograferade gruppernas och individernas sociala status och 
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aktualitet. Att propaganda- och reklambilderna manipulerar 
åskådaren är alltför trivialt för att nämnas; om det i detta 
sammanhang ändå påpekas så är det för att understryka att den 
kommersiella och politiska reklamens makt ligger just i dess 
magiska förskönande av en inte alltid så skön verklighet. Vi vill så 
gärna tro att "alla käringar kan bli vackrare än de är" - bara 
fotografen är skicklig. 

Magins och ritualens bärande princip är upprepning och imitation. 
Vare sig det gäller likhetsmagi eller närhetsmagi är fotomediet 
kongenialt: imitationen och närheten är dess speciella känne
märken. Där överträffas fotot endast av sina efterföljare, film och 
TV, med deras rörelseimitation. 

I traditionell magi utnyttjas upprepningarna och imitationerna för 
att skapa en magisk ekvivalens samt etablera en kanal och ett 
medium för kraftöverföring. I magisk kommunikation fungerar 
magikern som mediator mellan människor och naturkrafterna. 

En nutidsfotograf med sin elektronblixt och datoriserade kamera 
har förpassat laterna magican till kuriosakabinetten. Som deltagare 
i mediakulturen är vi utsatta för fotografins makt över våra sinnen 
på ett dubbelbottnat sätt: de rationella meddelandena förmedlade av 
realistiska foton är laddade med hemliga budskap vars rötter 
sträcker sig långt tillbaka i kulturhistorien. 

Fotomediets magiska sida är en dimension som lockar till 
utforskning. Många fler observationer kan läggas till , utan tvivel. 

Som ett sista påpekande kan man notera att det fotografiska bild
rummet håller tydligen på att översvämmas: miljoner fotografier 
trängs ihop i fotoarkiven där de genom sitt blotta antal åstad
kommer ett svåröverskådligt kaos. Mediet hotar ta överhand över 
människan som skapat det. Situationen börjar påminna om den 
som "trollkarlens discipel" i en saga råkat i när han lärde sig hur 
man framkallar hjälpandarna men inte hur man stoppar dem ... 

Hoppet om ordning riktas nu mot datatekniken vilken kan sköta 
arkiveringen och sökningen elektroniskt. Både de gamla glas
plåtarna och de nytagna originalen väcks då till ett ännu mer 
illusoriskt liv på videoskärmen. 

Tekniskt raffinemang har gjort att de visuella manipulationerna 
inbyggda i fotograferandet blivit ännu mer surrealistiska till sin 
karaktär. I försöket att stoppa världen med blicken har fotot 
splittrat bilden av världen i miljoner bitar. 
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FOTOGRAFI SOM POLITISKT OCH 
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DIDAKTISKT INSTRUMENT I NAGRA 
AFRIKANSKA STATER. 

Tankar efter studier och dokumentation av 
massproducerad politisk propaganda i 
Mo':;ambique, Zimbabwe och Etiopien. 

BERIT SAHLSTRÖM 

Denna artikel är skriven utifrån studier av massbildskulturen i tre 
afrikanska länder: M~ambique, Zimbabwe och Etiopien. 

I dagens urbana samhällen, världen över, utgör fotografisk 
återgivning den kanske vanligaste bildformen för den stora 
publiken, det vill säga allmänheten. Fotografiet är främst för
medlare av nyheter men också av värden och budskap som inte 
har lika snäva tidsgränser som reportage- och nyhetsbilder; det 
kan gälla propaganda, den estetiska vidareutvecklingen av fotot 
som konstart eller fotografiet som pedagogiskt-informativt 
medium. 

Jag har under snart femton år följt och studerat massbildskulturer 
och då framför allt politisk bildpropaganda i några afrikanska 
länder, och vill nu presentera tankar kring fotomediets roll i 
affischer och pamfletter i ovan nämnda stater. Propagandaflödet är 
stort jämfört med andra bildbudskap i Mo~ambique, Zimbabwe 
och Etiopien. Det influerar därför bildspråket ständigt, utvecklar 
det och är dess traditionsbärare. 

I hopp om att även icke-afrikanister skall finna intresse för 
fotomediets roll i de olika länderna har jag lagt in vissa historiska 
och kulturella data som stöd för framställningen. Jag hoppas detta 
inte stör artikelns huvuduppgift : att beskriva fotomediets roll som 
estetiskt och didaktiskt instrument i tre utvecklingsländer som i 
jämförelse med varandra erbjuder relativt få gemensamma 
nämnare och där många förhållanden skiljer dem från varandra. 
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MO<;AMBIQUE 

När befrielserörelsen FRELIMOl kom till makten 1974 hade 
Mo\:ambique varit koloniserat av Portugal i ett halvt årtusende. Det 
är lång tid, men ändå levde stora delar av befolkningen utan att 
påverkas av portugiserna, eftersom europeerna varken kunde eller 
försökte behärska hela området. Traditionella och koloniala 
miljöer utvecklades därför delvis åtskilda och parallellt. In
vandringen från Portugal var dock stor så sent som på 1960- och 
70-talen, vilket förstärkte den portugisiska influensen. En viktig 
befolkningsgrupp, framför allt i städerna, var assimilados, 
personer utan eller med visst europeiskt påbrå som genom att 
bevisa sin duglighet och anpassningsförmåga fick högre status än 
den övriga afrikanska befolkningen; samt mixtas, människor med 
både svarta och vita förfäder och som genom sitt vita blod 
tillmättes större respekt än svarta.2 

Det var bland de utbildade, oberoende hudfärg, och politiskt och 
kulturellt aktiva i städerna, som bildpropagandan och användning 
av fototeknik utvecklades. 

I portugisisk kolonial propaganda hade fotografier använts flitigt. 
I PIDE, den portugisiska säkerhetspolisen, användes foton 
framför allt i rapporterande syften, som 'sanningssägande' bilder. 
'Sanningen' var enligt PIDE den, att kolonialismen skapade 
förutsättningar för m0<;ambikisk utveckling; att de svarta så 
småningom skulle uppnå samma höga form av civilisation och 
kultur som Portugal, om man accepterade den portugisiska 
fascismens ide om ländernas och rasernas beroendeställning till 
varandra som gemenskapen mellan föräldrar och barn. Det var 
med förälderns rätt som portugiserna använde det våld som man 
ansåg krävdes för att koloniernas befolkning skulle uppnå den 
grad av mogenhet som moderlandet representerade. Samma 
bakomliggande filosofi kunde skönjas i urvalet av propaganda
foton och reportagebilder. 

De dagliga tidningarna och tidskrifterna hade relativt stor andel 
fotografiska illustrationer.3 För att på bredare front sprida 
budskap trycktes väggtidningar och serier i affischformat som 
kunde användas både för läskunniga och illiterata. Man 
rapporterade om viktiga händelser runt om i landet och i det 
portugisiska imperiet; om sjukvårdens, utbildningens avancemang 
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och om militära framsteg. Fotografierna hade en uttalad 
propagandistisk karaktär, men var ändå just tidnings illustrationer 
med betoning både på tidning och illustration. Moc;ambique 
visades upp som en modern, välorganiserad kultur där den väster
ländska civilisationen ständigt gjorde framsteg till gagn för hela 
befolkningen, och där man då och då tvingades slå ner terrorism 
och 'ociviliserade fasoner' bland invånarna. 

Fotografi som didaktiskt instrument under befrielse
kampen 

Under 1960-talet hade befrielserörelsen organiserat sig i 
grannlandet Tanzania. Därifrån förde man sedan guerillakrig som 
ledde till segrar i norra M~ambique, och upprättandet av 'befriade 
zoner'. Under dessa år spreds FRELIMOS information och 
propaganda från högkvarteret i Dar-Es-Salaam. Det var viktigt att 
så snart som möjligt bevisa för omvärlden att man verkligen förde 
en rättfärdig och resultatgivande kamp mot portugiserna, och för 
detta valdes fotografitekniken som huvudsakligt dokumentations
medium för spridning utomlands. Fotografiet ansågs så ena
stående i förhållande till andra medier att man till och med uttalade 
sig i politiska dokument om teknikens fördelar.4 

Men varken foto eller andra tvådimensionella bilder spelade någon 
större roll i de befriade zonerna. Istället var poesi , retorik och dans 
framstående konstformer som utnyttjades i politiska syften. Att 
föra in material från Tanzania till Moc;ambique var en så vansklig 
och stor apparat, att man hellre utnyttjade tillfällena som gavs för 
att transportera livsmedel och vapen. Pamfletter trycktes då och då 
med skriven propaganda och någon enkel illustration. Den kunde 
läsas av de få litterata i de olika områdena, som sedan muntligen 
förde budskapet vidare till lokalbefolkningen. Sådan kommunika
tion var säkrare och enklare, tog inte plats och hade betydligt 
större genomslagskraft av kulturella skäl. 

Gentemot omvärlden blev däremot reportagebilder från krigets 
Mrn;ambique en viktig form av nyhetsöverföring och propaganda. 
I tidskriften Voz da Revolucao, "Revolutionens röst", med 
engelsk upplaga under namnet Mo zambique Revolution, trycktes 
många fotografier. Dels hade befrielserörelsens informations- och 
propagandaavdelning egna fotografer som sändes ut regelbundet 
till de befriade områdena för att kunna rapportera till omvärlden, 
dels ledsagade man vänligt inställda utländsk a fotografer och 
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reportrar in i de kontrollerade områdena av hemlandet. Foto
grafernas bilder visade befrielseannens vardag, FRELIMO
ledningens kontakt med befolkningen på jämlik nivå och att dessa 
var befrielserörelsens obestridliga ledare som med karismatisk 
utstrålning eller upphöjd ödmjukhet ledde befrielserörelsen och 
Mo9ambique till seger och frihet. 

3fevereiro1978 

Fig. l, 2 Reportagebilder frän befrielsekriget har fått utgöra en viktig källa för 
bildpropaganda även efter Moyambiques själv ständighet. Här en bild av hur 
guerillasoldater och befolkning möts i god sämja i de befriade områdena under 
kriget. Bilden är svart-vit men i denna smakfullt esteticerade, känsligt bearbetade 
affisch tryck i orange färg med vi t och svart text som enda tillägg. Affischen 
publicerades inför 3 februar i 1978, de moyambikiska hjältarnas dag. Offsettryck. 
Motivets fotograf okänd. Foto: B Sahlström, 1986. - Affischen distribuerades 
inför moyambikiska lärarförbundets ettårsjubileum, 1982. Avläsbarheten försvåras 
av de fotografiska motivens många delmotiv och de stora vyerna var och en .av 
fotografierna beskriver. Offset, tvåfärgstryck. Foto: B Sahlström, 1986. 

Befrielsen 

FRELIMO övertog makten i Mo9ambique när landet bliv 
självständigt 1975. Portugiserna tryckte propagandabilder in i det 
sista för såväl inhemskt som internationellt bruk. Det var mot 
dessa som FRELIMO:s propaganda skulle visa upp en ny bild av 
det fria Mo9ambique. Inflytelserika personer inom Informations
ministeriet och propagandaansvariga i det nyformade partiet insåg 
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genast den kraft som låg i de gamla bilderna från befrielsekriget, 
och faktum är att dessa reportagefoton - inte alltid av högsta 
tekniska kvalitet - haft en oerhört viktig roll att spela efter 
befrielsen i form av affischmotiv, delkompositioner i nya bilder 
och som illustration och dekoration till politiska dokument och 
uttalanden5. Den fotografiska återgivningen av befrielsekrigets 
grymhet, vardag och romantik kom att uppskattas som historiska 
dokument. 

I stadsmiljöer runt om i Moyambique blommade kommersialis
mens bildflora. Kanske var det denna intakta bildmiljö som nu 
blev FRELIMO-propagandans egentliga motpol. FRELIMO
fotografernas och propagandisternas uppgift blev att profilera sig i 
den urbana mo~ambikiska bildkulturen som aldrig varit deras egen 
- det var på landsbygden i norr man tillkämpat sig segern och i 
huvudstaden hade den politiska kampen för självständighet inte 
varit särskilt aktiv. Det var här gränsen skulle dras mellan 
moyambikiskt revolutionärt bildspråk och bildkultur formad av 
portugisisk och sydafrikansk apartheid i det gamla koloniala 
kapitalistiska samhället. 6 

Reportagefotots dilemma 

Under befrielsekriget hade FRELIMO diskuterat fotografiska 
bilders användning i den press och propaganda som vände sig till 
omvärlden. Man ville ge västvärlden information via medier som 
publiken var van vid. Efter befrielsen fanns det motivet för 
användning av fotografiska bilder i nyhetsförmedlingen kvar i 
allra högsta grad, - Sydafrika och andra mindre vänligt sinnade 
makter hade massiv antipropaganda i form av just fotografier och 
film om "terroristerna" i M()\:ambique. 

Nu upptäckte man successivt att den egna bilduppfattningen som 
omfattades av FRELIMO-fotografer och propagandister från 
Tanzania-exilen, och av inhemska, mindre erfarna journalister, 
inte stämde överens med de internationella nyhetsbyråernas för
väntningar på hur bilderna skulle se ut. Synen på hur ett porträtt 
skulle tas och hur en samling höga politiska ämbetsmän skulle 
fotograferas var annorlunda. Skillnaden kunde inte enbart 
förklaras utifrån brist på erfarenhet. Socialistisk ikonografi av 
östeuropeiskt och asiatiskt ursprung påverkade de mo\:ambikiska 
fotograferna, men framför allt var det den traditionella inhemska 
bild- och kroppsuppfattningen som spelade roll. Troligen var det 
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justfrånvaron av bild.kultur och därigenom ovanan att handskas 
med bildinformation, som fick större verkan än utländskt 
inflytande på just fotografiet i nyhetsmedierna. Fotograferna som 
utbildades hade nämligen sällan internationell utblick och någon 
socialistiskt stram realism hade heller inte tidigare existerat i 
Mo9ambique. I internationella mediasammanhang tilldelas 
kroppens delar olika värden. Huvudet kan vara tillräckligt för att 
tjäna som porträtt och illustration, medan kroppens bål och 
lemmar tas med om den exempelvis är skadad eller på annat sätt 
står i direkt anknytning till vad som beskrivs i text.7 

Förklaringar bakom varför västerlandets mediamänniskor så ofta 
väljer bilder enbart med ansikten kan göras utifrån olika teoretiska 
perspektiv. Vi kan ge en kulturell-psykologisk förklaring som 
grundar sig på kroppsuppfattningen, dvs att västerlänningen 
tillmäter huvudet större betydelse; en visuell-funktionell/teknisk 
förklaring, som understryker svårigheterna i avläsbarhet om 
fotografiet är i helfigur, och därmed kräver större del av 
omgivningen i motivet, vilket i sin tur resulterar i att kroppen blir 
liten på fotografiet. Man kan också, som jag redan påpekat, se det 
från motsatt håll; att vissa kulturer som inte utvecklats i 'the 
western main stream' har en helhetsuppfattning som gör att 
beskärning av kroppslemmar eller kroppsdelar i bildåtergivningen 
blir svåra att tolka. En annan förklaringsmodell kan föra oss 
tillbaka till Lena Johannessons tes om 'den stora gestaltens 
formel' i propagandasammanhang.8 Hon utgår från att bilden av 
den vanlige arbetaren i monumentalformat så småningom 
förändras och allt färre komponenter behöver tecknas för att 
åskådaren skall göra de rätta associationerna. Helfiguren kan 
skäras ner till halvfigur, därefter till att enbart visa den uppsträckta 
knutna handen och det beslutsamma ansiktet. Den lyftade handen 
utgör snart symbol för vad kompositionen i helfigur stått för och 
kan sedan efterträdas av enbart den knutna näven - symbolen för 
arbetarklassen, dess styrka och kamp mot fienden. Symbolvärdet 
kan till och med höjas i koncentrationen till den knutna handen 
från den ursprungliga monumentala bilden sedd ur grod
perspektiv. Den får en starkare filosofisk, symbolisk-ideologisk 
prägel. 

Mo9ambikiska journalisters helfigursporträtt är inte i första hand 
propaganda, utan snarare dokumentation och informations
spridning. Men utvecklingslinjen Johannesson beskriver från 
helfigur till hand - eller från helfigur till området mellan under-
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läppen och pannan, såsom dagens tidningsporträtt utvecklats till 
att bli - är ändå intressanta att dra fram som parallellfall i studiet av 
det mo9ambikiska materialet och mo9ambikiska pressbilds
ik:onografi. 

Foto som konst 

mo«un•hlcam• n lc•1·1-a• t• os honM•ns 

I iml110 Pll<'IOnlll d'• llMC' fhlf'!Jr11r1NI 
""" ' • u1 .. .,.._,....,. • • fl"N.......,. 

Fig. 3 Utställningen Mo~ambique - a lerra e os hornens blev senare även tryckt 
som bok. Idag är den en viktig källa i studiet av den fo tografiska konstens 
utveckling och landvinningar i det unga fria Mo~ambique. Flerfärgsoffset. Foto: B 
Sahlström, 1986. 

Fotografin blomstrade som konstnärligt medium i den befriade 
huvudstaden Maputo. Fotoklubbar och kooperativ växte upp. De 
sysslade med foto som ett estetiskt uttrycksmedel i revolutionens 
tjänst. Man använde sig såväl av svart-vitt som färg. Filmen fick 
också en framskjutande plats. Film, dans, poesiuppläsningar och 
teater var konstformerna framför andra och de utövades aktivt och 
med en vigör motsvarig händelseförloppet i de kubanska och 
ryska revolutionerna och kanske till och med den kinesiska 
kulturrevolutionen. Fotografien utvecklades som konstart, medan 
man i propagandasammanhang hellre använde andra bildkonst-
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närers verk. Fotografierna från befrielsekriget hade dock fort
farande samma magiska kraft och trycktes i allt större upplagor 
som affischer, i pamfletter mm. 

Nu är fotografiets roll i Mo9ambique något komplicerat. Å ena 
sidan utgör fotokonsten inspirationskälla för många grafiskt 
intresserade konstnärer. Å andra sidan är skillnaden mellan bild
konstnärernas och exempelvis reportagebilds-kursernas elever 
stor. I båda sammanhangen har fotografitekniken en stark 
dragningskraft - trots eller på grund av (?) behovet av maskiner, 
laboratorier, utbildad personal, framkallningsvätskor, film och 
kopiepapper. Går intresset att jämföra med Weimarrepublikens 
arbetarfotografers entusiasm och sovjetiska fotoklubbars under 
revolutionens första år? Ja, delvis men den estetiska kvaliten har 
varit betydligt viktigare för de moc;ambikiska fotograferna än den 
rapporterande funktionen. 

ZIMBABWE 

Med risk för att generalisera måste vi i det här sammanhanget göra 
en distinktion av bildtraditionen i norra och södra Zimbabwe. Dels 
finns det en mycket livaktig bildkultur i Matabeleland som har sina 
rötter i en realistisk, relativt ung penselmålningstradition dels det 
officiella Zimbabwes politiska bilder, som troligen inte alls bygger 
på någon utvecklad ikonografisk tradition eller bildframställnings
teknik förutom den rent koloniala. 

Ndebele-befolkningen, som har sitt centrum i Matabeleland, har 
en större förtrogenhet med tvådimensionella bilder än de landsmän 
som talar Shona. Den omskrivna Cyrene Mission School har blivit 
världsberömt för sina lärares och elevers bildframställningar 
framför allt av religiösa motiv. Sti ldragen kan nu mera skönjas i 
konstnärlig bildframställning och skulptur i Bulawayo med 
omnejd, dvs Matabelelands regionala centrum.9 Men ZAPU 
(Zimbabwan African People's Union), som leds av Joshua 
Nkomo och är knutet till ndebeles, har inte haft något avgörande 
inflytande på dagens officiella politiska propaganda, vilket annars 
hade kunnat berika modernt zimbabwiskt bildspråk och bild
användning. Den politiska situationen har inte tillåtit det.10 
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Fig. 4 I Mzilikatzi Arts and Crafts Centre, Bulawayo, Zimbabwe, förvalta s av 
eleverna den realism som bland annat uppmuntrades under tidigare decennier av 
Canon Paterson i Matabeleland. Eleverna använder ofta foto som inspiration och 
förlaga. Bilden ovan, som är av okänd elev vid skolan, uppvisar flera detaljer som 
är karakteristiska för bilder med foton som utgångspunkt: motivet är en 
ögonblicksbild, den har starka perspektiviska förkortningar, snäv beskärning av 
delkomponen ter (ena soldatens huvud är avskuret vid övre kanten), 
stoffbehandling och skuggningar. Bilden är gjord i akvarell. Foto: B Sahlström, 
1984. 

ZANU (Zimbabwean African National Union) har å sin sida stark 
förankring i Shonaland och leds av Robert Mugabe, Zimbabwes 
nuvarande premiärminister. Shonas har ingen traditionell bild
konst. Precis som i norra Mo~ambique har poesi, retorik och dans 
en stark ställning. Häri ligger troligen en delförklaring till den 
synnerligen torftiga politiska ikonografin och oviljan att använda 
sig av bilder av annan än rent informativ karaktär. 

Fotografins ställning före befrielsen 

Fotografiet användes ofta av de engelska kolonialisterna i deras 
propaganda. Fotokonstens ställning rent estetiskt är det däremot 
svårt att uttala sig om idag. Troligen förekom sällan fotokonst i 
utställningssamrnanhang, eftersom jag inte funnit något som tyder 
på detta vid landets ledande moderna utställningslokal , National 
Gallery. Men i reklam, politisk propaganda och i affischer var 1) 
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fotografier och 2) tecknade bilder och 3) textade budskap 
huvudingredienserna. 

I jämförelse mellan rhodesisk och kolonial mo9ambikisk politisk 
propaganda fanns skillnader som hade att göra med de olika 
europeiska kontaktytorna och hur gammal den koloniala kulturen 
var. Den urbana portugisisk-mo9ambikiska kulturen hade ett djup 
som rhodesierna saknade. De engelska nybyggarna varken hann 
eller ville utveckla en kulturell särart gentemot sitt gamla hemland 
medan kultureliten i Mo9ambique var med om att medvetet och 
aktivt berika västerländsk monumentalkonst och bildkonst och 
arkitektur utifrån sina afrikanska erfarenheter. 

... och efter 

Går vi närmare in på den politiska affischpropagandan i 
Zimbabwe och användningen av fotografiet där, märker vi genast, 
att det egentligen inte är någon större skillnad mellan vad de vita 
presterade före befrielsen och vad ZANU och ZAPU gjorde 
samtidigt och åren efter. Fotografiet användes främst för 
ledarporträtt. 

VOTE ZANU 
the peopleS party 

"1.c.tu•ed•n 
with tJw, ta1k 
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Fig. 5, 6 Bildspräk och ikonografisk symbolik var torftiga säväl inom rhodesiska 
som zimbabwiska led för Zimbabwes befrielse. Skillnaderna var heller inte stora 
mellan de olika parternas offentli ga bildpropaganda. Foto: B Sahls tröm, 1984 
Källa: National Archives, Harare. 
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De klipptes samman med symboler och text till ett enhetligt 
budskap, dock ej med den innehållsliga komplexitet som 
moi;ambikisk bildpropaganda presenterade. I en jämförelse mellan 
affischer från de allmänna valen som hölls 1980 (i samband med 
befrielsen), kan vi se hur Rhodesian Front använder mer text än 
ZANU-ZAPU (PF).11 Från zimbabwiskt håll uppvisade ena 
affischen efter den andra svart-vita fotografier, ofta porträtt i 
halvfigur, byst eller huvudbilder. 

Bildkulturens frlmvaro. Den fotografiska bilden som 
ingrediens i propagandan 

1984 gjorde jag efterforskningar i National Archives' i Harare 
samlingar av affischer och propagandamaterial. Jag sökte då även 
relatera samlingarnas storlek till förekomsten av bildpropaganda 
runt om i staden Harare just då, fyra år efter självständigheten. Det 
fanns ytterst få bildaffischer att uppbringa på gator och torg. Bara 
det obligatoriska porträttfotot i färg av president och premiär
minister satt uppe här och var i officiella lokaler och utdelades 
gratis på partilokaler till dem som önskade. Däremot kunde man 
ofta stöta på textaffischer som annonserade politiska möten , 
banderoller och slogans tillsammans med vissa symboler som 
nationens flagga , bilder av Zimbabwe-ruinerna, tuppen, dvs 
ZANU:s symbol mm. Jag drog slutsatsen att National Archives' 
samlingar var betydligt större än man först fått en uppfattning om 
- både vad gällde kolonialt och zimbabwiskt material - och i 
relation till vad arkiv runt om i världen brukar kunna prestera. 
Forskarkolleger vid arkivet och National Archives' tjänstemän 
kunde styrka min slutsats. 

Jag dryftade det begränsade utbudet av bilder i stadsmiljön med 
bland annat en av forskarna , tillika insitutionsledare vid 
universitetet i Harare, som menade att 'bilder inte behövdes' i ett 
land som hans, där 'så många hade god utbildning och kunde 
läsa' (sic!). Tankegången var högst förbryllande, men kunde 
förklara fotografiets ställning som didaktiskt instrument - om än ej 
estetiskt: I Shonakulturen, framför allt, är det andra kulturyttringar 
än bilden som är de huvudsakliga. Om propaganda skall nå 
människor bör det därför ges i andra former än som bild. Det hade 
redan ZANU-gerillan bevisat genom de ständigt återkommande 
nattliga 'pungwe-mötena', som under befrielsekriget var en 

145 



institution som förde budskapet vidare från by till by och utgjorde 
den mest effektiva propagandaformen.12 

Men varför var då fotografierna så vanliga i det material som 
faktiskt fanns - såväl i Rhodesian Fronts som ZANU-ZAPU:s 
propaganda, och i annan allmän information? Av de bilder som 
framträdde i affischer, tidningar och pamfletter var de fotografiska 
illustrationerna betydligt fler än både de tecknade och målade för
lagorna. Ja, troligen av följande skäl: 

1) Den rhodesiska koloniala farmar-kulturen var relativt påver och 
hade ingen förankring ännu i det nya landet. Livet på landet och i 
de nya städerna framlevdes av en generation engelsmän, ofta med 
erfarenhet från Sydafrika och utan utbildningsbakgrund eller 
kulturell förankring som gav bildkulturen möjlighet att utvecklas 
och blomstra. Inte heller hade man hunnit bygga upp ett socialt nät 
eller där en traditionell kulturelit kunnat existera i en rik urban 
miljö utveckla de kulturella kontakterna mellan afrikaner och 
kolonialister. 

2) Den orala traditionen hade dessutom starkare fäste än bilden 
bland politiskt aktiva ZANU-medlemmar, de som senare skulle 
komma att ta över makten i landet. I möten med den relativt 
begränsade ikonografiska traditionen och bildmediet kolonialist
erna utvecklat, fanns det heller ingen anledning för ZANU att ta 
upp den realistiska bildtraditionen som hade sina rötter i söder och 
kunde uppfattas som ZAPU-allierad bildtradition. 
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Fig. 7. Precis som före befrielsen 
avtecknas idag Zimbabwes pol itiska 
ledare i första hand i ateljetagna 
porträtt. Denna bild distribuerades i 
tusentals för användning i offentliga 
lokaler. Den föres täller President 
Banana. Tryckkvaliten och perfek
tionismen med vilket fotografie t 
tag its är enastående, inte minst i 
färg behandling en. 



Resultatet blev att man vidhöll den redan existerande urbana 
koloniala massbildkulturen som utgjordes av just foto, karikatyr 
och vissa enklare symbolteckningar. Intresset att därefter utveckla 
fotomediet, såsom varit fallet i Mo9ambique fem år tidigare, 
existerade inte i Zimbabwe. Inte heller kom fotografiska 
reportagebilder att användas i nämnvärd omfattning i propagandan 
i den självständiga staten och detta trots att tryckeriindustrin i 
Zimbabwe hade - och fortfarande har - gott rykte och utan 
svårighet kunde framställa goda flerfärgstryck av fotografiska 
original (vilket inte alltid varit möjligt i Mo9ambique efter 1975). I 
och med befrielsen började istället symbolspråket utvecklas, inte 
fotot. De fotografiska porträtten av premiärminister Mugabe, 
president Banana och andra dignitärer kunde lika väl ha varit en av 
den koloniala erans politiker- eller privatporträtt. 

ETIOPIEN 

Ett land med gammal bildkultur 

Etiopien är ett land som på nästan alla punkter skiljer sig från det 
som Zimbabwe och Mo9ambique har gemensamt. Det finns dock 
en likhet mellan Etiopien och Mo9ambique: bägge länderna räknas 
som ett av världens absolut fattigaste länder. De tre länderna 
tillsammans har det gemensamt att man under perioden 1974-80 
fick ny regering med socialistiska ambitioner och numera är 
enpartistater. 

Etiopien har en mycket gammal tvådimensionell bildkultur. Den 
ortodoxt kristna höglandskulturen har åtminstone sedan ett och ett 
halvt årtusende haft ett fungerande skriftspråk. Landet har aldrig 
helt och hållet varit koloniserat. Eritrea låg under italienskt styre 
från 1800-talet till 1954 och var under brittisk kontroll fram till 
1952, medan övriga Etiopien under sju år behärskades av 
Mussolini. 

Den etiopiske kejsaren Haile Selassie var den siste som härskade 
enligt de gamla feodala traditionerna, samtidigt som han av sig 
själv och omvärlden sågs som ett afrikanskt föredöme, en 
härskare som tog sig an att närma sitt eget land till Västerlandet. 
Hans ställning var dock beroende av den järnhand varmed han 
styrde kejsardömet. 
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I kejsarens Etiopien var det, precis som i Sydrhodesia och 
Mo9ambique, stor skillnad mellan stad och land. I Addis Ababa, 
huvudstaden, och i andra regionscentra fanns tidningar, film, 
television, etc. På landsbygden levde man ett annat liv, där 
centralmakten spelade en obetydlig roll och tradition och religion 
var det viktigaste faktorerna bakom folkets levnadssätt. 

Fig. 8 Det etiopiska traditionella fo lkliga måleriet dokumenterade också politiska 
och offentliga händelser. Här en målning av Berhanu Yimenu som föreställer kejsar 
Haile Selassies företrädares gemål, kejsarinnan Taitu, vid en bankett och med 
hennes gäster. Bilden tagen ur samlingarna vid Institute of Ethiopian S tudies/Dr 
Girma Kidane, Director of the Museum. 

1974 tog en grupp militärer makten. Dessförinnan hade e n coup 
d'etat kraftigt slagits ner 1960 och politisk aktivitet hade i princip 
varit förbjudet. Förtrycket försvann dock inte med kejsaren. 
Istället utspelades en hård och blodig kamp åren efter makt
övertagandet. Ledaren, Menghistu Hailemariam, behöll dock sin 
ställning i såväl dergen (militärjuntan) som den senare bildade 
civila regeringen och det statsbärande socialistiska partiet.13 

Fotografi med ny ikonografi 

Precis som i Mo9ambique och Zimbabwe var det i urbana 
sammanhang som fotografier kom till användning före revol u
tionen , parallellt med figurativa tecknade och målade bilder. 
Fotografiet hade en betydelsefull roll i dagspressen för att avbilda 
kejsaren, hovet och andra dignitärer, men också för att illustrera 
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sportreportage mm. Utlandsbilder överfördes via utländska 
nyhetsbyråer på samma sätt som i Zimbabwe, Mo9ambique och 
övriga länder. 

Under kejsartiden fanns det däremot sällan några fotografier eller 
propagandaaffischer i gatubilden förutom vid statsbesök, då det 
främmande landets representant kunde avbildas och sättas upp i 
staden. OAU:s (Organization of African Unity) hade - och har
si tt säte i Addis Ababa, och besöken från olika afrikanska och 
andra länder var därför ofta förekommande men den interna
tionella organisationens möten observerades naturligtvis inte alltid 
i stadsbilden. 

Det vi här kan poängtera som extra intressant är, att kejsaren 
avbildades som person i bild med hjälp av kameran för utländskt 
bruk och i inhemsk press, medan han i andra sammanhang helst 
symboliserades med det tecknade eller målade krönta lejonet, "the 
conquering Lion of Juda" , till och med i affischer uppsatta inför 
hans födelsedagar. 

Efter revolutionen skulle den nya läran propageras, men man var 
inte förberedd på samma sätt som andra länder och dess ledare i 
Afrika och övriga tredje världen varit, som först utkämpat ett 
befrielsekrig. Den militära juntan hade gripit makten utan någon 
uttalad ideologi att ersätta kejsarens teokrati med. Det tog ett år att 
formulera en slags folkets socialisti ska diktatur, och tio år att bilda 
ett arbetarparti. 

Propagandan fick beställas där bildproducenter fanns till ~jänst och 
efter vad de kunde framställa. Fyra bildkonstnärer anstäl ldes av 
partiet och vissa ministerier anställde var sin eller ett par konst
närer för det egna propaganda- och illustrationsarbetet. Den 
f otografiska bilden användes då bildkonstnärerna inte fanns 
tillgängliga eller i situationer när det politiska läget gjorde det svårt 
för konstnärerna/producenterna att utan kritik från högre ort kunna 
framställa vad som begärdes. Fotografierna, som hämtades från 
gamla tidningsarkiv eller massorganisationernas egna samlingar -
och däm1ed redan var censurerade - utgjorde en rik motivkälla; Att 
finna motiv blev en ömtålig och svår uppgift för tj änstemän och 
konstnärer. Den gamla, abbesinska målartraditionen var i hög grad 
knuten till landets kristna kultur, och det var därför inte helt lätt att 
associera till en militärregim som ville beskriva sig som religiöst 
obunden .14 Fotografiska komponenter e ller affi scher med 
obeskurna fotografiska motiv producerades främst vid två insti-
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tutioner: Partiets informationsavdelning och Informations
ministeriet, Ministry of Information and N arional Guidance. Det är 
härifrån vi finner affischer med spännande montage och collage, 
bilder valda med stor omsorg, både enskilt och i samklang med 
andra bildmotiv. 

Affischerna trycktes i färgoffset, med den fotografiska reproduk
tionen i sin ursprungliga svart-vita färg. 

Fig. 9, 10 Affisch med fotografiska motiv utgiven av etiopiska militära 
regeringen. Budskapet är Etiopiens utveckling mot ökad jämlikhet. Affischen 
vänder sig till en engelsktalande publik, men fotografierna kräver ingående 
kännedom om etiopisk historia och politik för att förs tås till fullo. Affischen har 
gjorts vid partihögkvarterets konstnärsatelje. Foto: B Sahls tröm, 1984. 
Affischen har distribuerats av Ministry of Information i Etiopien. Språket är 
orominja, som talas av stora delar av befolkningen men av få litterata. Textens 
budskap framhäver det kooperativa arbetets fördelar, vilket svårligen kan utläsas 
av bilden. Tvåfärgs-offset. Foto: B. Sahlström, 1986. 

Affischerna med fotografiska motiv är ofta producerade för 
utländskt publik, men har även använts inom landet. De som 
gjordes för internt bruk har fotografier med innehållsbärande 
delmotiv, som tillsammans med andra komponenter bildar en 
enhet med budskap som "etiopisk nationalism", "politisk enhet" 
eller något annat övergripande ideologiskt begrepp som återfinns i 
slogans eller text. Som exempel kan vi ta en affisch som gjorts 
under 80-talet av partiets centrala konstnärsatelje. Fotografierna 
och övriga bildkomponenter står i symmetriskt förhållande till 
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varandra. Slogans illustreras med nio fotografier. I nedre halvan 
av kompositionens vertikala mittlinje har den nationella 
kvinnoorganisationen REW A:s (Revolutionary Ethiopian 
Women's Association) emblem lagts in, tecknat i vitt mot den gul
röda bakgrunden. Emblemet är inskrivet i en svart, tunn cirkel. 
Slogan står längs affischens nedre kortsida i vitt mot bakgrunden 
med versaler. Två av fotografierna är beskurna till ovaler. De är 
placerade i nedre hörnen, den vänstra föreställande en kvinnlig 
traktorförare på sitt fordon ute på en åker, den högra en kvinnlig 
kartriterska eller teknisk konstruktör. Symmetriskt placerade, 
diagonalt lutande mot mitten, ser vi fotografier med kvinnor i 
arbete i modern textilindustri, en krukmakerska vid sitt arbets
bord, en grupp sjuksköterskor och kvinnliga soldater på marsch. 
Återstående tre foton porträtterar kvinnor i representativa funk
tioner. Fotografierna återges i liggande format och är rätvinkligt 
placerade. 

Själva placeringen av fotografierna bildar den sammanhållande 
formala kompositionen. I andra affischer är fotografierna 
sammanfogade via tydliga förankringar i bakgrunden eller rentav 
via målade linjer mellan fotografierna. Relationen mellan etiopiskt 
folkligt måleri i den gamla bildserietraditionen och den här 
kompositionslösningen är uppenbar; likaså axialiteten som i annan 
etiopisk höglandskulturs uttryck finn s i korsformen, den 
utomordenligt viktiga och kanske grundläggande geometriska 
formen i abessinsk estetik. 

I de centrala bilderna sitter högtidsklädda höglandskvinnor till
sammans med andra mötesdeltagare i en större sal. Bland de 
etiopiska kvinnorna befinner sig REWA:s förra och nuvarande 
ledare. Mot affischens övre kortsida återser vi de två, nu i 
presidiet vid ett REW A-möte. Vänstra bilden föreställer tv& 
somaliska kvinnor framför president Menghistu Hailemariam vid 
något högtidligt tillfälle. Fotografiet har säkerligen valts med tanke 
på att dessa kvinnor representerar en viktig befolkningsgrupp i 
Etiopien. Det är om de somaliska etiopierna som stridigheterna 
mellan Sornalien och Etiopien under flera år gällt. Informationen 
att dessa utgör en del av Etiopiens befolkning är viktig att sprida i 
den internationella propagandan. Samtidigt visar de på Etiopiens 
heterogena karaktär och att landets ledare har kontakt med sitt 
folk, även långt från makt- och geografiskt centrum. Men 
informationen om kvinnornas bakgrund når inte ut, eftersom den 
internationella publiken inte känner till situationen i Afrikas Horn 
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nämnvärt och absolut inte kan avläsa de somaliska kvinnornas 
bakgrund med hjälp av de yttre kännetecken som etiopisk publik 
förstår. Propagandisternas kunskap om omvärldens kunskap om 
Etiopien är således otillräcklig. 

Affischer från Ministery oj Information and National Guidance är 
producerade för inhemskt bruk. De är vanligen komponerade 
utifrån ett enda fotografi. Motiv och estetik är därför annorlunda 
än i de reportagebilder som partihögkvarterets informations
avdelning använt. Här är den förmala uppbyggnadens relation till 
folkmåleriet bruten. 

I en affisch utgör förgrunden ett oxspann i stark perspektivisk 
förkortning. Oxarnas horn och huvuden avtecknas på var sin sida 
om bondens gestalt. På det stora fältet går trettio par dragdjur med 
plog och förare. Bilden ger uttryck för såväl den enskilde bondens 
centrala ställning - i förgrunden - som för kollektivets mass
verkan - i bakgrunden. Fotografiet visar kollektivets förutsätt
ningar och den enskildes del däri, men här ligger också något som 
är att likna vid nostalgi och längtan tillbaka till den egna 
barndomen och utifrån den utbildade storstadsmänniskans lätt 
romantiska syn på livet på landet. Det är utifrån en ny, icke 
traditionell, bilduppfattn.ing han vill beskriva och understryka den 
etiopiska bondens insats, både individuellt och kollektivt - till 
vilken nytta? Men motivet är gammalt. Bönder bakom plog och 
dragdjur kan vi finna i åtskilliga kyrkomålningar i landet och 
återför än en gång till den abessinska traditionen. 

Demonstrationståg och människomassor fick under första tiden 
efter kejsarens fall symbolisera den etiopiska revolutionen, dess 
förankring hos folket, strävan framåt i revolutionär anda, den 
nationella, kollektiva beslutsamheten och inte minst glädjen. I en 
av affischerna står att läsa över bilderna: "We support the call for 
peace". I banderoller och slogans i det övre fotografiet kan vi läsa 
"Those who spread hatred among the oppressed people are the 
reactionaries", "Let the unity of the oppressed people become 
strong", "There is no contradiction between the oppressed 
peoples" mm. 

Etiopisk affischkonst bygger, som jag tidigare nämnt, på 
fotografier när bildkonstnärernas bidrag inte kunnat användas. 
Etiopien har en lång bildtradition och använder hellre pensel och 
färg än att överföra budskapet via fotografiska bilder. Men 
fotografin som medium symboliserar ändå utveckling i likhet med 
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situationen i Mo9ambique som beskrivits. De kraftiga 
perspektiviska förskjutningar som återfinns i såväl kalligrafiska 
motiv som fotografi ska bilder har samma konnotation som 
fototekniken - dvs det moderna samhällets symboler och språk 
som dessutom är fast förankrat i den klassiska, strikta stalinistiska 
socialrealismen. 

Fig. 11 Fotografiska bilder med revolutionära motiv, ofta demonstrationer i urban 
miljö, hörde till van ligheterna i de tidiga propagandabildutbudet efter militärens 
äktövertagande 1975 i Etiopien. Slogans, både längre och kortare, ofta 
komplicerade teoretiska och filosofiska budskap, användes i de heta politiska 
striderna under åren som följde. Enfärgsoffset. Foto: 8 Sahls tröm, 1984. 

DEN FOTOGRAFISKA BILDENS FRAMTID 

I Mo9ambique, Zimbabwe och Etiopien distribueras fotografiska 
bilder först och främst via press, reklam och politisk-ideologisk 
propaganda och skolning - dock ej i någon större utsträckning i 
den lägre allmänna skolutbildningen. Television och kommersiell 
reklam med fotobi lder förekommer naturligtvis liksom porträtt
fotografi och privat familjebildsproduktion. Skillnaden i foto-
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användning i förhållande till I-länder är framför allt privat
fotograferingen, som i tredje världen är ytterst ojämnt fördelad 
över befolkningsgrupperna. I städerna torde däremot de flesta 
människor nås av eller ha tillgång till samtliga dessa former. 

Som vi redan sett utgör fotokonsten en utvecklingsbar och 
mångfacetterad bildteknik i M09ambique. Fotografin är accepterad 
som konstform och har därigenom möjligheter att även utvecklas i 
bildpropagandan, som leds av professionella reklam- och bild
konstnärer. Dagens propagandaansvariga har dessutom insett de 
stora historiska och propagandistiska värdena som finns i 
befrielsekrigets. Men ett problem föreligger: Befolkningens 
förståelse och tolkningskapacitet i fråga om fotografier har upp
märksammats i Mo9ambique via Informationsministeriets nyhets
byrå AIM, Agentura de Informa9ao Mo9ambique. En under
sökning har gjorts av biståndsarbetare knutna till arbetet med 
"Aldeias comunais", kollektivbyarna i Mo9ambique, som 
resulterat i projektet "Communicac;ao sociais". Den visar att radio
kommunikation är att föredra framför tecknade affischer med 
abstrakta symboler och att massproducerade bilder i allmänhet inte 
har något större värde för landsbygdens folk. Även fotografiets 
roll som informationsmedium har undersökts. Ännu har ingen 
fullständig analys av resultaten gjorts men allt tyder på att den 
rörliga bilde n - filmen - är att föredra för den stora del av 
mo9ambikiska publiken, som har liten eller ingen erfarenhet av 
bilder. Att fotot då skulle kunna vara ett gott alternativ ter sig 
naturligt men, som sagt, det är ej bevisat. 

Bildavläsning i bland annat M09ambique och Etiopien togs upp av 
Andreas Fuglesang i hans sjutton år gamla studie Applied 
Communication in Developing Countries. ldeas and Observa
tions 15. Fuglesang och hans efterträdare i informationsteori och 
forskning rörande utbildning i internationella sammanhang (i FN
och biståndsorganisationer mm) har ofta påpekat och försökt 
avhjälpa bristen på fungerande pedagogiska hjälpmedel (läs: 
bilder) i tredje världen. Men vi vet faktisk t fortfarande inte 
huruvida fototekniken har fördelar och/eller nackdelar jämfört med 
tecknade och målade illustrationer i re~pektive kultur. Fortfarande 
studeras bildmedier utifrån västerländska erfarenheter och med 
storögd förundran inför de folk som analyserar bilder på annat sätt 
än det västerländska, dvs utifrån den italienska renässansens fonn 
av rationalism, logik och centralperspektiv. Att bild är lättare att 
förstå tas förgivet. 
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Det som mina egna studier visar på är det kulturspecifika för
hållandet att inte bara bildmediet i sin helhet har olika betydelser i 
olika kulturer, utan att framställningsteknikerna kan ha olika 
användningsområden och status i olika samhällen, vilket påverkar 
situationen för bildkultur och bildförståelse i stort - såväl bland 
kulturelit som bland massbildskulturens stora målgrupper. 

Det är fotografins symbolvärde som troligen varit av störst 
betydelse för FRELIMOs tidiga val av fotografi som prioriterat 
medium i information och propaganda under befrielsekampen. 
Idag framträder flera mo9ambikiska fotografer under eget namn 
som konstnärer, likställda målare och skulptörer, exempelvis i 
boken Mor;ambique - a terra e os Homens16. Boken som är ett 
monument över den moderna moc;ambikiska fotokonstens lands
vinningar och möjligheter i nationalromantisk, esteticerande form. 
Fotografiet har en uppgift att fylla och det var helt riktigt av 
FRELIMO att satsa på den tekniken i försöken att nå ut i världen. 
Det finns, som tidigare nämnts anledning att jämföra fotografi
konsten och fotokooperativen i det befriade Mo9ambique med 
arbetarfotograferna i 20-talets Tyskland. Fotografin skulle i båda 
fallen gagna socialismen och de breda lagrens kultur. Kanske är 
det just den kopplingen som påverkade de unga mo9ambikiska 
revolutionärerna i Tanzania i deras val av bildteknik. 

I Zimbabwe har det troligen inte funnits samma intresse för 
fotografins estetiska värden och följden ligt har fotokonsten där 
inte heller haft en egentlig 'estetisk' form eller uttrycksvärde. 
Däremot uppvisar affischmaterialet en säkerhet i att använda fotot 
som didaktiskt-pedagogiskt hjälpmedel. Den traditionella porträtt
fotografitekniken - gärna i färg - och i förstorad form för propa
ganda, har utvecklats till sin fulländning och man massproducerar 
nu porträtten av ledande politiker som affisch och tavla , au 
användas i snart sagt alla landets offentliga lokaler. I jämförelse 
mellan FRELIMO:s propaganda under befrielsekriget och material 
från ZANU och Patriotiska Fronten, har zimbabwierna fler foton 
och färre teckningar. Ytterst få zimbabwiska affischer är grafiska 
bearbetningar av foton, medan de är legio i FRELIMO-propa
gandan. 

Etiopien är som jag redan påpekat 'a different matter' genom den 
starka förankringen och identiteten i höglandets kristna kultur. Det 
är intressant att se hur tydligt man skiljer bildtraditionen i 
teckningar och målningar från fotografins ikonografi. Skillnaden 
poängterades av kej sarens nästan absoluta frånvaro i massbilds-
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propaganda före militärkuppen samt den perspektiviska och 
kompositionella lek som återfinns i dagens etiopiska massbilds
kultur. I Etiopien utgör fotoarkiven en guldgruva för propaganda
och affischkonstruktörer som lever under hård politisk press. 
Tillsammans med det 'fribrev' som de censurerade fotona ger för 
en propagandaprodukt gentemot den militära juntan, och den roll 
fotografiet har som symbol för det moderna samhället, har fotot 
fått en alldeles särskild roll i Etiopien de senaste åren. Men 
allteftersom läget stabiliserats har målade bilder använts i högre 
utsträckning. Den målade bildens roll i etiopisk höglandskultur 
kan svårligen trängas bort av fotografiet. Förankringen i den 
kristna traditionen kommer i längden inte att hindra det etiopiska 
traditionella folkmåleriet att utvecklas i det socialistiska Etiopien, 
inte ens inom propagandan. 

Det är framför allL i Zimbabwe och Mo~ambique av dessa tre 
länder, som fotomediet i framtiden kommer att spela en allt större 
roll - i Zimbabwe genom dagspress och illustrerade texter som 
sprids till den läskunniga befolkningen; i Mo9ambique genom den 
esteticerande linje som dagens propagandaansvariga följer. 
Politisk och nationell massbildskultur i olika former bejakas som 
propaganda och konst och fotokonst, film och fotografisk 
bearbetning uppmuntras: 

För bildanalytiker och konsthistoriker kommer det i framtiden att 
vara fruktbart att följa familje - och porträttfotots sociala dimen
sioner i utvecklingsländer och då i samband med urbaniseringen, 
liksom reportagefotots utveckling i tredje världen. Kanske kan vi 
börja förstå på vad sätt foton som sänds runt världen uppfattas 
olika i skilda kulturer - och därmed förstå huruvida de interna
tionella bildkonventionerna påverkar och påverkas av nationella 
särdrag i massbildskulturen. I vårt exempel kan vi tydligt se hur 
Etiopien och Mo9ambique har mycket intressant att bidra med rent 
förmalt-estetiskt. Men kommer den internationella massbilds
kulturen någonsin att kunna ta till sig det i miljöer så helt 
dominerade av de stora pressjättarna som producerar Times, 
Newsweek, National Geographic, Le Monde, Die Spiegel mm. 
och nyhetsagenturer som Reuter och Tass? Förutsättningarna är 
inte goda. Därför är det ännu viktigare att alla former av egen 
bildframställning stöds i sitt nationella sammanhang - ett kultur
bistånd av stort värde. 
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FOTNOTER 

1. FRELIMO, Frenle da Libertar,;ao de Mor,;ambique, organiserades 1962 
under Dr. Eduardo Chivambo Mondlanes ledarskap och var en koalilion 
av tre anli-kolonialitiska mor,;ambikiska befrielserörelser med tidigare 
regional anknylning. När Mondlane mördades 1973 övergick ledarskapet 
bl a till Samora Machel, som var FRELIMO:s och från 1975 del fria 
Mor,;ambiques ledare fram till sin död för e tt par år sedan. 

2. Om mor,;ambikisk allmän historia och kolonialhistoria, se exempelvis 
Henriksen, T., Mozambique: A Historiy, Collins, London 1978; Newitt, 
M., Portugal in Africa. The Last Hundred Years, C. Hursl & Co., 
London 1981; Isaacman, B., Mozambique. From Colonialism to 
Revolution 1900-1982, Westview Press, Boulder, Colorado 1983; 
Munslow, B., Mozambique: The Revolution and lts Origin, Longman, 
London 1983 och Mondlane, E.C., The Struggle for Mozambique, 
Penguin African Library (1969) 1970, del I. 

3. Dagspressens bildutbud är änn u ej kartlagt på grund av stora 
arkiveringsproblem i Mapulo och bri st på kompetenta forskare. Jag 
stöder mina slutsatser på egna sporadiska sludier av tidigare årgångar av 
äldre dagspress i Arqufvo Hist6rico samt på min kollegas Antonio Jorge 
Denfs Sopas uttalanden. Sr Sopa är historiker, bibliotekarie och arkivarie 
vid sagda arkiv, och med egen erfarenhet av tidningsforskning, fr a av 
äldre mor,;ambikisk dagspress. 

4. Material har bearbetats men ännu ej publicerats av Sr Sopa. 

5. Angående affischer i Mor,;ambique, se även Sahlström , B., Sopa, A., 
Cartazes!Posters Mo9ambique!Mozambique (engelska och portugisiska), 
Maputo 1988 samt Sahlström, B., Sopa, A., "Affischer i Mor,;ambique" . 
Mo9ambique! utst.kat., Kulturhuset, Stockholm 1987 ss. 56-62. 
Engelsk utgåva Mo9ambigue!, Stockholm, 1988. 

6. Huvudstaden Maputo, på den tiden kallad Lourenr,;o Marques, var 
betydande hamn för sydafrikansk handel och en populär turistort för 
sydafrikanska vita. Mor,;ambikisk befolkning från dessa områden av 
landet har dessutom under många decennier varit gästarbetare i Sydafrika. 
Därför bör såväl den lucitanska som den brittisk-koloniala massbilds
kulturen nämnas i sammanhanget. 

7. Fotografen Anders Nilsson har underv isat i reportagefotografi i 
Mor,;ambique och har med undertecknad diskuterat diskrepenscn i kropps
uppfattning och motivbeskärning. Dock har ingen av oss tidigare 
publicerat något om denna probematik. Däremot kan tankegångarna 
knytas samman med lingvisters bidrag via "orality-litary-forskning", se 
Sahlström, B., Söderlind , S., "Orality-Literacy - forskning i ett bild
perspektiv", Valör 1/1986 ss 22-30. 
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Vi bör samtidigt uppmärksamma att västerländsk porträttkonst också 
verkar ha utgått från en bild i helfigur. Detta har min kollega Solfrid 
Söderlind påpekat. 

8. Johannesson, L., "Den stora gestaltens formel", Tvärsnitt 1/ 1980, ss 26-
36. 

9. Cyrene Missions ledare, Father Canon Paterson, har gjort sig känd för 
undervisningen av svarta manliga e lever vid missionsskolan nära 
Bulawayo. Där fick eleverna ledning i bildframställning, som stilistiskt 
resulterade i en mycket speciell realism, som idag förs vidare av bland 
annat Mzilikatsi Arts and Crafts Centre, kons tskola i Bulawayo. 
Motiven politiseradcs under 60-talet i konstskolan . Numera används 
samma realism i monumental skulptur. Under 70-talet användes foto 
som underlag för elevers och lärares arbeten i denna stil. Om Cyrene 
Mission, se Wall , B. , "Canon Paterson of Cyrene", Arts Zimbabwe 
2/1981. 

10. Däremot kan förtrogenheten med bildmediet bland ndebeles komma au 
spela roll i ett längre nationellt kulturhistoriskt perspektiv, men det går 
utöver vad vi i denna artikel kan beröra. 

11. Sammanslagningen mellan de två partierna ZANU och ZAPU gick till 
val under benämningen Patriotiska Fronten, PF. 

12. Julie Fredricks's None But Ourselves. Mass Vs. Media in the Making of 
Z im ba b we, Zimbabwe Publishing House, 1982 (1983), är e n 
utomordentlig allmän his torisk expose över kampen för självständighet. 
En rik fotografisk dokumentation utgör en viktig del av volymen liksom 
bilder av politisk propaganda från såväl befrielserörelse som motståndare. 

13. Etiopiens allmänna och kulturella historia, se exempelvis Chojnacki, 
Pankhurst m fl , Etiopien - dess kristna kultur, Kli ppan 1979; 
Pankhurst, S., Ethiopia A Cultura l Histo ry, 1953; Buxton, D. The 
Abyssinians, Thames & Hudson 1970. 

14 . Om etiopiskt folkmåleri , se Kidane, G., Four traditional Ethiopian 
Painters and their Life History, Addis Ababa/Uppsala 1988, Hoecht, D., 
"Måleri i Etiopien" ur Modern Konst i Af rika, 1980 utställn .kat., 
Liljevalchs, Stockholm (övers. från tyskan ur Moderne Kunst aus Afrika 
(kat.), Berlin 1979); Girma Fessehas, Walter Raun igs och Wolfgang 
Steins Mensch und Geschichte in Äthiopiens Volksmalerei, 
Innsbruck/Frankfurt/Main, 1985. 

15. Fuglesang, A., Applied Communication in Developing Countries. ldeas 
and Observations, Uppsala(?) 1972. 

16 . Mofambique - a terra e os homens, Ministerio da Informa\(ao da 
R.P.M., 1982. Tryckt i Rom 1984. 

158 



OM DEN FOTOGRAFISKA BILDENS 
SÄRART OCH DESS ROLL I ENDRE NEMES' 

COLLAGE 

Några fenomenologiska aspekter 

JAN-GUNNAR SJÖLIN 

Det är från konstens historia väl känt, att nydaningar av hur man i 
bild återger den visuella omvärlden ofta lett ti ll att samtiden 
reagerat mycket entusiastiskt. Inte nog med att man funnit tidens 
nya bildteknik och bildform klart överlägsen alla äldre. Man har 
också ofta ansett, att det nya återgivningssättet med ens utplånat 
klyftan mellan bild och verklighet: för första gången i 
mänsklighetens historia har det tyckts möjligt att återge syn
intrycken sådana de verkligen framstår. Den fulländade bild
återgivningen var därmed uppnådd, och ytterligare utveckling 
egentligen överflödig. 

Först följande generationer skulle komma att uppfatta begräns
ningar och kompromisser i de bilder, som deras förfäder sett som 
helt perfekta verklighetsåtergivningar. Man hade då en ny tids 
bildmedel som måttstock, och jämförelsen ledde till en mot det 
förgångna kritisk attityd. Märkligt är, att detta slags komparationer 
alltid tycks ha gjorts mellan olika bildmedel. Den visuella 
verkligheten omkring oss, den yttersta och absoluta måttstocken, 
tycks undandra sig direkta jämförelser. I 

Den fotografiska bildens uppfinnande och reaktionerna inför detta 
utgjorde i detta avseende inget undantag. Som exempel kan man 
citera ur en av de allra första 1edogörelserna för daguerreotypien. 
Den stammar från konstkritikern Jules Janin, som redan i januari 
1839 gav följande sammanfattning av den nya teknikens möjlig
heter i jämförelse med av människans hand skapade bilder: " ... 
ingen hand kunde teckna så som solen tecknar; ingen mänsklig 
blick kunde tränga så djupt i dessa massor av ljus och skugga .. . 
det rör sig om den mest delikata, fina och fulländade återgivning 
som det ligger i gudomlig och mänsklig förmåga att uppnå".2 

I ett avseende tycks dock reaktionen inför det fotografiska mediet 
innebära något speciellt: den har inte fö ljts av en rekyleffekt, 
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fotografien har ännu efter 150 år inte detroniserats från sin 
ställning som det mest verklighetstrogna bildmediet. Det har 
visserligen skett en utveckling inom fotografien genom tillkomsten 
av färgfotografi , holografi osv., men dessa har bara visat på 
mediets fulla möjligheter utan att tränga undan den svartvita bilden 
på papper eller annat underlag. 

Man noterar därför även under 1900-talet en lång rad av 
uttalanden, i vilka den fotografiska bilden tillmäts en särställning i 
förhållande till andra bildmedier just i fråga om dess trohet mot 
den visuella verkligheten. Namnen Andre Bazin, Christian Metz, 
Erwin Panofsky, William !vins jr, Helmut Gernsheim och Roland 
Barthes ger exempel på teoretiker och historiker inom bild
konstens, de grafiska mediernas, fotografiens och filmens om
råden, som alla i en eller annan form förfäktat en liknande stånd
punkt: den fotografiska bilden är en ren, trogen kopia av sitt 
objekt eller till och med identisk med detta.3 

Det är inte avsikten att här utreda allt vad detta innebär; jag vill 
bara peka på en särskild konsekvens av en sådan ståndpunkt: Alla 
frågor om den fotografiska bildens utmärkande egenskaper blir 
irrelevanta, eftersom detta slags bild inte skulle ha några andra 
visuella egenskaper än d_e ting som den återger. Ja, det skulle vara 
liktydigt med att ställa frågan om den visuella verklighetens 
konstitution i stort, denna verklighet vars egenskaper fotografien 
skulle så perfekt efterlikna. 

Hand i hand med tesen om den fotografiska bildens fulländade 
realism går ett annat slag av omdömen, som den inte får samman
blandas med. Dessa senare går ut på att fotografien har en äkthet 
och övertygelsekraft, som inte delas av något annat bildmedium. 
E tt fotografi har mycket större bevisvärde än en tecknad eller 
målad bild och mycket större förmåga att engagera, uppröra och 
glädja människor. 

Det behövs inte mycket eftertanke för att inse, att denna äkthet är 
oberoende av fotografiets full ständiga likhet med det avbildade 
motivet. Ett suddigt eller grovkornigt, ett felexponerat e ller 
perspektiviskt förvrängt foto har alla samma äkthet och 
emotionella styrka som det mest fulländat illusoriska och samma 
försteg framför en tecknad eller målad bild. Avgörande är 
nämligen det sätt, på vilket fotografiet kommit till, vilket ju 
förutsätter motivets verkliga existens framför kameran eller det 
ljuskänsliga papperet. 

160 



Så långt har jag berört två olika tankegångar, som varit 
dominerande i diskussionen om fotografiens natur. Frågan om 
dess rent visuella kvaliteter aktualiseras inte i någon av dessa 
grundinställningar. Enligt den ena saknar fotografiska bilder i 
princip några visuella egenskaper, som skulle skilja dem från den 
visuella omvärlden i stort. Enligt den andra kan det visserligen 
finnas sådana egenskaper, men de är irrelevanta, eftersom det mer 
kommer an på den fotografiska bildens tillkomstsätt än på 
resultatet. Dessa båda teoretiska ståndpunkter återspeglas i den 
praxis, som inriktar analysen av fotografiska bilder främst på 
deras motiv och tagningssituation, men tar det visuella resultatet 
för givet och oproblematiskt. 

Denna studie är emellertid inriktad på just de aspekter av 
fotografien, som förnekas eller försummas i de nämnda tanke
gångarna. Att fotografier verkligen har visuella kvaliteter, som 
skiljer dem från den visuella omvärlden i stort och från andra 
bildmedier, anser jag vara uppenbart. Frågan är emellertid, vilken 
denna fotografiska särart är, och hur det kommer sig, att 
människor är blinda för den. Ett sätt att ta reda på det vore att 
undersöka vilka egenskaper hos en bild, som gör att man 
identifierar den som ett fotografi. Svaret på denna fråga är 
emellertid bara alltför enkelt att ge: Som fotografier identifierar 
man de bilder, som presenteras som fotografier. 

I bildens värld råder det nämligen en långtgående segregering, 
som gör att fotografier inte blandas med andra slag av bilder. Den 
tid är sedan länge förbi, när tecknade och målade bilder fritt 
konkurrerade med fotografier i tidningar och tidskrifter. Foto
grafien har helt vunnit kampen, och när tecknade bilder någon 
gång förekommer, är det för det speciella uppmärksamhetsvärde 
deras undantagsställning ger dem. Man kan alltså utgå från att 
bilderna i tidningar och tidskrifter normalt är fotografiska. 

I utställningssammanhang är det i stället fotografien som intar en 
särställning. Fotografier visas på särskilda gallerier eller särskilda 
utställningar, och det annonseras tydligt, att det är fråga om 
fotografier. Endast i speciella fall, avancerade reklambilder och 
konstbilder, sker det gränsöverskridanden som skapar osäkerhet 
hos betraktaren, om vad slags bilder han egentligen står inför. 

Vetskapen om vilka bilder, som är fotografiska och vilka som inte 
är det, går alltså allmänt sett före perceptionen av bilderna. Det 
finns därför inget enkelt svar på frågan, vilka visuella egenskaper 
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som i praktiken gör det möjligt för betraktare att identifiera bilder 
som fotografier, alltså som ett slags avtryck av de fysiska tingen 
själva genom ljusets optiska och kemiska aktion. Man får i stället 
tänka sig en laboratoriesituation, där man undersöker hur 
betraktare skulle bedöma bilder, ifall de berövades denna vetskap. 
Frågan man främst skulle vilja ha svar på är, ifall kriteriet för detta 
är största möjliga likhet mellan bild och visuell omvärld, eller 
tvärtom bildens visuella särart i förhållande till denna och till andra 
bildmedier, eller om båda faktorerna inverkar. 

Denna studie för inte fram några teorier i frågan med anspråk på 
generell giltighet. Den syftar däremot till att exemplifiera, hur man 
igenkänner fotografier i ett visst material, som erbjuder helt 
speciella möjligheter för en sådan undersökning. Inte heller gör 
den anspråk på giltighet för betraktare i största allmänhet. Givetvis 
måste det inverka på resultatet, vil.ken erfarenhet betraktaren har av 
fotografier. Detta motsäger inte, att det är lättare för den som har 
en mera omfattande erfarenhet att sätta sig in i hur en mera 
oinitierad bedömning gestaltar sig än tvärtom. Bland annat tycks 
de allra första intrycken av en bild kunna ge viktig information , 
intryck som ofta visar sig behöva korrigeras efter en närmare 
granskning. Studien bygger därför på författarens egna reaktioner, 
med öppenhet för olika perceptionsmöjligheter, och med en 
strävan att utveckla och undersöka dessa. 

Det material, som ligger till grund för studien, är det stora antal 
collage som målaren Endre Nemes utförde under de sista två 
decennierna av sitt liv, 1965-85. Han hade visserligen även 
tidigare framställt collage, bland annat som förberedelser till 
offentliga utsmyckningar. Men under den aktuella perioden gjorde 
han det till en regel att först utforma varje bild som collage, för att 
därefter förstora upp den till målningens ofta monumentala 
dimensioner. I många fall nåddes aldrig detta slutstadium, utan 
collaget står som ett självständigt konstverk. Det rör sig om en 
mångfald verk, över 500 till antalet, som i princip alla granskats ur 
den här aktuella aspekten. I denna framställnin g begränsas 
presentationen dock till ett ancal karakteristiska exempel. Den som 
söker en mer full ständig överblick hänvisas till författarens 
ENDRE NEMES. Det olikartades förmälning - det förgångnas 
återfödelse 1-11, 1989-90. Man finner där reproduktioner även av 
de bilder, som nämnts men inte kunnat visas i detta sammanhang. 

Varför är då Nemes' collage så användbara för att belysa frågan 
om fotografiers perceptuella kvaliteter? Detta avgörs av mer än en 
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omständighet. Till skillnad från många andra konstnärer, som 
kubisterna och Max Ernst, byggde Nemes inte upp sina collage av 
ett relativt enhetligt material. Tvärtom spänner detta över de flesta 
bildmedier, som människan under sin historia tagit i bruk, från 
ristningar i sten över målningar, träsnitt och kopparstick till 
xylografier och vår tids grafiska tekniker. Till allt detta kommer 
naturligtvis fotografier, blandade med alla de övriga teknikerna, 
det hela sammanfogat med Nemes' egna tecknade och målade 
bidrag. 

I Nemes' collage sker alltså en direkt konfrontation mellan 
fotografi och andra bildmedier. Men dessa är vanligen tekniskt sett 
anonyma, ett förhållande som förstärks av urklippens oftast 
fragmentariska karaktär. Endast i undantagsfall bevaras delar av 
en yttre presentation kring en bild. Det kan röra sig om något slags 
inramning eller en underskrift, som avslöjar bildens ursprung. 

I de flesta fall är urklippet emellertid begränsat till själva bilden, 
vilket inte ger några andra ledtrådar till tekniken, än vad man ser i 
denna bild. Vad beträffar fullständigheten spänner urklippen dock 
över en vid skala, från totala bilder, använda exempelvis som 
bakgrund till collaget, över bilder av enskilda ting till fragment, 
som knappast är större än resp ektive bildmediums minsta 
betydelsebärande enheter. Det kan i sådana fall röra sig om en 
enstaka form eller linje. Dessa minsta fragment har ett särskilt 
intresse, eftersom de inte rymmer några andra ledtrådar till 
tekniken är de rent mediala egenskaperna. 

När urklippen blir mer omfattande, är det emellertid inte bara 
dessa mediala aspekter som spelar in . I stället för abstrakta 
fragment uppfattar betraktaren nu bilder av ting, som ofta har en 
bestämd historisk och social anknytning. Via denna ikoniska 
identifikation förknippas så urklippet med ett visst bildmedium. 
Collagen ger exempel på denna mekanism i samband med 
fotografi sk teknik, men visar också att resultatet inte alltid är 
korrekt. 

Studiet av Nemes' collage ger alltså i det här fallet en möjlighet att 
undersöka under vilka omständigheter fotografier uppfattas som 
fotografiska eller ej, och hur de i olika fall upplevs i sina mediala 
kvaliteter. Men det ger också osökt tillfälle att belysa frågan hur 
Nemes använt fotografier, hur han utnyttjat deras specifika 
kvaliteter i sina collage, och ytterst också vad som händer dessa 
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kvaliteter, när collagen översätts till den målade bildens 
annorlunda medium. 

En begränsning av underlaget för studiet måste dock först noteras. 
Det förekommer i Nemes' collage nästan aldrig originalfotografier 
i betydelsen av kopior på silvergelatin- eller plastpapper. Det 
närmaste man kommer detta är fotostatkopior, som konstnären 
gjort av sina egna collage för att sedan använda dem i nya 
kompositioner. Förhållandet är lätt att förklara. Inte nog med att 
sådana originalfotografier är jämförelsevis dyra och svåra att få tag 
i; de är dessutom mindre användbara i collage. Nemes var 
beroende av att kunna måla över och teckna på de olika collage
elementen, och fotografiska kopior erbjuder begränsade möjlig
heter till detta. 

Pig. 1. Endre Nemes, Human f örpuppning . Collage, tempera, 13 x 22, 1976. Privat 
ägo, Stockholm. 

I stället möter man i Nemes' collage fotografier i form av bilder, 
tryckta på papper. Det innebär, att sådana egenskaper som är 
förknippade med silvergelatin- eller plastpappersbilden som 
fysiska objekt faller utanför undersökningen. Vad som tillkommer 
som förutsättning för studiet är i stället de olika fotomekaniska 
reproduktionsmetodernas kvaliteter, liksom egenskaper hos det 
papper på vilket fotografierna reproducerats. 

Varje diskussion om bilder aktualiserar en grundläggande fråga. 
Man kan avse bilden som fysiskt föremål, som historiskt och 
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samhälleligt objekt, men också som innehåll i ett medvetande. 
Innebörden av de olika alternativen kan belysas med vilket som 
helst av Nemes' collage som exempel. 

I collaget Human förpuppning från 1976 (Bild 1) finns en rad 
inslag, som med större eller mindre svårighet går att identifiera. 
Uppe t. v. ses en trappa, kompletterad med hjälplinjer för 
perspektivisk framställning. Bilden är hämtad ur ett kopparstick i 
en perspektivlära, närmare bestämt den av Jan Vredeman de Vries 
från 1599.4 

Till vänster om mitten i samma collage finns en bild av en s.k. 
"Berliner Gramophone", hämtad ur en annons från 1896. Denna 
ikoniska identifikation stöder uppfattningen av bilden som tecknad 
och xylografiskt reproducerad. 

Längst t. h. syns en pekande hand. Den typen av bild förekom ju 
mycket i reklamsammanhang från samma tid. Men här är det 
uppenbart fråga om något helt annat, en tecknad bild som åter
givits på ett sätt som bevarar den ursprungliga teckningens 
mediala karaktär. Man känner igen den som en illustration ur en 
klassiker på sitt område, Jenö Barcsays handbok i anatomi för 
konstnärer, som första gången kom ut i Ungern 1953. 

Inte något av dessa urklipp verkar vara ur ett fotografi, och 
detsamma gäller om de övriga inslagen i collaget. Ändå kan man 
med säkerhet hävda, att de alla stammar från fotografier, med 
undantag bara för de element som tecknats och målats av Nemes 
själv. Grunden till detta är, att när Nemes använde äldre material, 
t.ex. ett kopparstick från 1500-talet, gjorde han med ytterst få 
undantag inte urklippen i själva originalbilderna. 

Skälen till detta var naturligtvis flera: För det första ville han av 
ren pietet inte förstöra originalen. Tillgången på bilder från olika 
epoker och deras kostnadsläge spelade också in. Till detta kom, att 
en betydande del av hans favoritmaterial gjorts tillgängligt i 
nytryck på papper , som särskilt väl ägnade sig för användning i 
collage. Det gällde bland annat om just Vredeman de Vries, vars 
perspektivlära tryckts om av det amerikanska Dover-förlaget. I 
reklamen framhäver detta bland annat, att det använda papperet 
inte låter baksidans tryck synas igenom, och att det inte missfärgas 
eller blir skört med tiden. 

Utmärkande för alla dessa moderna faksimilutgåvor är emellertid 
också, att de inte åstadkommits genom att en mänsklig hand 
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tecknat eller målat av en förlaga, som sedan reproducerats i en 
eller annan grafisk teknik. Detta skulle ha medfört stora 
förändringar, betingade både av den enskilde kopistens varierande 
förmåga och bilduppfattning och av det använda reproduktions
förfarandet med dess utmärkande bildsyntax. I stället har foto-
grafering kommit till användning, med resultatet att åtminstone 
dessa orsaker till förändringar av ursprungsbilden kringgåtts. 

I minst ett, ibland flera stadier av sin tillkomst, har alltså dessa 
källor som Nemes använt förelegat som fotografier, även om det 
fysiska material han gjort urklippen i varit papper med tryck på. 
Det mest anmärkningsvärda är, att om en bild vilken som helst 
återges i teckning eller målning, eller i något manuellt grafiskt 
förfarande, då läggs reproduktionsförfarandets särprägel till den 
ursprungliga bildens. Resultatet blir ett slags fixeringsbild, där 
betraktaren antingen kan rikta sin uppmärksamhet på ursprungs
bildens mediala kvaliteter eller på återgivningsmetodens. Om 
förlagan däremot reproduceras fotografiskt, avsätter den foto
grafiska processen endast helt försumbara spår i resultatet. Man 
ser i reproduktionen endast ursprungsbilden, men denna syns 
desto tydligare, medan det är som om fotografiet inte funnits. 

Man skulle kunna likn_a fotografiets roll i sammanhanget vid 
fönsterrutans: den är själv genomskinlig och låter betraktaren helt 
koncentrera uppmärksamheten på utblicken på dess andra sida. 
För de flesta betraktare är fotografiet inte bara på detta sätt genom
skinligt utan rentav osynligt. Endast den som är särskilt förtrogen 
med mediets karaktär uppfattar, att även fotografiet innebär vissa 
förändringar av originalet: en något annorlunda skala av ljushets
grader, en förskjutning i fråga om färgton eller färgstyrka, en 
förändring av konturskärpan mot mjukare eller hårdare, en sämre 
(eller ibland skenbart bättre) återgivning av fina detaljer i bilden, 
ett annorlunda intryck av dess djup. För en sådan betraktare är 
fotografiet alltså långt ifrån osynligt, men det är likafullt genom
skinligt. 

Sammanfattningen måste i alla händelser bli, att den fotografiska 
avbildningen rent kameleontiskt anpassar sig efter vilket bild
medium det än må vara, som gått före den själv i reproduktions
kedjan. Fotografiet ser ut som vore det ett kopparstick, en litografi 
eller en xylografi. Detta måste naturligtvis inverka på målsätt
ningen för studiet av Nemes' collage. När man väl konstaterat, att 
de allra flesta inslag i dessa (med undantag för sådana som målats 
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eller tecknats av konstnären direkt) är fotografiskt reproducerade, 
är det inte särskilt intressant att notera detta i varje särskilt fall. 

Först om den fotografiska processen avsatt sådana spår, som klart 
uppfattas av betraktaren så att han mer eller mindre medvetet 
identifierar ett inslag som fotografiskt, blir detta intressant att 
notera. Därmed är också den ovan ställda frågan antydningsvis 
besvarad: det är bilden, sådan den föreligger i en betraktares 
medvetande, som är relevant för studien. Dess främsta redskap är 
beskrivningen av innehållet i medvetandet. Först i andra hand är 
det av intresse att jämföra den faktiska perceptionen av bilden med 
vad man på annat sätt kunnat utröna om den som fysiskt, 
historiskt eller samhälleligt objekt. Till ett sådant andrahandsplan 
har därför i denna studie förvisats alla frågor om hur bilderna 
faktiskt kommit tiJJ, om vilka förutsättningarna för deras tillkomst 
varit, om vilka bakomliggande drivkrafter och innebörder de kan 
ha, och vilket estetiskt eller moraliskt värde som är deras. I denna, 
och endast i denna mening vill jag rubricera studien som 
fenomenologisk. 

Den fotografiska bilden tycks alltså ha en oöverträffad förmåga att 
ikläda sig andra 2-dimensionella bildmediers utmärkande egen
skaper, så till den grad att den förväxlas med de senare. Man 
skulle därför kunna vänta sig, att fotografien har ett liknande 
förhållande till andra i huvudsak 2-dimensionella föremål, även 
om dessa inte är gestaltningar i bild. 

Så är också fallet. I Nemes' collage Brevet till Venedig (1968) 
tyckte jag mig ursprungligen se ett direkt inklistrat kuvert, som 
gett upphov till titeln. Först när jag funnit samma frankerade 
kuvert reproducerat i färg i en bok om frimärken, gjordes jag 
medveten om att det inte är själva brevkuvertet utan en färg
reproduktion, som ingår i collaget. Också detta är alltså ett fall, där 
fotografiet är inte bara genomskinligt utan även, i normala 
betraktningssituationer, osynligt. 

Frågan är vilken roll föremålets relativa ytmässighet här spelar, 
och vilken skillnad det gör, ifall det i stället rör sig om fullt 3-
dimensionella objekt med påtaglig volym. Collaget Löparna när 
seklet var ungt från 1967 (Bild 2) är ett av många, som ger 
möjlighet att undersöka detta. Här är bilden av ett antal föremål 
fördelade över en helt ljus grund. Tre av dessa föremål skiljer ut 
sig från de övriga genom sin påtagliga volymverkan: nederst t.v. 
om mitten en etruskisk bronsmodell av fårlever, rakt t. h. om 
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mitten en snurra av wellpapp och uppe t. h. ett oidentifierat 
prydnadsföremål. Effekten är nästan som om man såg själva dessa 
ting, utplacerade på ytan av tavlan. Ett par bilder av fickur intar en 
mellanposition i 3-dimensionell verkan. Skillnaden är stor i 
jämförelse med collagets övriga element, som inte lämnar 
betraktaren i tvivel om att det rör sig om 2-dimensionella bilder. 

Fig. 2. Endre Ncmes. Löparna när seklet var ungt. Collage, 32 x 23,7, 1967. Privat 
ägo, Stockholm. 

Samtliga dessa sist nämnda bilder är ursprungligen tecknade och 
målade, medan de tre bilder, som skiljer ut sig från de övriga, är 
fotografier. Vad är det då, som gör skillnaden? Färgen är knappast 
avgörande. Två av fotografierna är visserligen i färg, men inte det 
tredje, medan ett par av de tecknade bilderna är i färg, utan att 
detta ger dem större övertygelsekraft. Nej, det avgörande är säkert 
återgivningen av ljus och skugga. De tre nämnda föremålen 
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utmärks alla av starkt "kuperade" ytor, vars 3-dimensionella form 
framhävs av ljuseffekterna. Störst påtaglighet har bronslevern 
nederst. Det är också återgivningen av denna som tekniskt sett är 
mest lyckad med djupa skuggor, som ändå inte blir helt svarta och 
detaljlösa, och med helt vita blänk, där den glänsande ytan 
reflekterar ljuskällan vid fotograferingen. 

Skillnaden är härvidlag stor i jämförelse med de tecknade 
objekten. Vissa av dessa visar inga spår av att det är ljus, som gör 
dem synliga: de återges som om de sågs i ett helt diffust och jämnt 
fördelat ljus utan bestämd riktningsverkan. Dessa element framstår 
som påtagligt platta, mera som bilder av tingen än som tingen 
själva. Undantaget är främst trattgrammofonen nere t. h., som 
uppvisar ett spel av ljus och skugga över sin yta, inklusive tydliga 
högdagrar. Men det är ett schematiskt försök att återskapa ljusets 
verkningar, utan övertygelsekraft. Är det möjligt att i teckning 
eller målning uppnå en liknande illusionsverkan som i fotografi, 
så behövs det tydligen helt andra medel. 

Det är inte bara gestaltningen av föremålens 3-dimensionella form 
i stort, som drar fördel av den fotografiska återgivningen. 
Förutsättningen för den största påtagligheten och närvarokänslan 
måste också vara, att tingets yta återges så illusoriskt som möjligt. 
Det råder för betraktaren ingen tvekan om den metalliska hård
heten hos bronslevern, förenad med en mycket påtaglig yttex tur. 
Ytterst är också denna verkan en fråga om återgivning av volymer 
med hjälp av ljus och skugga, men här gäller det fina ojämnheter i 
tingens yta, så fina att de knappt är synliga för blotta ögat. 
Skillnaden mot de i olika tekniker handgjorda bilderna är här ännu 
mer påtaglig, för dessa saknar varje anspråk på att ge illusion av 
tingens material och ytkaraktär. 

Vid återgivningen av nästan flata föremål som det ovannämnda 
brevet är det främst den senare funktionen hos ljusåtergivningen 
som är av vikt. Intrycket av det 2-dimensionella föremålets 
verklighet tycks avgöras av hur lyckad återgivningen är av dess 
yttextur och andra fysiska egenskaper. Den fotografiska processen 
har alltså ett inte mindre betydande övertag i detta sammanhang. 
Men också här kan de grövre effekterna av ljus och skugga vara 
av vikt. En svag mörkning längs konturen av brevet kan ses som 
en skuggrand, vilken separerar brevet från dess underlag, och 
fungerar som ännu ett tecken på att det är det fysiska föremålet 
självt som klistrats in i collaget. 
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Ännu en förutsättning för illusionen är så självklar, att den riskerar 
att glömmas bort. De tingbilder, som har störst övertygelsekraft, 
är urklippta exakt längs konturen och inplacerade i ett neutralt 
sammanhang. Så minskas konflikten mellan motstridiga ljusverk
ningar hos de olika fotografierna och skapas förutsättningar för att 
man skall se urklippen som de verkliga tingen, svävande i en ljus 
rymd eller fastsatta på en ljus ytgrund. 

Vilka är då konsekvenserna av denna övertygande närvarokänsla 
hos de avbildade tingen? Det verkar vara så, att ju starkare 
illusionen av tingets verklighet är, desto svagare är medvetandet 
om att det är en bild man ser framför sig. I särfallen är bilden inte 
bara genomskinlig, den är helt osynlig. Genom ett närmare 
betraktande kan man visserligen förvissa sig om att det är en bild 
man betraktar, dvs. ett papper med tryck på, som då blir synligt. 
Men själva fotografiet förefaller i detta läge förbli osynligt, om 
bara dess mediala kvaliteter är tillräckligt subtila och tillbaka
dragna. 

Men detta läge är inte slutgiltigt. Förutsatt att man inte är offer för 
en fullständig illusion, vet man naturligtvis att det inte är ett 
verkligt ting man ser, att det bara verkar som vore det ett sådant, 
och att det i själva verke_t måste vara en 2-dimensionell bild det är 
frågan om. Litet kännedom om olika bildmedier ger ytterligare för 
handen, att det måste röra sig om en fotografisk avbildning, som 
ensam utmärks av denna illusionskraft. Följden är en märklig 
rekyleffekt: ju mera fullödigt fotografiet är i sin illusionsverkan, 
desto mer förnekar det sig självt som bild, men desto större blir 
också möjligheten att det på ett medvetet reflekterat plan 
identifieras som fotografi. Och en sådan identifikation kan inte 
annat än bidra till att minska övertygelsen hos den fotografiska 
illusionen. 

Särskilt en egenskap hos den fotografiska bilden tycks vara 
närmast symboliskt förknippad med dess tillkomstprocess och 
därmed medialt avslöjande. Det gäller de bilder, som visar själva 
ljuskällan i form av en spegling, alltså en riktad reflektion, i det 
fotograferade objektet. Inget hindrar naturligtvis, att fotografier tas 
i helt diffus belysning, som kommer från alla riktningar. Sådana 
bilder tycks emellertid inte verka lika uppenbart fotografiska som 
de vilka direkt åskådliggör sin egen yttersta förutsättning i att ljus 
sänts ut från en ljuskälla, för att sedan återkastas från tingen i 
omvärlden. 
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Denna starka förknippning bidrar rentav till att bilder uppfattas 
som fotografiska, trots att de har ett helt annat ursprung. Bland 
Nemes' collage aktualiseras detta exempelvis i Fotslag om arvet 
från 1976. I dess centrum framställes en revolver med illusorisk 
återgivning av metallens yta och t.o.m. av ljusreflexer på denna. I 
själva verket är detta en reproduktion av en trompe l'oeil-målning 
från 1890, William Harnetts The Faithful Colt. Utan direkta 
jämförelser med de källor Nemes använt hade det knappast gått att 
avslöja detta inslag som annat än ett fotografi. Fallet är inte unikt i 
hans produktion. 

Man kan mot bakgrund av dessa exempel, främst Löparna när 
seklet var ungt, fråga sig vad Nemes velat och kunnat uppnå 
genom att blanda tecknade, målade och fotograferade inslag i sina 
collage. En sak är säker, hade dessa uppvisat enbart element av 
antingen det ena eller andra slaget, då hade de inte haft samma 
förmåga att dra uppmärksamheten till just de mediala egen
skaperna. Sannolikt av detta skäl undvek Nemes inte den mediala 
blandningen, även om denna riskerade verkets enhet och helhets
verkan. Viktigare var just kontrasten, som understryker skill
naderna i verkningsmedel mellan de olika slagen av bilder. 

Mot detta kan man möjligen anföra, att denna kontrast inte kan ha 
varit så viktig för Nemes, eftersom den inte bevarades vid 
översättningen till helt målad bild. Detta gäller i alla händelser för 
Löparna när seklet var ungt (1967-78), men troligen också för de 
flesta andra exempel. I målningarna betydde troligen helhets
verkan mer, men därtill kom svårigheten att i måleri överhuvud 
efterlikna de fotografiska kvaliteterna. (Mera om Nemes' 
strävanden i denna riktning längre fram.) 

Så långt har diskussionen mest gällt förutsättningarna för att de 
fotografiska inslagen i collagen skall bli osynliga, dvs. osynliga 
som bild och som fotografi, men synliga som avbildade föremål. 
Den har snarast gett belägg för den redan presenterade grundsynen 
på fotografien som det fulländat realistiska bildmediet. 

Det finns dock flera omständigheter, som kan rikta uppmärksam
heten på det fotografiska urklippet som bild och som fotografi. 
Vad händer exempelvis, om fotografiet inte alls beskärs utan visas 
i sin helhet, om än delvis överklistrat och modifierat? De enskilda 
tingbilderna borde då visserligen bevara sin övertygelsekraft, 
eftersom de finns kvar i ett ursprungligt sammanhang, som inte 
kan avslöja deras mediala karaktär. Men detta större sammanhang 
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tycks vid konfrontationen med den visuella omvärlden i stort 
förlora mycket av sin illusionsförmåga. Det är ju bland annat i 
syfte att kringgå denna demaskering, som olika slags inramningar 
används för att isolera bilden och dess illusoriska rum från den 
yttre verkligheten. Men med eller utan ram märks ändå oftast 
skillnaden mellan verkligt och illusoriskt rum. 

Både detta och det tidigare diskuterade fenomenet kan illustreras 
med ännu ett collage av Nemes, Sängens avlyssning från 1966. I 
dess nedre del finns urklipp av tingbilder med stark illusions
verkan, främst ett italienskt hängsmycke från renässansen i form 
av en triton. Collagets övre del har som bakgrund ett foto av Cecil 
Beatons märkliga sovrum. Medan smycket tenderar att träda ut i 
det verkliga rummet, finns ingen möj lighet att se rumsinteriören 
som något verkligt. Det djup, som uppfattas i den, är och förblir 
ett bilddjup, inte ett djup i det verkliga rummet. 

Ännu tydligare framhävs det fotografiska urklippets karaktär av 
bild genom en annan omständighet. När Nemes gjorde sina 
urklipp, var det långtifrån en regel, att han noga följde tingets 
konturer. Ofta stympade han tingbilden genom att klippa bon delar 
av den. Ofta lämnade han kvar mellanliggande eller angränsande 
partier av grunden bakom tinget. Sådant skulle naturligtvis kunna 
motiveras av bekvämlighet eller tidsbrist. Men det är i Nemes' fall 
knappast den enda förklaringen. Dels finns det många exempel på 
hur han omsorgsfullt avlägsnat grunden, just där han inte velat ha 
den kvar; dels har han i många fall bevarat den, trots att det varit 
lika enkelt att klippa bon den. Och framförallt ger de motsvarande 
målningarna upplysningar om vad i collagen han ansett 
bildmässigt värdefullt. I många fall har han i målningarna 
noggrannt återgivit partier av vidhängande grund eller bevarat 
stympningen av urklippen i collagen. Detta är i själva verket ett så 
viktigt verkningsmedel för Nemes: att man kan ägna det en 
speciell studie. 

De allra flesta av Nemes' collage skulle kunna ge tydliga exempel 
på det nämnda. Här har jag valt Omaka från 1966 (Bild 3). Mitt 
vid underkanten av bilden ser man en del av New York-polisens 
utrustning, fäst vid ett bälte. Urklippet beskär vissa av bestånds
delarna men lämnar samtidigt kvar ett omfattande parti av inne
sluten och omslutande ljust grå grund. Denna skiljer sig, särskilt i 
originalcollaget, tydligt från den omgivande bakgrunden, vars 
linjenät den delvis döljer. Effekten är, att betraktaren här måste bli 
varse, att det är ett urklipp ur en bild han har framför sig. 
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Grunden, som är motsvarigheten till den musikaliska pausen, kan 
ju inte dölja något, vilket däremot ett urklipp av papper kan. 
Betraktaren ser därför inte bara det avbildade tinget utan också 
bilden, som återger detta. Ett sätt att beskriva denna verkan är, att 
collaget är en bild av en annan bild, nämligen fotografiet av 
polisattiraljerna. 

Fig. 3. Endre Nemes, Omaka. Collage, färgkrita, 20,5 x 28,5, 1966. Privat ägo, 
Stockholm. 

Detta slags urklipp skapar alltså ett medvetande vid betraktandet 
om att man ser en bild, men inte nödvändigtvis om att denna är ett 
fotografi. Verkan kan förstärkas på olika sätt, bl. a. om urklippen 
är gjorda i särskilt tjockt papper, skrynkliga eller ofullständigt 
fastlimmade vid underlaget. 

De egenskaper hos ett collageinslag, som riktar uppmärksamheten 
just på dess fotografiska ursprung, tycks vara av annan art. Först 
kan urskiljas en rad kvaliteter, som inte har att göra med vilket 
i.koniskt innehåll fotografiet uppvisar. Inget annat bildmedium har 
troligen så lätt att åstadkomma en diffus eller suddig bild, som 
ändå helt uppenbart är en bild av något. Man kan t. ex. foto
grafera genom en enkel lins, som bevarar alla brytningsfel. Men 
enklare och vanligare är att helt eller delvis placera motivet utanför 
fokus, så att det blir oskarpt återgivet. 
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I collaget Det förtrollade skrinet från 1966 finns ett parti upptill i 
bakgrunden, som spontant uppfattas som fotografi skt. Det är 
karakteristiskt för ett foto, taget med ett objektiv som har lång 
brännvidd och stor bländaröppning, för att enbart förgrunden skall 
återges skarpt, medan bakgrundens gytter smälter ihop till ett 
diffust och atmosfäriskt ljusspel. Effekten vore knappast tänkbar i 
ett annat bildmedium, annat än möjligen som imitation av den 
fotografiska verkan . 

• . 

-· 

Fig. 4. Endre Nemes, Kardiogram. Collage, 28 x 23, 1970. Privat ägo, Stockholm. 

Collaget Kardiogram från 1970 (Bild 4) exemplifierar ett helt 
annat slag av oskärpa. Överst t.v. och t. h. finns ett par 
rundade, diffusa former med koncentriska linjeeffekter. En sådan 
oskärpa är också typiskt fotografisk, orsakad av rörelse i motivet i 
förening med relativt lång exponeringstid. Det är återgivningar av 
en flugas flykt i olika lägen. 
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I nedre delen av Den sista kraftansträngningen från 1968 möter ett 
besläktat fotografiskt fenomen. Kameran har här följt en grupp 
löpare över mållinjen och därigenom återgivit deras kroppar med 
full skärpa (även om dessa i collaget är delvis överklistrade). Men 
därigenom har samtidigt själva löparbanan fått ett speciellt 
utseende och delats upp i parallella band i längdriktningen i 
kontrasterande valörer. Effekten är i hög grad den av fartlinjer, 
som understryker löparnas rörelseriktning. 

Fig. 5. Endre Nemes, Roterande käglor . Collage, tempera, 25,5 x 19, 1965. Privat 
ägo, Stockholm. 

Båda dessa visuella uttryck förutsätter en rörlighet hos motivet, 
som översättes till ett slags helhetsverkan. Denna utmärks av en 
stor sammanhållning men har ingen exakt motsvarighet i de t 
ögonblickliga intrycket av motivet. Ett helt annat fotografiskt 
uttryck för en liknande motivsituation möjliggörs av höghastig
hetsfotografering. Roterande käglor frän 1965 (Bild 5) bygger på 
ett av Harold Edgertons mest berömda fotografier, det av en man 
som svänger runt en kägla, vars rörelse fasthållits i ett antal 
fastfrusna ögonblickspositioner i en och samma bild. I stället för 
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de föregående fotografiernas överbländningar av olika moment till 
en diffus helhet träder här en detaljskarp återgivning, men förenad 
med ett mångfaldigande som gör ett stroboskopiskt rikt intryck. 
Mångfaldigandet förekommer även annars som verkningsmedel 
hos Nemes men når här en högsta effektivitet och utveckling. 

Dessa olika översättningar av rörelse till momentant bildspråk 
skiljer sig alla från upplevelsen hos betraktaren av den faktiska 
rörelsen. Effekten är emellertid inte entydig i sin verkan. Den kan 
ses som typiskt fotografisk av den med fotografiens verknings
medel förtrogne. Men den kan också upplevas som en för Nemes' 
bilder utmärkande verkan, som ett särpräglat uttrycksspråk med 
speciell innebörd. 

Att Nemes använt just dessa för fotografien specifika uttryck 
innebär inte, att han accepterat alla sådana verkningsmedel i sitt 
eget skapande. Ett tydligt exempel på detta är den fotografiska 
kornigheten, som knappast har en motsvarighet i andra bild
medier, ett resultat av förstoringen av anhopningar av silverkorn i 
det fotografiska negativet. Så har t. ex. den litografiska kornig
heten en helt annan karaktär. Sådana fotografier med synligt kom 
förekommer knappast alls i Nemes' collage, hur vanliga de än 
varit i reportagemässiga ~:>eh konstnärliga fotografier sedan länge. 

Skälen kan vara flera. De fotografiska verkningar Nemes tagit upp 
utmärks alla av en pregnans i uttrycket, samtidigt som de ofta är 
förknippade med vetenskap och teknologi. Ingetdera stämmer in 
på komigheten, som däremot är förknippad speciellt med nutidens 
fotografi. Man kan jämföra med Nemes' val av element ur bild
konstens historia. Det rör sig här nästan uteslutande om exempel 
ur äldre bildskapande, medan identifierbara lån från den moderna 
konstens ismer, från och med impressionismen, helt saknas. 
Också när det gäller fotografi undviker han tydligen lån , som 
skulle kunna förknippas med specifikt modernistiska uttrycks
strävanden (till skillnad från uttryck för modem teknologi). 

Det finns emellertid en annan aspekt på den fotografiska kornig
heten, nämligen den aura av autenticitet, som den ger åt en bild. 
Ursprunget till denna förknippning måste vara det grova kornets 
oundviklighet i reportagefotografi under dåliga ljusförhållanden 
med användande av högkänslig film som måste pressas. Denna 
fiktiva äkthet tycks emellertid vara av mindre intresse för Nemes. 

Så långt vad gäller särskilda fotografiska uttryckssätt. Finns det 
även särskilda motiv, som skulle göra det möjligt att identifiera en 
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bild som fotografi enbart på dess ikoniska innehåll? Det saknas 
inte påståenden om att fotografier kan visa oss sådant, som annars 
är oåtkomligt för vårt seende. Mot detta tycks svara en tendens att 
uppfatta sådana inslag i collagen, som visar världar vi inte kan 
iaktta med blotta ögat, som fotografier. Det kan gälla t. ex. det 
mikroskopiska livet i en vattendroppe eller fenomen ute i världs
rymden. Mikroskopiska foton av det förra slaget möter man 
många, särskilt i collagen från 1965-66, exempelvis Dagbok från 
orienten (1965). Astronomiska fotografier finns bl. a. i Sol
förmörkelse från samma år, där man kan beskåda solkoronan vid 
förmörkelsen 1918. Man får också förmoda, att de bilder av 
partikelspår i flytande väte, som härrör från CERN i Geneve, och 
som förekommer i Elektriska stolen (1965) och Nunnor och 
trumpet (1973), med rätta uppfattas som fotografiska. 

På den här punkten finns det emellertid skäl att notera, att intrycket 
av bilden möjligen inte svarar mot den historiska eller tekniska 
verkligheten. Förutsättningen för dessa särskilda synintryck är ju 
egentligen främst vissa optiska hjälpmedel, däremot inte den 
fotografiska registreringen, dvs. att bilden åstadkommes genom 
projektion på ljuskänsligt material. Ett exempel på detta ger bl. a. 
collaget Solförmörkelser från 1970. Här finns ett par inslag, 
snarlika det ovannämnda astronomiska fotot. I själva verket rör 
det sig här om teckningar av solkoronan vid maximal resp. 
minimal solfläcksaktivitet. Ändå är skälen att uppfatta dessa som 
fotografier inte mindre än i det förut nämnda fallet. Och fotografier 
kan naturligtvis finnas som underlag för teckningarna. 

Också i ett annat avseende visar emellertid fotografier något, som 
vi normalt inte kan iaktta, och detta inte bara undantagsvis utan 
rent allmänt. Inledningsvis diskuterades tesen om fotografiens 
verklighetstrohet. Denna tes blir akut intressant i Nemes' fall, om 
den som hos Roland Barthes förenas med följdsatsen, att foto
grafien egentligen inte visar något verkligt, utan något som varit 
verkligt men inte längre är det. Medan vårt vanliga seende alltid är 
bundet till det i nuet presenta, skulle det fotografiska seendet vara 
lika bundet till det förflutna.5 

Den fakti ska bakgrunden till denna uppfattning går naturligtvis 
inte att förneka. Men därav följer inte alls, att fotografier alltid och 
av alla människor skulle upplevas som representerande något 
förflutet. För mig personligen visar den fotografiska bilden i lika 
hög grad som en målad eller tecknad bild något närvarande. 
Tanken att dessa motiv tillhör det oåterkalleligt förgångna, att dess 
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människor kanske är döda, känns inte alls särskilt påträngande. 
Ur en renodlad upplevelseaspekt tror jag därför inte alls, att det är 
riktigt, att fotografien generellt sett förknippas med det förflutna. 
Till detta kommer, att det naturligtvis inte går att identifiera en bild 
som fotografi, bara därför att den visar något ur historien, något 
som inte längre är. Det gör också många målningar och teckningar 
från tiden både före och efter fotografiens tillkomst. 

Denna fråga skulle knappast vara värd så stor uppmärksamhet i 
sammanhanget, om inte just det förflutna och dess relation till nuet 
framstått som det troligen viktigaste temat i Nemes' sena 
skapande. Om det vittnar titlar som Detförflutnas öde, En ryttares 
minnen och Minns jag rätt min barndom. Fotografiens starka 
förknippning med det förflutna borde ha gett den en särskilt 
framträdande position i Nemes' collagearbete, kan man tycka. 
Bland de otaliga fotografi ska inslagen i collagen finns en rad, som 
visar historiska händelser, motiv som är fast förankrade i det 
förflutna. Tag som exempel collaget Flygaren och hästen (1973). 
Dess bakgrund utgöres av ett fotografi, som visar ett flygförsök 
av Otto Lilienthal 1893. 

Ändå kan jag inte i collagen finna några tecken på att Nemes, trots 
sin besatthet av historien och det förflutna, föredragit fotografiska 
avbildningar av gångna tider framför målade och tecknade. Och 
skälet är inte svårt att inse: hans uppgift var inte att förmedla 
historiska dokument utan att skapa fiktiva sammanhang, där foto-
grafiens särskilda tillkomstbetingelser inte ger den en privilegierad 
ställning. 

På detta stadium av genomgången är det svårt att undvika en 
känsla av att vägen hit varit ganska slingrande och svår att 
överblicka. Innan jag tar upp de avslutande synpunkterna, vill jag 
därför göra en översikt av studien, sådan den hittills tett sig. De 
första aspekter, som togs upp, var sådana som innebär att foto
grafiet i sig framstår som mindre synligt eller rentav osynligt. 
Detta kan ske till förmån antingen för en annan bildteknik, som 
fotografiet då anpassar sig efter, eller till förmån för de avbildade 
tingen, som framstår som mer eller mindre reellt närvarande för 
betraktaren. Det senare visade sig emellertid kunna ha en rekyl
verkan, så att en perfekt illusion av motivets närvaro paradoxalt 
nog leder till ett stegrat medvetande om den fotografiska bildens 
existens. 
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Därefter granskades olika andra aspekter, som kan leda till att 
fotografiet avslöjar sig som bild i betydelsen av fysiskt föremål. 
Dit hör konflikten mellan bildens rum och det verkliga rummet. 
Dit hör också Nemes' behandling av urklippen, då han antingen 
stympar tingbilden eller låter angränsande partier av grund häfta 
vid denna. Sedan uppmärksammades en rad uttryckssätt, som är 
så karakteristiska för fotografien, att de möjliggör en identifika
tion. Slutligen togs frågan upp, om det även finns vissa ikoniska 
innehåll, som är förbehållna den fotografiska bilden, främst åter
givandet av det förgångna. 

Återstår gör därmed frågan, om den fotografiska bilden inte också 
helt generellt utmärks av vissa kvaliteter, som förenar den med 
den visuella omvärlden i övrigt men därigenom skiljer den från 
andra bildmedier. Många har gett uttryck för upplevelsen, act 
fotografier är liksom skurna ur samma väv som den visuella 
verkligheten i övrigt. Medan andra bildmedier adderar element till 
varandra, punkter, linjer, penseldrag, utmärks den fotografiska 
bilden av en homogenitet, som den delar med synintrycken av 
omvärlden. Så långt stämmer detta. Det är fråga om den kvalitet, 
som är grundförutsättningen för fotografiets illusionsförmåga. 
Men därmed är det samtidigt den egenskap, som gör att det 
fotografiska bilden tenderar till osynlighet. Enbart kontrasten till 
andra bildmedier, naturligtvis först och främst i collagen, gör att 
denna kvalitet framstår som ett särdrag. 

Hand i hand med denna visuella homogenitet eller kontinuitet går 
en annan aspekt av den fotografiska bilden, som förenar den med 
den visuella omvärlden i stort och skiljer den från manuella 
bildmedier. När en tecknare eller målare återger ett motiv han har 
inför ögonen, blir resultatet alltid en reducering av verkligheten, 
en anpassning av den efter mer eller mindre medvetna normer. 
Man kan enklast säga , att motivet ordnas så att det helt stämmer 
med ett bildmässigt system. Men när en fotograf återger ett motiv, 
finns det alltid element av tillvarons kaos och oordning, som följer 
med in i bilden, hur mycket fotografen än bemödar sig om att 
behärska denna.6 Det finns visserligen fotografer, som är mästare 
i att kunna reducera sina motiv till det essentiella, från vilket 
tillvarons alla tillfälligheter verkar vara bonskalade. Däri ligger en 
stor ski llnad mellan Edward Weston och exempe lvis Eugene 
Atget, som bibehöll (och troligen ville bibehålla) det slumpartade 
och oordnade i motiven. Ändå finns det tillräckligt av detta kvar, 
för att även Westons fotografier skall framstå som just fotografier. 
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Fig. 6. Endre Nemes, Minns jag räl/ min barndom. Collage, tempera, 30,5 x 19, 
1976. Privat ägo, Stockholm. 

Jag tror, att detta tillfälliga och osköna, som utmärker de flesta 
fotografier, inte bara rena snapshots, är det mest tillförlitliga 
igenkännings tecken de äger. Det är på dessa tecken, som man bäst 
skiljer dem från tecknade och målade bilder, bättre än genom 
detaljrealism och illusionism, som inte behöver vara för handen i 
dem, och som målarkonsten utan alltför stor möda efterbildar. 
Därför finns det otaliga exempel i Nemes' collage på hur 
oordningen avslöjar fotografiska inslag. Man kunde som exempel 
välja ett rent snapshot, som bakgrunden till collaget Paris 1909 
från 1982. Jag vågar dock ta ett annat exempel, trots att det ännu 
inte gått att bekräfta, att det rör sig om ett fotografi: ett parti i 
vänstra delen av Minns jag rätt min barndom från 1976 (Bild 6), 
bestående till synes av risiga kvistar som spretar i olika riktningar. 
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Hade det här rört sig om en teckning, hade denna knappast 
uppvisat en så oordnad karaktär. 

Omvänt kan man ibland av kvaliteter som ordning och harmoni 
sluta, att ett collageinslag stammar från en tecknad eller målad 
förlaga. Nederst i Hotad siesta (1967) finns en scen med ett antal 
gestalter behagfullt utplacerade i en idyllisk samvaro. Rytmen och 
balansen i deras arrangemang vittnar om en styrande hand, och 
inslaget är mycket riktigt hämtat ur en akvarell av en anonym 
konstnär, föreställande familjen Polniotkov. Inte ens en 
omsorgsfull posering hade kunnat ge ett fotografi samma behag
fullhet, möjligen hade det kunnat vara en tagning från ett teater
framförande. 

Återstår frågan, vilken roll detta tillfälligheternas visuella spel hade 
i Nemes' sena verk. I den tidigaste delen av denna produktion, 
åren 1965-66, hade det sin tydliga motsvarighet i färgmaterians 
accidenser, i den tjockt påsmetade färgen som tycks leva sitt eget 
liv. Antagandet ligger därför nära till hands, att det är en aspekt 
som introducerats i Nemes' konst under hans passage genom det 
informella måleriet omkring 1960 med dess ibland slumpartade 
materialverkningar. Senare vände sig emellertid Nemes emot 
denna period i sin egen utveckling och vägrade att visa dess alster 
ens i sina stora retrospektiva utställningar. Därför är inte denna 
Nemes' informella period utforskad, lika litet som dess betydelse 
för hans senare utveckling. Jag vågar ändå antaga, att det finns ett 
samband, och att konstnären själv inte varit helt medveten om den 
roll som åren omkring 1960 spelade för hans senare måleri. 

Nemes uttryckte emellertid i samtal med mig 1982 en strävan, som 
kan belysa de fotografiska tillfälligheternas roll i hans bilder. Det 
gällde närmast måleriet, där han sade sig nu sträva efter att hålla 
fast de individuella särdragen i tingen han återgav, t. ex. hos en 
tumstock, och inte bara deras allmänna drag. Men dessa 
individuella särdrag utgörs just av sådana tillfälligheter, som det är 
fotografiens privilegium att kunna återge. Denna ambition, som 
Nemes gav uttryck åt så sent i sitt liv, framställdes emellertid 
närmast som en utveckling i förhållande till hans eget måleri i 
slutet av 1960-talet. Detta utmärktes ofta av en mycket generali
serande tingåtergivning, där föremålen i vissa bilder framträder 
som sedda genom ett filtrerande di s. En annan strävan, som 
Nemes vid samma tid uttryckte, gick ut på att komma bort från ett 
expressivt måleri, att uppnå en högre grad av objektivitet. I båda 

181 



dessa tankegångar kan man finna något av förklaringen till den 
roll, som fotografiska källor spelade i hans sena collage. 
Men inte heller påpekandet av den fotografiska bildens moment av 
kaos och individuella tillfälligheter rymmer den fulla sanningen. I 
hela Nemes' produktion, såväl av collage som av målningar, finns 
vissa särpräglade inslag, som man upplever som typiska för 
konstnären, detaljer som genom sin estetiska pregnans etsar sig in 
i medvetandet. Man tycker sig i dem känna konstärens personliga 
gestaltningsvilja. Jag v~,ljer som exempel ett inslag vid 
vänsterkanten av collaget Overvakaren från 1971 (Bild 7). Detta 
inslag utmärks av en varierad symmetri, dess teckning har en 
alldeles särskild rytm och spänst. Det är ett sådant collageelement, 
som kan antagas vara redan från början gestaltat av mänsklig 
hand. Men tvärtom: dess ursprung är ett mikroskopiskt fotografi, 
som visar en krans av hakar på huvudet av handmasken T aenia 
pisiformis. Jag vågar påstå, att många av de mest uttrycksfulla 
formerna i Nemes' verk har ett liknande ursprung direkt i den 
visuella omvärlden, förmedlat via fotografien. Det är förrädiskt att 
generalisera om naturens och fotografiens formspråk i motsats till 
det av mänsklig hand skapade. 

Fig. 7. Endre Nemes, Övervakaren. Collage, gouache på duk, 31 x 22,5, 1971. 
Privat ägo, Stockholm. 
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NOTER 

1. Exempel på en klassisk diskussion av hithörande frågor är främsl E. H. 
Gombrich, Art and Illusion (PrinceLon 1960 och senare). 

2. Jules Janin, Daguerreolypen (1839). Här översatt efter Wolfgang Kemp 
(ulg.), Theorie der Fotografie I, 1839- 1912 (Miinchen 1980), s. 48. 

3. Påståendets innebörd diskuLeras ur begreppsanalytisk aspekt i Kendall L. 
Walton, Transparent Pictures: On the Nature of Photographic Realism. 
Critical lnquiry 11 , december 1984, s. 246-277. 

4. För närmare uppgifter om denna och andra källor till Nemes' collage, 
som nämns i fortsäuningen, se Jan-Gunnar Sjölin, Endre Nemes. Det 
olikartades förmälning - det förgångnas återfödelse I-Il (Lund 1989-90). 

5. Den mest välkända passage, där Barthes uttrycker ungefär denna 
ståndpunkt, finns i Bildens reLorik från 1964. Se Kurt Aspelin och Bengt 
A. Lundberg, (utg.), Tecken och tydning (Stockholm 1976), s. 125. 

6. Iakuagelsen förefaller ime höra Lill dem som rutinmässigt upprepas. Jag 
har funnit den i Rudolf Arnheim, On Lhe NaLure of Photography ( 1974). 
Se Peninah R. Petruck (ulg.), The Camera Viewed, vol. 2 (New York 
1979), s. 147- 160. Arnheim hänvisar i sammanhanget till Siegfrid 
Kracauer. 
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GALLERI CAMERA OBSCURA. 
EN UTSTÄLLNINGSEPOK I SVENSK 

FOTO HISTORIA 

DANOLSON 

FRÅN YTTRE TILL INRE VERKLIGHET. 

I mars 1949 hölls en utställning med bilder av fotografer som 
skulle komma att dominera 50- och 60-talens svenska fotografi. I 
Utställningen "Unga fotografer" i Stockholm presenterade foto
grafi av bla Lennart Olson, Pål Nils Nilsson, Didrik Bellander och 
Hans Hammarskiöld. De vände sig från den idylliserande 
nationalismen, som de tyckte var tandlös och därför döpte efter ett 
ålderdomshem i Stockholm: Rosenlund. Representanter för 
"Rosenlunderiet"- Stockholms Kameraklubb svarade med en 
motutställning på konstsalongen "De Unga". Men "Unga foto
grafer" skulle komma att stå som segrare.2 

Tillsammans med Ulf Hård av Segerstads bok "Bildkomposition" 
från 1952 kan Rune Hassners artikel "Lovsång till fotografin" i 
Fotografisk Årsbok 195 I ses som ett manifest för "Unga 
fotografer". Där stod bl.a. att läsa att den nya generationens 
fotografer eftersträvade ett större engagemang i bilderna; man 
ansåg att för mycket "vackert" fotograferades bara för att det var 
vackert. Vackra fotografier kunde göras även av sådant som var 
fult och banalt. En god teknik tyckte man var viktig men den fick 
inte bli ett självändamål. En tekniskt perfekt bild kan förta 
innehållet, d.v.s. en bilds innehåll kan ibland förstärkas av en inte 
alltför perfekt teknik.3 För dessa fotografer skulle reportagebilden 
komma att stå i centrum. Stor vikt lades också vid det komposi
tionella; bilderna skulle ha god komposition. Det medförde att de 
ibland gränsade till det abstrakta och därmed, enligt Hans 
Hammarskiöld, till det för många oförståeliga. Det sista med 
hänvisning till "Rosenlundarna", för vilka kompositionen var 
viktig förutsatt att den var urskiljbar i en klart föreställande bild.4 
Med "Unga fotografer" inleddes en era i svensk fotografi som 
innebar att den dokumentära bilden var det centrala. 
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I Fotografisk Årsbok 1957 återfanns under tite ln "Med 
fotografens kulturella himmelsfärd som anledning" ett fotografiskt 
manifest, skrivet av Sune Jonsson. Manifestet var skrivet 1956 
och undertecknat "Sju Stockholmare". Med en smula humor och i 
smått ironiska ordalag sade sig "Sju Stockholmare" nu revoltera 
mot "De Unga".5 De vänder sig mot "De Ungas" "intellektualism 
och esteticism och talar för "innerlighet" och "ett mångskiktat 
emotionellt känsloliv".6 Sju stockholmare efterlyser en "Fotografi 
för folket"- en fotografi som talar till folket, inte till en liten invigd 
skara. Vidare vill de slippa det dominerande pratet om teknik. 
Kameran är ett verktyg, som ska användas för att göra en insats i 
samhället, inte en leksak. Den "bildmässiga -estetiska falangen" 
innehåller, enligt Sune Jonsson, många bra fotografer, men han 
tycker att det är synd att den är så dominerande, många härmar 
efter utan att veta varför. Man ska fotografera folket- den grå 
massan. Nu (1956) fotograferas folket, enligt Jonsson, bara när 
det är "pittoreskt e ller svart" . 7 1957 visades den s tora 
fotoutställningen "The fami ly of man" i Stockholm. Den kom att 
stå som inspirationskälla för Sune Jonsson och efterföljande 
generation. 8 

Vid mitten av 1960-talet bildades föreningen Fotografiska Museets 
Vänner, de ordnade en årligen återkommande utställning som de 
kallade "Unga fotografer". 1967 deltog Lars Ekenborn på en 
sådan utställning. Inför detta skrev han en programförklaring för 
sin fotografi i Fotografiska Museets Vänners meddelande. Borta 
är nu humorn och glimten i ögat från Sune Jonssons manifest; här 
dominerar en allvarligare ton. Ekenborn skrev bla "Låt oss värna 
om det angelägna som beskriver människans situation. Låt oss 
slippa meningslösa inslag av form utan innehåll". Han tycker 
också att kameran ska vändas mot omvärlden och få oss att se och 
acceptera verkligheten. Vidare bör fotografen ha befunnit sig i de 
livssammanhang som han/hon skildrar.9 

Tonen hade skärpts i riktning mot en mer doktrinär, samhälls
debatterande fotografi . Medan "Unga fotografer" (1949) tog 
estetiska bilder, influerade av amerikansk fotografi, tog Sune 
Jonsson folklivsskildrande , berättande, men fortfarande estetiska 
bilder. Det var nu när tonen skärptes i mitten av 1960-talet som det 
estetiska lämnades åt sidan. Fotografiets roll blev att vara agitativt 
sam häll sdebatterande. 

Många fotografer hade dykt upp i Sune Jonssons fotspår och 
många bra dokumentationer gjordes av bl.a. Anders Petersen, 
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Odd Uhrbom och Jens S. Jensen. Men dokumentärbilden 
degenererade. De vanligaste motivområdena hade varit slitiga 
arbetsplatser, daghem eller fattiga byar i Afrika och Asien. Snart 
sinade motivkretsen och fotograferna började upprepa sig själva. 
Kameran skulle objektivt registrera omvärlden enkelt och rakt utan 
beskärning av bilden. Det tekniska och estetiska gavs en mindre 
betydelse än tidigare. Det som "Unga fotografer" en gång 
framhållit, att en perfekt teknik kunde vara av ondo, blev ånyo, 
åren kring 1970, nästan till ett måtto för fotograferna. Den i många 
fall bristfälliga och enahanda tekniken och upprepandet av motiven 
gjorde att publiken tröttnade och tron att man med fotografier eller 
annan konst skulle kunna förändra omvärlden avmattades.10 Till 
detta kommer att intresset för kvalitet vaknat igen, inte bara inom 
fotografi, utan även inom annan konst och konsthantverk.11 

Ungefär samtidigt med detta nyvaknade intresse för kvalitet växte i 
USA fram en fotohausse. Fotografiet började bli efterfrågat av 
samlare och gallerier växte fram. Fotohaussen kan ha haft sin 
upprinnelse i 1960-talets grafikhausse. På 1960-talet började, i 
folkbildningens och demokratins tecken, grafiken att föras fram. 
Den gick att trycka i stora upplagor till ett för många överkomligt 
pris. Grafikmappar gavs ut med konst av konstnärer som Chagall 
och Miro'. Samtidigt fanns en svällande konsthandel som i 
huvudsak handlade med oljemåleri, men efterfrågan var stor och 
oljemålningarna steg i pris. Konsthandeln såg sin chans i grafiken 
som man började spekulera i. Efterfrågan steg och därmed 
priserna. 

Tack vare grafiken hade konstköparna fått upp ögonen för annan 
konst än den med "det unika objektet". Vägen hade breddats för 
fotografi. Grafiken hade blivit dyr och man sökte något nytt, här 
fanns nu möjligheten att till överkomliga priser köpa fotografisk 
konst av någon av fotohistorien s stora konstnärer. Fotogallerier 
började växa fram. 1979 fanns i New York ca 60 gallerier som 
visade enbart fotografi och i Europa ett hundratal. 

Fotohaussen satte naturligtvis sina spår även i Sverige. Flera 
gallerier, bl.a. Dr.Glas och Galleri Bleue, visade fotografier och i 
november 1977 öppnade galleri Camera Obscura, det första 
galleriet i Skandinavien för enbart fotografi. I och med att 
fotohaussen nådde Sverige och det ovan nämnda allmänna 
intresset för kvalitet ökade, öppnades möjligheterna för en annan 
sorts fotografi än den socialdokumentära. 
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Den ökade möjligheten att få ställa ut fotografi på gallerier och 
museum gjorde att intresset för att skapa "utställningsfotografi" 
eller personlig konstnärlig fotografi vaknade på nytt efter att ha 
varit mer eller mindre avsomnat ett par generationer. Det är en av 
flera tänkbara orsaker till att fotografiet förändrades i Sverige. En 
annan kan vara att många bildtidningar försvann. Möjligheten att 
publicera bildreportage minskade. 1969 fick vi i Sverige TV2 och 
flera dokumentärfotografer började filma istället. 

Ett belysande exempel på hur fotokonsten förändrades i Sverige 
under slutet av 1970- och början av 1980-talet är Ann Christine 
Eek. Hon hade lämnat dokumentärfotografin och börjat foto
grafera sin närmaste omgivning samt naturbilder och ställde ut 
dessa på Camera Obscura (april 1980). Detta väckte en blandad 
reaktion; några blev besvikna på henne för att hon ställde upp på 
"galleriets kommersialism", andra kallade det "ett sätt att bekämpa 
en politisk besvikelse". Ytterligare andra var positiva och talade 
"om associationer de fått av bilderna, om känslor och drömmar de 
känt igen".12 Eek sade sig vara trött på de dokumentära bilderna 
hon tagit, de var journalistiskt bra men tomma. "Bilderna blev 
tillrättalagda för att stämma med vissa ideer" . Hon tyckte att det 
inte var vad som fotograferades som var det viktiga, utan 
resultatet. Den tekniska puritanismen med några få objektiv och en 
sorts film och papper gav bara en massa obrukbara bilder. Hon 
hade nu övergivit det och börjat att fritt experimentera. Den nya 
sortens bilder hon visade var något hon fotograferat även förr, 
parallellt med dokumentärbilderna, men det var först nu hon 
visade dessa bilder på utställning.13 

Samma tendens, en förskjutning av inriktningen, kunde märkas 
hos många andra fotografer.14 De började åter att intressera sig för 
konstnärligt inriktad fotografi med rötterna i konstnärstiden och 
Rosenlunderi, d.v.s. stor vikt lades vid det estetisk a. De 
fotografiska vyerna vidgades, gamla metoder återupptäcktes och 
man började åter att experimentera. Det blev vanligt att använda 
äldre kameror med stora negativformat och sedan kontaktkopiera 
negativen och ställa ut kontaktkopiorna. Fotografierna tonades 
ofta för att få en varm ton. Motiven var vanligen stilleben och 
natur med poetiska undertoner. 

Det var samma företeelse och förlopp, som Olle Granath angivit 
beträffande den målade konsten i skedet, början och mitten av 
1980-talet: "De väldiga satsningarna på stora format, "operson-
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lighet", och konsten som politiskt vapen har ersatts av en lågmäld 
intimitet där man på nytt stavar på ett bildmässigt ABC".15 

Det hausseartade intresset för fotografi fick sin kulmen i USA i 
slutet av 1970-talet för att sedan avta. De ca. 60 gallerierna i New 
York avverkade snabbt den fotografiska konst som fanns 
tillgänglig. Intresset för fotografisk konst svalnade och idag finns 
inte många av gallerierna kvar. Som exempel kan nämnas att 
Marlborough Gallery, som representerade bl.a. lrving Penn och 
Richard Avedon, har släppt intresset för fotografi och nu enbart 
sysslar med annan konst.16 

Förändringen av fotokonsten i Sverige skedde inte smärtfritt. 
Många diskussioner uppstod och pågår fortfarande. Kontra
henterna kan delas upp i två läger; de som använder bilden för 
dokumentation och de som använder den som ett konstnärligt 
uttrycksmedel. Diskussionen har gällt hur fotografi ska användas. 
Om det ska ställas ut på galleri och säljas som konst eller om det i 
första hand ska användas till att skildra omvärlden och publiceras 
tillsammans med text. 

Den dokumentära sidans argument var bl.a.: "Fotografin är ju ett 
demokratiskt uttrycksmedel och det måste vi slå vakt om. Det är 
inte särskilt intressant att sälja en bild till en människa - när det 
ligger i fotografins natur att man kan trycka tusen affischer för 
tjugo spänn styck! Eller visa många bilder i en bok. .. " 17 Många 
var också rädda för att bilder som ska säljas på ett galleri skulle 
komma att se ut på ett speciellt vis och att det då skulle bli 
spekulation i fotograferandet. Fotograferna skulle börja att ta 
sådana bilder som går att sälja, utan att ta ansvar för bilderna.1 8 

De konstnärliga förespråkarna verkade inte ha något mot 
dokumentärfotografi i allmänhet. Vad de vände sig mot var att 
dokumentärbilden degenererat, den hade upprepat sig själv. Den 
enkla tekniken gjorde att bilderna upplevdes som tråkiga. 
Dokumentaristerna glömde lätt att en samhällskritisk bild inte 
behöver vara tråkig utan kunde vara estetisk. 

Som svar på Stig T Karlssons inlägg ovan att det inte är intressant 
att sälja en enda bild till en person skrev Rune Jonsson i Aktuell 
Fotografi att en "originalbild" säljs för flera tusen kronor hindrar 
den inte från att återfinnas som affisch för 50 kronor, i en bok för 
ca 100 kronor, på vykort för några kronor eller till gratis 
betraktande på ett galleri s väggar.19 

189 



UTSTÄLLNINGSVERKSAMHETEN. 

Förberedelserna. 

År 1905 i nummer 291 på 5:e avenyn i New York gjordes det 
första försöket till kommersiellt fotogalleri. Detta försök gjordes 
av The Photosecession med fotografen Alfred Stieglitz som 
förgrundsfigur. Galleriet döptes till "291 " men blev aldrig någon 
kommersiell framgång. På "291" visades inte bara fotografi utan 
även annan konst. Konstnärer som Braque, Cezanne, Matisse och 
Picasso visades här för första gången i USA.20 Det dröjde ända 
ti ll 1969 innan det första lyckade försöket gjordes. Då startade Lee 
Wittkin, med ett startkapital på 6000 dollar, sitt galleri: Wittkin 
Gallery. Det var i början av 80-talet det ledande fotogalleriet i 
världen.21 

1973 åkte fotograf Lennart Durehed från Göteborg till New York 
för att arbeta som elev åt modefotografen Irving Penn. Durehed 
blev kvar hos Penn i drygt två år. När han återvände till Sverige 
slog han sig ner i Stockholm. Där gick han igenom olika 
annonsbyråer för att hitta någon som verkade intressant att arbeta 
tillsammans med. Han fastnade för Lars Halls sätt att arbeta och 
sökte upp honom på ·Hall&Cederquist. Besöket ledde till 
samarbete i ett och ett halvt år. De pratade under den tiden ofta om 
fotografi, särskilt amerikansk och kom fram till att det skulle vara 
intressant att starta ett experiment; ett fotogalleri efter amerikansk 
modell, något de båda på var sitt håll funderat på en längre tid. 
Planeringen tog fart, man tog kontakt med fotogallerier i USA och 
Europa och med bokförlag och lät också ideen gro hos de övriga 
på annonsbyrån.22 

Den 13:e mars 1977 skrev Lars Hall ett internt meddelande till de 
inblandade. Där räknade han i 17 punkter upp vad galleriet skulle 
kunna göra: 

"1. Utställningar med döda fotografers produktion. 

Svenska och utländska. 

2 . Utställningar med nu verksamma fotografer. 
Svenska och utländska. 

3 . Försäljning av fotografisk litteratur. 

Svensk och utländsk. 

4 . Försäljning av fotografi ska bilder från utställningar. 
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5. Försäljning av fot0grafiska bilder. 

6. Försäljning av fotografiska mappar från utställningar. 

7. Försäljning av fotografiska mappar. 

8. Försäljning av kataloger från utställningar. 

9. Försäljning av kataloger. 

10. Försäljning av posters från utställningar. 

11. Försäljning av posters. 

12. Försäljning av vykort. 

13. Hantering av montering och inramning av bilder. 

14. Sammanst.älla eget referensbibliotek. 

15. Kontinuerligt samla och redovisa svensk och 
utländsk debatt om fotografi. 

16. Starta eget arkiv för historiskt fotografi. 
Negativ, Dia, Kopia och Kameror. 

17. Starta eget arkiv från nu levande fotografers produktion. 
Negativ, Dia och Kopia."23 

Några av punkterna kommenteras vidare i meddelandet: 

1. Här höll galleristerna på med en kartläggning, kontakter med 
museer för lån osv. Eventuell vinst från Camera Obscura skulle 
kunna placeras i gamla bilder, men tillgången på bilder var 
begränsad och priserna höga främst på den internatione lla 
marknaden. 

2. Sammanställning var på gång. Kontakter med utländska 
etablerade fotografer går oftast genom gallerier. Svenska 
fotografers utställningar skulle leda till två portföljer; en tryckt och 
en med signerade originalbi lder. Posters och kort skulle 
produceras från alla utställningar. Till varje utställning skulle 
också fotografen presenteras mycket utförligt med litteratur
referenser, något som enligt Lars Hall förbigicks på museer och 
gallerier.24 

3. Galleriet skulle här koncentrera sig på den litteratur som 
presenterar fotografi som konst och inte fototeknisk facklitteratur. 
Galleriet skulle även ha ett referensbibliotek med äldre svår
åtkomlig litteratur. Böckerna skulle köpas via auktioner o. s.v. 
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Camera Obscura skulle även ombesörja prenumeration och 
lösnummerförsäljning av utländska facktidningar. 

4-12. Det var avgörande att ha stor kunskap om de tekniker som 
används och att denna kunskap skulle finnas i "huset". Upplagor 
och signaturer skulle dokumenteras och galleriet skulle bevaka att 
de bästa materialen användes och att de bästa yrkesmännen 
anlitades. Juridiskt korrekta avtal med fotograferna skulle upp
rättas. Punkterna 13-17 kommenterades inte vidare i meddelandet. 

Galleristerna tänkte sig också att ha en egen förlagsverksamhet 
för produktion av portföljer, posters, broschyrer, pamfletter och 
böcker, samt utställningar för visning inom och utom landets 
gränser. Vidare skulle möjligheten att göra översättningar av 
utländsk litteratur och ge ut på eget förlag undersökas. De före
läsningar som planerades skulle spelas in på band och säljas eller 
hyras ut. 

Genom att kontakta några länders kulturattacheer hade galleriet 
tänkt sig att få fram utställningar med bilder som kanske inte 
skulle sälja så bra men däremot dra publik.25 Genom dessa 
kontakter skulle svenska fotografers utställningar kunna distri
bueras utomlands. Camera Obscura ville också initiera projekt hos 
svenska fotografer som skulle stödjas ekonomiskt av galleriet 
(liknande "HON" på Moderna Museet 1967). Några exempel på 
sådana projekt var: "Sverige den 22 September 1978" - bok och 
utställning, "20 porträtt av lyckligt döda" - bok och utställning, 
"20 porträtt bakifrån" - bok och utställning, "Erotiska bilder med 
värmekamera" - utställning.26 Hall och Durehed gjorde också en 
lång "önskelista" med namn på fotografer som de ville visa på 
galleriet. 

Sommaren 1977 var det någon på Hall&Cederquist som hittade en 
lämplig lokal. En lagerlokal efter en lampaffär på Kåkbrinken 5 i 
Gamla Stan. Lokalerna, som bestod av 260 kvadratmeter för
delade på sex rum, behövde storstädas, väggarna dammsugas 
osv. Två av rummen låg i gatuplanet i ett 1600-talshus. I det första 
rummet planerades att försäljningen med ca 500 boktitlar, vykort 
och posters skull e äga rum. Här skulle också finnas ett 
referensbibliotek. Bokförsäljningen var en verksamhet som sågs 
som viktig för ekonomin; man räknade inte med att galleriet skulle 
gå med vinst de första två åren, men hoppades att bokför
säljningen skulle hjälpa till så att förlustsiffrorna inte skulle bli 
alltför höga. I det andra rummet i gatuplanet planerades en 
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permanent utställning med historisk fotografi. De medeltida valven 
en trappa ner skulle användas dels som utställningslokaler och 
dels som föreläsningssal med plats för ca 30 besökare.2 7 
Inredningen måste i möjligaste mån anpassas efter de speciella 
lokalerna. De möbler som användes ritades av Lars Hall med hjälp 
av Bo Stjernholm på Hall&Cederquist och arkitekten Lars 
Fahlsten. De hjälptes även åt att utveckla en hänganordning för 
bilderna. Den bestod av två metallprofiler som löpte i ögonhöjd en 
bit ut från väggen runt hela galleriet. Bilden, försedd med en 
passepartout, placerades på en platta och täcktes med glas , som 
hölls på plats av små klämmor som löpte i spår på plattans 
baksida. Det hela skruvades sedan fast i metallskenan.28 Häng
anordningen innebar ett mycket litet ingrepp i lokalerna, som 
därmed fick behålla sin medeltida charm.(bild 1-4) Belysnings
anordningen bestod av en lysrörsannatur med klaffar som gjorde 
att man kunde reglera ljusets infallsvinkel och styrka. Klaffarna 
gjorde också att allt ljus föll på bilden, betraktaren träffades inte av 
något ljus som kunde reflekteras i bildens glas. På så vis erhölls 
en reflexfri belysning.29 Eftersom lokalen i övrigt inte belystes 
bidrog det till en intim, dämpad stämning. Belysningsanordningen 
patenterades och såldes via Hall&Cederquist. 

Fig. 1-4. Lennart Durehcd: Interiör frän Camera Obscura. 
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Inför premiären sändes det första pressmeddelandet ut. Under 
rubriken "Skandinaviens första galleri för fotografisk konst 
öppnar i Stockholm","Premiärutställning direkt från Metropolitan 
Museum of Art" lämnade man en kortfattad bakgrunds
information, där det bl.a. berättades att nu när det är 130 år sedan 
fotografin upptäcktes så har intresset för fotografiet som konst 
blossat upp. Gallerier för fotografisk konst växer upp i världs
städerna, tidningar som New York Times har speciella kritiker 
som bara skriver om fotografi. "Konst och investerings
intresserade slåss om gamla mästare" och priserna stiger. Av de 
180 gallerierna i Stockholm blir nu Camera Obscura det första att 
visa enbart fotografi.30 

Den planerade verksamheten har här i det officiella press
meddelandet begränsats till sju punkter: 

" 1. Permanent utställning av 1800-tals och 
sekel ski ftesfotogra fi. 

2. Utställning och försäljning av kända utländska och 
svenska fotografers arbeten. 

3. Utställning och försäljning av unga, okända svenska 
fotografer. 

4. Försäljning av fotografisk litteratur, ca 500 titlar (Ingen 
svensk bokhandel har någon specialavdelning för 
fotolitteratur.) 

5. Sammanställa kollektioner av svenska fotografers arbete för 
utställning på utländska gallerier. (Ett kontaktnät är etablerat som 

omfattar de flesta viktiga gallerier, museer och fotografer i USA, 

England, Frankrike, Schweiz och Tyskland.) 

6. Försäljning och viss produktion av fotografiska posters, kataloger och 
vykort av hög kvalitet. 

7. Arrangera workshops och föreläsningar med kända fotografer." 

Slutligen presenteras galleriet som ett dotterföretag till 
Hall&Cederquist, men skall dock drivas helt separat under ansvar 
av Lennart Durehed.31 

Torsdagen den 3 november 1977 kl. 12-15 hade galleriet sin 
första pressvisning. Kl. 16-19 samma dag var den första vernis
sagen, ett glas Camera Angostura serverades till premiärvisningen 
av Irving Penns bilder.32 
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Galleriets första mottagande i pressen. 

"Fotokonstens första inbrytning i Sverige" skrev Fredrik Roos i 
Sydsvenska Dagbladet med anledning av den första utställningen, 
han hoppades att fotokonsten skulle få ett ordentligt fotfäste i den 
svenska kulturen.33 

Klas Östergren i Expressen ställde sig positiv till själva 
utställningen, men mer skeptisk till att sälja fotografi som konst. 
Han ansåg att fotografiet har en roll som demokratiskt kommu
nikationsmedel: "Fotografiet blev dom fattigas porträtt/ .. ./ att sälja 
numrerade fotografier som Konst, som högtaxerade investerings
objekt för folk med bankfack, det är någonting ganska nytt. Det 
kommer förstås från USA ... "34 

En direkt negativ attityd till gal leriet fanns vid samma tid hos 
Peder Altan, som i Fotograficentrums Bildtidningen går till 
angrepp mot fotots kommersialisering. Han säger i artikeln att 
Camera Obscura går en ljus framtid till mötes, men det gäller, 
enligt Al ton, dessvärre inte fotografiet." Jag tror nämligen inte att 
det som är bra för Camera Obscura är bra för fotografiet" . Att 
galleriet vill upphöja fotografiet till konst, fortsätter han, har ett 
från deras sida ekonomiskt intresse. Det är först då, när fotografiet 
uppnått konststatus, som någon annan än fotografen kan tjäna 
pengar på det.35 

I motsats till Alton var Ulf Hård av Segerstad mycket positiv till 
galleriet redan från början. Han såg det som ett andningshål i den 
annars så dominerande socialdokumentära fotografin. Det var det 
första seriösa kvalitetsinriktade galleriet som visade den sorts 
fotografi som han var intresserad av.36 

Fotografen Anders Petersen såg galleriet som en breddning av 
möjligheterna för fotografiet och som en utgångspunkt för en 
diskussion om fotografiet. Men han var samtidigt rädd för att 
fotografiet skulle komma att kommersialiseras och bli föremål för 
spekulation.37 

Karl Sandels skrev i Fotonyheterna att trots att andra gallerier visat 
enstaka fotoutställningar är Camera Obscura en av pionjärerna. 
Galleriet tillsammans med andra gallerier "kompletterar på ett 
utmärkt sätt Fotografiska museet."38 
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Ett antal artiklar i dagstidningar och tidskrifter tog, med anledning 
av fotohaussen i USA och Camera Obscuras öppnande upp 
fotografiet som det nya samlar- och investeringobjektet.39 

Utställningar och pressreaktioner pli, dessa. 

Inför läsningen av detta avsnitt hänvisas till utställningskalendem 
Appendix 1, för uppgifter om datum för nedan nämnda och övriga 
utställningar på Camera Obscura. 

lrving Penn 

Den mest dominerande fotografen på galleriet var under hela 
verksamhetsperioden lrving Penn. Detta föll sig naturligt eftersom 
Lennart Durehed varit hans assistent i drygt två år och dessutom 
var Penn ett säkert kort. Hans utställningar var bland dem som 
gick ihop ekonomiskt.40 

Galleriet hann med att visa fyra utställningar med bilder av Penn; 

1. Invigningsutställningen i november-77 som bestod av 57 
platinakopior representerande ett tvärsnitt genom Penns produk
tion.41 Bilderna var ett urval ur en stor utställning som visats på 
Marlborough Gallery i New York. Penns vid den tiden senaste 
arbeten "The cigarette photographs" och "Street material" 
(cigarettfimpar, trasor och skräp upphittade på gatan och i ateljen 
ordnade till stilleben, avfotograferade och uppförstorade) hade inte 
tidigare visats i Europa. Efter den första utställningen gjordes en 
kort summering i tidningen Foto. Galleriet hade besökts av ca 
3000 personer i veckan och man hade lyckats sälja närmare 20 
bilder, vilket sågs som en mycket bra siffra. I samband med denna 
summering nämndes att galleriet hade svårt att hitta intressanta 
svenska fotografer, men förhoppningen var att galleriet skulle ha 
en förlösande effekt på dem. Galleristerna hoppades också att en 
effekt av deras verksamhet skulle vara att fotografiet blev erkänt 
som konstform.42 

2. Tre år senare var det åter dags för Penn som utställare. 9 
augusti-80 öppnades en utställning med nya platinakopior, ej 
visade på utställning tidigare. Världspremiären lades till Camera 
Obscura på Penns eget initiativ.43 

3. Det dröjde bara ett år innan det nästa gång åter var dags, 19 
september-81 öppnades utställningen "Earthly bodies" (bild 5). 
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Fig. 5. Irving Penn: Silver Nude, Earthly bodies, 1949-50. 

Denna utställning bestod av nakenbilder, men nakenbilder fjärran 
från herrtidningarnas idealiserade kvinnobilder. Bilderna hade 
Penn tagit kvällstid under en period på 50-talet, då han på dagarna 
tog modebilder åt tidningen Vouge. Kvinnorna på dessa bilder var 
betydligt mer rundnätta än de fotomodeller han fotograferade på 
dagtid.44 Kritiken inför Penns bilder var delad. I Dagens Nyheter 
skrev Peder Alton att han gärna skulle se mer av denna typ av 
fotografi "/ .. ./fotografier fria från rädsla och hämningar, där den 
enda ledstjärnan varit att tillfredsställa en hemlig dröm. "45 Medan 
Lasse Larsson i Eskilstuna Kuriren under rubriken "Skåpmat på 
Camera Obscura" tror att dessa bilder grävts fram nu när Penns 
fotografier betingar så höga priser.46 Ett citat ur ETC kan nästan 
stå som ett svar på detta påstående "/ .. ./varje kopia kostar över 
16000 kronor i inköp. Detta blir dock inte bilderna i sig sämre 
av."47 

4. Sista utställningen med Penns bilder på Camera Obscura 
öppnades 5/2-83. Den hette "Recent Still Lives" och bestod, som 
anges i rubriken, av nytagna stilleben. Det var första gången 
bilderna visades utanför New York. 

197 



Edward Weston och Alfred Stieglitz- amerikansk 
tradition. 

Premiärutställningen med Penns bilder följdes av två andra 
amerikaners fotografiska konst; Edward Weston och Alfred 
Stieglitz. Av Weston visades 70 fotografier, kopierade av hans 
son Cole, och av Stieglitz visades 30 fotogravyrer.48 Weston var 
tillsammans med bl.a. !mogen Cunningham, som ställde ut på 
galleriet i januari-81, med om att forma fotogruppen "f-64." 
Namnet var taget efter minsta bländaren på objektivet till en 
storformatskamera. Denna bländare ger ett stort skärpedjup och 
detta var avgörande för dessa fotografers konstnärliga resultat. Det 
stora skärpedjupet och användandet av storformatskamera gjorde 
att bilderna blev mycket skarpa och detaljrika, till detta kommer en 
skicklig mörkrumsteknik. Med anledning av Westons utställning 
skrev Ulf Hård av Segerstad att " bland flera nyttiga konsekvenser 
av de nya fotoutställningarna och det på nytt vaknande intresset 
för vad vi för ett kvartsekel sedan kallade bildmässig fotografi är 
möjligheten att ompröva våra kvalitetsbegrepp och i tilllämpliga 
delar justera vårt provinsiella buskperspektiv. "49 

En arvtagare till dessa ·fotokonstnärer både motivmässigt och 
tekniskt är den tyskfödda amerikanskan Lilo Raymond. Även hon 
lägger stor vikt vid det tekniska när hon tar sina "synnerligen 
osvenska fotografier".50 Hon ställde ut på galleriet i december-78. 

Hans Gedda 

Förste svensk att ställa ut på Camera Obscura var Hans Gedda. 
Clas Barkrnan skrev i Dagens Nyheter att det var ett bra alternativ 
till " de kommersiellt lättsålda, internationellt kända fotograferna 
med orginalverk i numrerade och begränsade upplagor" att visa 
Geddas kollektion. Hans Gedda vill inte numrera sina bilder. Han 
tycker att foto är den bästa multikonsten och att det är att förneka 
den dess möjligheter att begränsa antalet. För honom är utställ
ningskatalogen lika betydelsefull som utställningen. Barkman 
undrar också om det är dags att upphöja fotografiet till konst. På 
detta har Gedda inget svar, men säger att om det för hans del 
handlade om att tjäna pengar så skulle han lättare ha gjort det 
genom att arbeta som reklamfotograf. Han ser utställningen som 
en breddning av möjligheterna att få visa bilder. "Och eftersom 
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gallerierna inte får några statliga bidrag måste det bli någon form 
av kommersiell verksamhet i botten "51 

Duane Michals 

Den amerikanske fotografen Duane Michals använder sina bilder i 
sekvens, ibland i kombination med små texter, till att berätta en 
historia. Historien beskriver ofta en förvandling, steg för steg, på 
ett filmiskt sätt. Det hela ger ett både poetiskt och humoristiskt 
resultat.52 Michals utställning på Camera Obscura ledde, enligt 
tidningen Foto, till att det blev populärt med s.k. sekvensfotografi 
i Sverige.53 

Lewis Hine- dokumentärfotografins fader. 

Lewis Hine var egentligen socialarbetare i New Yorks slum på 
1900- och 1910-talen och han började fotografera för a tt 
dokumentera den sociala misär han dagligen konfronterades med, 
bl.a. i form av barnarbete. Han förde anteckningar om bilderna 
och vad han såg. Med hjälp av sina bilder fick Hine till stånd en 
lagändring. I en kommentar till utställningen tyckte Leif Nylen att 
det är absurt att bilderna nu visas inom glas och ram på ett 
kommersiellt galleri och är till salu för mellan 1000 och 2000 
kronor. Barnen på bilderna fortsätter långt efter sin död att skapa 
värden åt andra. Hine undgick som fotograf, fortsätter Nylen, den 
estetiska varuproduktionen men nu har marknaden hunnit ikapp 
honom.54 

Ulf Hård av Segerstad som själv är trött på den "triviala 
dokumentation" som pågått i svensk fotografi de senaste åren, 
gläds åt att den inte längre är lika självklar; som bevis på detta ser 
han publiktillströmningen till Camera Obscuras utställningar. Foto 
kan användas till annat än tidsvittne. "Därmed inte sagt att det i 
och för sig skulle vara något fel med fotodokumentation, 
tvärtom." Ett bevis på detta, tycker Hård av Segerstad att utställ
ningen med Lewis W. Hines bilder är.55 

Christer Strömholm 

Christer Strörnholms utställning på Camera Obscura 1978, kallad 
"Privata Bilder", var den första utställning Strömholm haft i 
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Stockholm sedan han på Galleri Observatoriet 1966 visade en 
utställning kallad "Döds bilder". 

I Aktuell Fotografi skrevs i samband med "Privata Bilder" att det i 
Sverige finns få fotografer som klarar av att fylla ett stort galleri. 
De flesta är dokumentärfotografer och deras bilder behöver text 
för att fungera. Strömholms bilder däremot har förutom det 
dokumentära även andra kvaliteter, de är stämningsfulla och 
formellt intressanta och klarar sig därför utan kommentarer på en 
utställning.56 "Privata bilder" följdes i november 1982 av "Privata 
bilder del två". Mellan de två utställningarna fick Strömholm sitt 
internationella genombrott tack vare en publicering i den 
schweiziska fototidningen Camera. Enligt Camera var det Camera 
Obscura som startade det hela genom utställningen 1978. 

Strömholm hade även en liten utställning kallad "Icke önskvärda 
bilder". Bilderna visade första och andra generationens kärn
vapenoffer i Hiroshima och visades i mars 1980. (Den 20 mars 
1980 var det kärnkraftsomröstning i Sverige).57 

Hasse Persson 

Hasse Persson är svensk men verksam i New York där han bl.a. 
fotograferat på diskoteket "54", 70-talets innediskotek. Utställ
ningen på Camera Obscura bestod dels av de bilderna och dels av 
s.k. xeroxbilder. Xeroxbilder framställs på så vis att man med 
hjälp av en diaprojektor projicerar bilden på en spegel som 
reflekterar bilden på en Xeroxkopieringsmaskin; man får då fram 
en xeroxkopia. Kopian går att påverka i färgen med hjälp av 
xeroxmaskinen. Denna xeroxkopia överförs ofta på ett nytt 
underlag t.ex. koppartryckspapper.58 En del av Perssons xerox
bilder hade vid utställningen försetts med något tillbehör: an
teckningar, biljett eller tidningsurklipp, för att förtydliga inne
hållet. Ibland hade fotografen placerat bilden tillsammans med 
något tillbehör i en låda, vilket ger bilden originalkaraktär och 
omöjliggör att återge den i tryck. Sådana exprimentella tekniker är, 
enligt Hasse Persson, vanligare i USA, där man har en "öppnare 
attityd till foto" än här i Europa.59 

Samma teknik används också av en annan i USA verksam svensk 
fotograf: Peter Åström som ställde ut på Camera Obscura i augusti 
1979. Han går ett steg längre än Hasse Persson. Åströms mål är 
den kameralösa fotokonsten. Han använder sig inte alltid av en 
fotografisk bild som förlaga, utan kan placera olika föremål direkt 
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på xeroxmaskinen. Hans bilder hade varit omöjliga för 20 år 
sedan, då betoningen av traditionen och gråskalans modulering 
var viktiga. "Idag är läget annorlunda. Gränserna mellan konst 
och fotografi har suddats ut. Gallerier, inte museer, dominerar 
fotografin och uttrycksmedlen har blivit mer subjektiva" enligt 
Åström.60 

Otmar Thormann 

Ställd inför Otmar Thormanns utställning frågade sig Pär Rittsel i 
tidningen Foto: "Är detta åttiotal ismen?" Rittsel säger sig vara rädd 
att använda "ism"- uttrycket; det kan lätt bli en klyscha och man 
blir "tvungen att pressa in den kommande utvecklingen i det 
mönster man själv ritat upp". Men han säger att han är övertygad 
om att Thormanns arbetssätt är typiskt för många andra unga 
fotografer. Många håller på att ompröva sitt sätt att arbeta. Man 
inhämtar kunskap om tradition och hantverk något som har 
försummats av svenska efterkrigsfotografer. 

För Otmar Thormann, som fotograf, har galleri Camera Obscura 
kommi t att spela en handgriplig roll. Han fick i lilla rummet i 
gatuplanet se en originalbild av den tjeckiske fotografen Josef 
Sudek. Thormann beskriver känslan inför bilden som att den "var 
tagen, långt före fotografins tillkomst, någonstans i en urskog 
orörd av människor". Detta möte gjorde honom intresserad av 
Sudeks fotografi . Och Pär Rittsel fortsätter: "Visst ligger Sudeks 
skugga tung över en del av Thormanns bilder/ .. ./ men för mig 
tycks det som om mötet med Sudeks bilder, och för all del en rad 
andra fotografers verk, framför allt givit Thormann en förankring i 
en tradition av europeisk skapande fotografi,".61 

Lennart Olson 

Lennart Olson var en bland flera fotografer som med utställningen 
"Unga fotografer" 1949 revolterade mot tidigare strömningar inom 
svensk fotografi. Den utställningen innebar något nytt för svenskt 
foto liv. Att Olson i mars 1980 visade bilder framställda e nligt 
gummitrycksmetode n62 och därmed vände tillbaka till den s.k. 
konstnärstiden stack i ögonen på dokumentärfotopuri sterna.63 
Men hans återupptäckt av den mycket tidskrävande gummitrycks
metoden fick honom att, efter att i många år ha sysslat med film, ta 
upp stillbildsfotograferingen igen.64 För Lennart Olson är hant-
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verket viktigt, att återgå till en sådan omständlig metod som 
gummitrycket kan vara en ny revolt. Den här gången mot den 
förflackning som dokumentärfotografin råkat ut för, ett steg bort 
från automatiken.(bild 6) Lennart Olson återkom på galleriet i 
oktober 1982 med en liten utställning bestående av fotogravyrer, 
även det en tidskrävande och komplicerad metod. 

Fig. 6. Lennart Olson: Västerbron, 1954 

Flera av fotograferna som deltog på utställningen "Unga foto
grafer" bildade 1958 bild byrån "Tio fotografer". Av dessa tio har 
förutom Lennart Olson även Hans Hammarskiöld, Georg Oddner 
och Pål Nils Nilsson ställt ut på Camera Obscura. Hans 
Hammarskiöld var den förste att ställa ut färgbilder på galleriet. 
Han visade naturbilder framställda med hjälp av Cibachrome
metoden, en metod att framställa papperskopior från diapositiv , 
som ger bilderna en mycket god arkivbeständighet. 
Hammarskiölds utställning innehöll även en del äldre material i 
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svartvitt. I samband med utställningen gavs en bok ut i fotobok
serien Aktuell Fotolitteratur (Fyra förläggare med text av Rune 
Jonsson).65 Georg Oddner visade dokumentärbilder från sina 
resor samt porträtt av kända personer och en del nytagna 
naturbilder.66 En stor del av dessa bilder kunde ses på den 
vandringsutställning som skickades runt i Sverige 1987. Pål Nils 
Nilsson visade dels dokumentärbilder från samers och zigenares 
liv och dels naturbilder.67 

Josef Koudelka 

När tidningen Fotografiskt Album ville göra en presentation av 
den tjeckiske dokumentärfotografen Josef Koudelka, som sägs 
vara mycket restriktiv med att visa eller publicera sina bilder, 
svarade hans svenska agent, bildbyrån IBL, att det inte var 
möjligt. Fotografiskt Album kontaktade då Koudelka själv som 
var positiv till det hela . Efter någon tid hörde IBL av sig och 
berättade att Koudelka ville visa sina bilder i Sverige och undrade 
om Fotografiskt Album hade något förslag om var en utställning 
var lämplig. Redaktionen föreslog Fotografiska Museet men där 
lämnades svaret att man hade fullbokat. Budet gick då till Camera 
Obscura som kunde bereda plats åt Koudelkas bilder.68 

Björn Dawidsson 

Utställningsåret 1980 avslutades av en svensk fotograf, Björn 
Dawidsson, eller Dawid, som han kallar sig. Han visade en 
samling fotografier, stilleben utan den provokation som man, 
enligt Rebecka Tarschys, var van vid från hans bilder i tidningen 
ETC.69 Den här utställningen var framtagen för utställning på 
Camera Obscura. (Det gällde även bl.a. Lennart Olsons, Ormar 
Thormanns och Christer Strömholms utställningar.70) Kultur
skribenten i Dagens Nyheter, Rebecka Tarschys frågade Dawid 
med anledning av detta hur stor roll Camera Obscura spelat för 
hans bilder. Dawid svarade att han även utan Camera Obscura 
skulle ha gjort samma bilder, men att han också skulle ha haft 
problem med att få ställa ut dem.71 Utställningen resulterade i 
ytterligare en utställning, denna gång en liten. De blommor som 
Dawid fick vid vernissagen av den stora utställningen sparade han; 
de vissnade och torkade. Han fotograferade dem och resultatet 
blev en bildsvit som han kallade "Obscura minnen". Av bilderna 
gjordes också en liten bok. 
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Paul Bill och John Blakemore 

När utställningen med de båda engelska fotograferna Hill och 
Blakemores bilder öppnades den 8 augusti 1981 hade galleriet 
infört en inträdesavgift på fem kronor per besök eller ett säsongs
kort gällande för hösten-81 och våren-82 för 40 kronor. Som skäl 
till detta angavs att man annars inte skulle kunna fortsätta 
verksamheten som dittills: "Dvs välja fotografer utan att först 
tänka på om deras bilder är säljbara". 72 Ett annat skäl var att man 
på detta sätt blev av med "värmestugeeffekten", och bara 
människor som var verkligt intresserade besökte galleriet.73 

I Fotonyheterna skrev Leif Wigh om Hill och Blakemore att de 
båda fotograferna var med på Fotografiska Museets stora ut
ställning "Tusen och en bild" 1978. Nu visas samma bilder på 
Camera Obscura. Då ( 197 8) var de något nytt inom foto i Sverige, 
men nu har tiden hunnit ikapp dem. Han fortsätter: "/ .. ./det händer 
mycket intressant inom svensk fotografi just nu. Det är som om 
den yngre generationen kastat av sig den överfyllda svårmods
ryggsäcken och istället tar itu med radikala problemlösningar" .74 

Att galleriet nu visade samma bilder som Fotografiska Museet 
visat torde vara bara delvis sant. På "Tusen och en bild" var de 
flesta fotograferna representerade med ett fåtal bilder, medan 
Camera Obscura visade en större kollektion. 

Jan Bengtsson 

Bilderna på denna utställning bygger på ideer som Jan Bengtsson 
burit på i flera år, men han började inte med fotograferandet, 
förrän han fick ett datum för utställning av Lars Hall och Lennart 
Durehed. 

Utställningen bestod av både svartvita och färgbilder, de svartvita 
visade bl.a. nakna äldre människor. Med dessa bilder ville foto
grafen visa att det går att ta vackra, sensuella bilder även av den 
åldrande människans kropp. Färgbilderna var en sorts diptyker, 
där ena bilden föreställde färsk aptitretande mat eller frukt, den 
andra bilden var av samma motiv men ca. tre veckor senare, 
d.v.s. i ett visst stadium av förruttnel se eller mögel. De här 
bilderna kan ses som en reaktion mot de vackra bilder som Jan 
Bengtsson tar på dagtid, ett sätt att koppla av. Själv är han 
förvånad att bilderna sålde så pass bra som de gjorde. Ut
ställningen med tillhörande katalog kallades "Fotograf Jan 
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Bengtsson Efter kl 17,00" för att visa att det var bilder som 
reklamfotografen Jan Bengtsson tagit på sin fritid.75 

William Klein 

Som genom en ödets nyck tycks Camera Obscura och 
Fotograficentrum ha bytt utställare med varandra enligt Ulf Hård 
av Segerstad. Med detta menade han att på Camera Obscura 
visades bilder av William Klein , en amerikansk fotograf som 
arbetar med s.k. Street photography, en form av dokumentär 
fotografi där man i huvudsak fotograferar gatuvimlet i någon 
storstad och där det rent estetiska inte har så stor betydelse. 
Fotograficentrum visade samtidigt symbolistiska och experi
mentella bilder, tekniskt och konstnärligt kvalificerade, framställda 
av Brian Griffins. 76 

Per Wiklund-en omdiskuterad utställning 

I en artikel i Folkbladet, "Han är fotografins 'världmästare"', ges 
Per Wiklund, reklamfotograf, många positiva omdömen. Världs
mästarepitetet grundar artikelförfattaren på det faktum att Wiklund 
erhållit "Cleo award" både för stillbild och film och det är han 
ensam om. I artikeln står också att Camera Obscuras satsning på 
internationell och nationell fotografi knyts samman i Wiklunds 
utställning. Wiklund är ju, enligt artikelförfattaren, en erkänd 
reklamfotograf även utomlands. Vidare beskrivs Wiklunds foto
grafier som konstverk och med detta anser artikelförfattaren att det 
är bevisat att fotografi är konst. "Det är ju heller inte förvånande 
att det blev Per Wiklund som med sin utställning avfärdar all 
diskussion om foto är konst"77 

I Svensk Fotografisk Tidskrift, ger Agneta Sandelin en lika 
positiv bild men hon kallar inte Wiklund för världsmästare, utan 
nöjer sig med att karaktäriserar utställningen som rolig och lekfull. 
Hon berättar också i sin artikel om att många varit kritiska till 
utställningen, men att man inte behöver lyssna till dem. Hon delar 
in kritikerna i tre kategorier: "/ .. ./mycket medelmåttiga fotografer 
med mycket stora ambitioner, mycket stora fotografer med sent 
väckt självkänsla samt folk som inte kan se. "78 

Per Wiklunds utställning var en av de få som blev omskrivna i 
veckotidningar somt.ex. Husmodern och Damernas Värld. I den 
förstnämnda stod i en notis med titeln "Bilder i tiden" att nu 
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ifrågasätter ingen längre att fotografi är konst. 79 Damernas Värld 
verkade mer intresserad av vilka som besökt vemissagen.80 

Fotogrossisten Kodak uppmärksammade också utställningen i sin 
informationsskrift Proffsinfo. Där visades, förutom på omslaget, 
bilder på två uppslag. Den teknik Wiklund använt beskrevs och 
man talade också om att bilderna var gjorda på Kodaks papper.81 

I övrigt var kritikerna och skribenterna minst sagt ljummet 
inställda till Wiklunds bilder. Ett citat ur Eskilstuna Kuriren: "Det 
är ett konsekvent arbete Per genomfört med ett effektsökeri som 
ger fotokonsten ett tvetydigt tillskott". 82 Ingmarie Eriksson kallar i 
Stockholmstidningen bilderna för "/ .. /halvpornografiska misch
masch av osmält tankegods/ . ./" och jämför dem med billiga 
nakenposters. 83 

Men kraftigast reagerade Pär Rittsel :"Det var den värsta 
utställning jag sett" skrev han i en artikel Foto. Rittsel tycker 
också att om bilderna sålts i en posteraffär och inte som nu visats 
som konst, hade det väl inte varit sämre än annat i den genren. 
Camera Obscura som enligt Rittsel dittills inte visat någon riktigt 
dålig utställning har genom att hyra ut lokalen till Wiklund begått 
"horeri". Det måste ha funnits någon annan väg ur den 
ekonomiska knipa som galleriet befann sig i. Vidare tyckte Rittsel 
att utställningen med bilder av storsäljaren Irving Penn som följde 
Wiklunds utställning bara luktade spekulation. Rittsel skrev också 
att seriösa fotografer strukits ur programmet för att lämna plats åt 
Wiklund som hyrde in sig på galleriet.84 Den fotograf som 
strukits var Ralph Nyquist.85 

Detta "angrepp" av Rittsel fick naturligtvis gensvar från olika håll. 
Bl.a. skrev Ake Sandström i en insändare i Foto att Pär Rittsels 
omdöme är dåligt eftersom han skrev så negativt om utställningen 
som han gjorde. Om all fotografi, enligt Sandström, ska vara vad 
han kallar "Gråfotografi" i Strömholmsk anda och inte tillåta något 
avvikande kommer foto aldrig att bli ett konstnärligt medium. Att, 
som Rittsel gjort, kräva att utställningen inte skulle ha visats är ett 
stort fel som leder till att fotografin kvävs, ansåg Sandström. 86 
Rittsel svarade att han tagit i så hårt som han gjorde för han tyckte 
att utställningen låg så långt under den nivå galleriet brukade hålla 
och han hoppades att galleriet skulle kunna reparera det brustna 
förtroendet till publiken som uppstått i och med Wiklunds 
utställning.87 Agneta Sandelins artikel i Fotonyheterna bemöttes 
av Ingegärd Abenius, hon tyckte att det var snudd på 
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åsiktsdiktatur att dela in kritikerna av utställningen på det sätt 
Sandelin gjorde, alla måste inte tycka som hon tycker.88 

I Borlänge Tidning citerades Rittsel och Per Wiklund svarade 
själv :"Kul att bilderna berör folk,/ .. ./" han tycker att han kommit 
en bit på väg om det blir debatt. Han är förvånad över att inte fler 
har skrivit om utställningen, men tror att det beror på att bilderna 
inte hör hemma inom någon speciell genre och att kritikerna 
därmed inte har något språk för dem, de får svårt att formulera 
sig. (bild 7) 89 

Fig. 7. Per Wiklund 

Grupputställningar initierade av Camera Obscura 

Redan i planeringsstadiet hade Lars Hall och Lennart Durehed en 
ide om att initiera temautställningar och invitera svenska fotografer 
till dessa. Av de ideer som fanns med i det "internmeddelande" 
Lars Hall skrev 1977 blev inte många förverkligade. Men tre s.k. 
initierade utställningar kom till utförande, en stor och två små. 

"Ett glas vatten": 25 fotografer uppmanades att ta en bild på temat 
ett glas vatten och detta resulterade i en liten utställning och en 
bok. Det hela hade sin upprinnelse i att tryckeriföretaget Arne 
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Tryckare ville ha bilder som visade tryckeriets kvalitetsnivå. 
Tryckeriet vände sig då till Camera Obscura som hjälpte till på 
ovan nämnda sätt.90(bild 8) 

Fig. 8. Björn Keller: Ett glas vatten, 1977 

Även "Katter" i mars-81 byggde på ett upprop från galleriet. 14 
fotografer svarade med var sin bild. Att ha en utställning med 
kattbilder i mars är i sig en lockande ide; den kom från Rune 
Jonsson, som trodde att det kunde vara en publikdragande 
attraktion.91 Av Lennart Olsons bild "Burre" gjordes affisch och 
något år senare en gravyr till en upplaga av 200, som såldes för 
400 kronor styck.92 

Den enda stora utställningen som galleriet initierade var "Lust", 
vilket också var den enda man kan spåra i "internmeddelandet". 
Där fanns ideen "Erotiska bilder med värmekamera". Nu sex år 
senare har man tydligen resonerat sig fram till att det går att ta 
varma erotiska bilder utan att använda en värrnekamera. Lars Hall 
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nöjde sig alltså med att i uppropet till fotograferna uppmana dem 
att ta erotiska bilder. 35 fotografer ställde upp med sammanlagt 74 
bilder. Utställningen presenterades i en katalog av samma typ som 
Camera Obscura vol.1-5. 

Utställningen "Lust ett erotiskt bildexperiment" väckte stort 
intresse, flera tidningar visade bilder (ex. Schlager nr 71 1983 och 
Aftonbladet 2616 1983). En liten debatt uppstod men den hade inte 
med galleriet eller fotografi att göra, snarare handlade den om var 
gränsen går mellan erotiska och pornografiska bilder. Ingmari 
Eriksson skrev i Stockholmstidningen att utställningen var ett steg 
vidare i den diskussionen.93 

Det finns en viss skillnad mellan å ena sidan "Lust" och "Ett glas 
vatten" och å andra sidan "Katter". Till "Katter" använde 
fotograferna troligen arkivbilder, d.v.s. sådana bilder som man 
redan fotograferat i något annat sammanhang, medan man till 
"Lust" och "Ett glas vatten" mer säg det som en uppgift eller 
utmaning och fotograferade på beställning. 

Att på detta sätt initiera fotografer, uppmana dem att ta en speciell 
sorts bild, kritiserades av Peder Alton. Ett galleri kan inte skapa 
konst, och sådana här temautställningar känns konstruerade, 
tycker han.94 Men han säger även att när det gäller ett fotogalleri, 
som ju har det svårt att slå sig fram, måste man vara generös med 
publikdragande arrangemang.95 

Sam I ingsutstäl Ini ngar. 

Efter att i drygt två år ha presenterat enskilda fotografer avslutade 
Camera Obscura vårsäsongen 1980 med en grupputställning, en 
amerikansk sådan med företrädesvis unga fotografer. 
Utställningen kallades "Some twenty odd visions" och presen
terade 24 fotografer. 

Även säsongsavslutningen våren 1982 bestod av en grupp
utställning. Denna gång presenterades nio unga norska fotografer. 
Att presentera så få som nio fotografer lämnade ett större utrymme 
för en djupare presentation av var och en. Norge har setts som ett 
fotografiskt föregångsland i Norden och man har där haft en 
öppnare syn på den konstnärliga fotografin. Detta kan bero på 
brist på högre utbildning för fotografer inom landet. Fotograferna 
har därför sökt sig utomlands, främst till England där ett öppnare 
klimat rått.96 I Norge har man inte heller haft den konfrontation 
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mellan dokumentärfotografer och konstfotografer som vi haft här i 
Sverige; detta, samt kontakten med engelsk fotografi tror Ulf Hård 
av Segerstad är grunden till norrmännens försprång.97 

Höstsäsongen 1982 inleddes av ytterligare en samlings utställning. 
Den här gången med katalansk fotografi. Den katalanska 
utställningen var mer varierad än den norska, här fanns två 
fotografer födda före första världskriget och sju födda efter andra 
världskriget. Även motivmässigt var utställningen mer varierad, 
här fanns både dokumentärbilder, krigsbilder från inbördeskriget, 
och konstnärlig fotografi. På detta vis presenterades en del av den 
spanska fotohistorien.98 

Den näst sista utställningen överhuvudtaget på galleriet visade 
"Ungt tyskt fotografi". De nio utställarna på denna utställning var 
med ett undantag alla födda på 50-talet. 

Att på detta sätt visa bilder av en grupp fotografer frän ett land på 
en enda utställning gav möjlighet att presentera stora delar av ett 
lands fotohistoria eller nuvarande fotokonstnärliga position. De 
här utställningarna var med undantag av den norska, hopsatta av 
något galleri i respektive land och sedan erbjudna till Camera 
Obscura. Den norska var hopsatt för visning på Camera Obscura 
och fotograferna som presenterades hörde till en krets kring ett 
galleri i Oslo.99 

Det hände ett flertal gånger att utställningslokalema delades mellan 
två till fyra fotografer utan att de hade något gemensamt, förutom 
att de var fotografer. Galleriet gjorde på detta sätt när någon 
fotograf inte hade så bra produktion att han/hon kunde fylla hela 
galleriet, eller om bilderna blev för enahanda i en större presenta
tion.100 

Samlingsutställningar med bilder ur de egna 
samlingarna. 

När Camera Obscura i november 198 1 firade sitt fyraårsjubileum, 
skedde detta med en stor samlingsutställning. Med på utställ
ningen var bilder ur de utställningar man visat sedan starten 1977, 
samt en del bilder från den egna samlingen av historisk fotografi. 
Utställningen resulterade i den första katalogen från galleriet; 
"Camera Obscura 1977-1981 volym 1 ". I den presenterades några 
av bilderna och man kan här fä en uppfattning om den bredd 
galleriet haft de fyra första åren. Allt från socialreportage till rent 
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estetiska bilder fanns representerade, även om betoningen låg på 
det senare. 

Nästa utställning med bilder ur samlingarna var på våren 1983. 
Denna gång hade ett urval gjorts. Åtta fotografers bilder visades. 
(Se Appendix.) Utställningen, som alltså var en av de sista, kom 
till stånd när galleriets ambitioner börjat svikta. Man hade redan 
avverkat många fotografer från önskelistan och det var bl.a. för 
dyrt att ta in andra. 

Galleriets sista utställning var även den en samlingsutställning 
med bilder ur samlingarna. Den var en sorts summering av vad 
som visats under galleriet sex verksamhetsår. Utställningen var 
innan den visades på Camera Obscura på turne till Åbo och Oslo. 
Här fanns 56 fotografer representerade, de flesta av dessa hade 
haft en stor separatutställning på galleriet, men även några som 
haft en liten eller deltagit i någon samlingsutställning. Anledningen 
till att samlingen kommit att bestå till största delen av bilder från de 
stora utställningarna är att avtalen med dessa fotografer skilde sig 
från de som hade små utställningar. Galleriet måste till utländska 
fotografer garantera att ett visst antal bilder såldes, ofta var tionde, 
om så inte blev fallet fick galleriet själva betala mellan
skillnaden.101 

Dokumentärfotografi på Obscura. 

Förutom de dokumentärfotografer som redan nämnts (Strömholm, 
Koudelka, Hine, Klein, Nilsson och Oddner) visades också 
dokumentärfotografi av August Sander, Brassai och W. Eugene 
Smith. 

August Sander fotograferade det tyska folket under 20- och 30-
talen, i form av rena porträtt av olika yrkesgrupper. 1936 beslag
togs delar av hans produktion av Gestapo, som inte gillade att han 
skildrade det tyska folket med egna ögon, inte med Gestapos. Vad 
Sander ville var att ge en tidsbild av det tyska folket. Fransmannen 
Brassai fotograferade vid samma tid de dekadenta sidorna av livet 
i Paris, gatflickor, bordeller och opiumrökare. 

Vidare visades också fotografier av fotojournalisten W. Eugene 
Smith. Utställningen var först erbjuden till Fotograficentrum, men 
där tyckte ansvariga inte att den passade och erbjöd den till 
Camera Obscura. Smiths bild "A walk to Paradise Garden", som 
nyligen blivit föremål för en doktorsavhandling av Henning 
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Hansen vid Lunds universitet, användes genom Camera Obscuras 
försorg av Linje 3 vid kärnkraftsomröstningen.102 

Små utställningar. 

Det var från början tänkt att galleriet skulle ha en permanent 
utställning med historisk fotografi i ett av rummen i gatuplanet. 
Bilderna skulle vara från tiden mellan 1840 och 1920, med 
betoning på tiden vid sekelskiftet. 

Vid premiärutställningen i november 1977 visades här författar
och konstnärsporträtt från 1800-talets mitt och framåt. Den ut
ställningen följdes av Alfred Stieglitz fotogravyrer. Därpå visades 
under några månader histori sk fotografi. Men många unga 
oetablerade svenska fotografer hörde av sig till galleriet för att visa 
sina bilder i syfte att få dem utställda. Eftersom de ofta inte klarade 
att fylla hela galleriet upplät man från slutet av april 1978 ett av 
rummen i gatuplanet för tillfälliga små utställningar. Här fick alltså 
unga svenska fotografer sin chans att visa sin produktion, utan att 
ha krav på sig att bilderna skulle sälja bra. Det var prestigefyllt att 
ställa ut på Camera Obscura, vilket innebar att många hörde av 
sig, men Hall och Durehed var restriktiva.103 

Förutom den historiska utställningen, som de första åren återkom 
lite då och då, visades 53 små utställningar. Av dessa var tre 
samlingsutställningar: "Ett glas vatten", "Katter" och en utställning 
där personalen visade egna färgbilder. Av de övriga 50 var 34 av 
svenska eller i Sverige verksamma fo tografer. Även några 
tillfälliga histori ska utställningar visades; Stockholmsbilder av 
Lennart af Petersens, bilder av den ungerska fotografen Andre 
Kertesz, samt Henry B Goodwin, en av de ledande fotograferna i 
Sverige under den s.k. konstnärstiden i början av seklet. En 
utställning med skulptur visades också. Det var de n polske 
skulptören Jan Woljciechowski som visade skulptur föreställande 
huvuden med kamera eller TV-skärm istället för ansikten.104 

Stängningen 

När Camera Obscura öppnade 1977 hade ägarna tänkt sig det hela 
som ett experiment. Hall och Durehed skulle prova verksamheten i 
två till tre år. Om det hela inte gick ihop sig ekonomiskt till dess 
skulle experimentet vara över. Nu blev det så att galleriet a ldrig 
bar sig ekonomiskt, men eftersom man sett det stora intresse som 
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fanns för fotografi fortsatte verksamheten ett tag till. Men efter sex 
år orkade galleristerna inte längre. Som ett av skälen till 
stängningen angavs att tillgången på bra fotografisk konst hade 
sinat. De hade från början gått ut hårt och betat av det översta 
skiktet av Sveriges och världens bästa fotografer. Galleriet hade 
visat de bästa fotografernas bästa bilder, deras näst bästa och de 
näst bästa fotografernas bästa bilder och ville inte börja med de 
näst bästas näst bästa bilder. Till detta kommer att priserna på att ta 
hit kända utländska fotografers bilder höjts. Galleriet hade planer 
på att visa Richard A vedens fotokonst, men det skulle kosta 
närmare 100000 kronor i förskott.105 Hall förnekade att en dålig 
ekonomi eller förändrade avdragsregler skulle vara orsak till 
stängningen. Hall&Cederquists vinst som använts till att driva 
galleriet var nu (1983) mycket högre än när galleriet startade. Hall 
tillade att förhandlingar pågick med några fotografer och med en 
kamerafabrik om ett övertagande av galleriet.106 

Hans Alenius tycker i Aktuell Fotografi att det är en förolämpning 
mot dagens fotografer att göra som galleriet gjorde; skylla på att 
man visat det bästa . Han konstaterar att fotoboomen är över. 
Intresse t för fotografi som konst har gått tillbaka. Efter att på 70-
talet skjutit upp som svampar, började nu gallerierna i New York 
att stänga. Händelseutvecklingen kom att upprepas även i 
Sverige. I 07 

Om experimentet hade gått ihop ekonomiskt och Camera Obscura 
därmed inte behövt nöta på moderföretaget Hall&Cederqui sts 
ekonomi, kan det hända att det varit mindre arbetsamt att driva 
verksamhe ten vidare. Galleriet hade då haft större möjlighet att 
visa sådant som inte skulle sälj a så bra.108 Om ekonomin sett 
bättre ut hade man också gärna velat satsa mer på att uppmuntra till 
utställningar liknande "Lust", något som från början var avsett.1 09 

Lars Hall hoppas själv att gallerie t skall kunna återupplivas i 
någon form, att de t s.a.s. bara vilar sig ett tag. I en annons som 
berättade om stängningen hade man stora planer för framtiden . 
Galleriet skulle inrätta ett årligt stipendium till en svensk fotograf, 
detta stipendium skulle resultera i en bok. Bokförsäljningen skulle 
leva kvar via postorder och det skulle vara möjligt att även 
fortsättningsvis kunna beställa fotografier av utländska fotografer 
via Camera Obscura. Slutligen hoppades gallerie t på att kunna 
ordna en stor svensk utställning vartannat år. 110 Av detta är det av 
olika skäl inte så mycket som förverkligats. Maud Hall drev 
bokförsälj ningen något halvår efter stängningen. Någon enstaka 
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bild såldes också. Med stipendium och fotobiennal har inget blivit 
av -ännu. Lennart Durehed har arbetat som freelancefotograf 
sedan galleriet lades ned och Lars Hall har större delen av tiden 
varit verksam i New York på Hall&Cederquists lokalkontor.111 

Några pressröster om Camera Obscuras stängning. 

Lilian von Arnold (kulturskribent i På Stan):"Med Camera 
Obscura försvinner en ung fotoera, bara sex år gammal, till stor 
sorg för många bildintresserade."112 

Citaten i nedanstående stycke är hämtade från artikeln "Efter sex 
år ... Obscura" i Aktuell Fotografi nr. 10 1983. 

Jan Fridlund (fotograf, Stockholm):"Fruktansvärt tråkigt. Camera 
Obscura är ju det enda kvalitets- galleriet i Sverige- kanske det 
bästa i hela Europa/ .. . /En sak är säker, utan Camera Obscura 
kommer det fotografiska livet att kännas fattigare. Och tråkigare." 

Ulf Sjöstedt (fotograf, Göteborg):"Försvinner Camera Obscura så 
blir det väl ännu svårare för den fotografiska bilden att hävda sig 
jämfört med andra konstformer" 

Hans Gedda (fotograf, S_tockholm):"För mig har Camera Obscura 
på flera sätt varit en viktig kanal, den kanske viktigaste här i landet 
på senare år. Om de slår igen tror jag att luften kommer att gå ur 
utställningsverksamheten överhuvudtaget. Camera Obscura har 
varit en nyttig motpol till andra institutioner, som haft sina 
kvaliteter.." 

George Sessler (fotograf, Stockholm):"Camera Obscura har 
bidragit till den medvetenhet vi har idag inom svensk fotografi . 
Och gett svenska fotografer en fin chans att utvecklas inter
nationellt./ .. ./Obscura har betytt massor- på många sätt! Tyvärr 
tror jag inte att någon annan institution kan komma att fy lla 
tomrummet efter Camera Obscura." 113 

Kurt Bergengren tackar i en artikel i Aftonbladet Lennart Durehed, 
Lars och Maud Hall för att de friskat upp kulturlivet och givit 
impulser till fotoutställningar på andra gallerier. Artikeln fortsätter: 
Obscura väckte den gamla diskussionen om foto är konst och om 
den i så fall kan utnyttjas till spekulation. Galleriet har lyckats 
övertyga många motståndare om att den konstnärliga fotografin 
och en god teknik är ett sätt att hävda fotografins egenart. Den 
hotas annars, enligt Bergengren, av exploatering. Avslutningsvis 
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tillägger Bergengren att galleriets bokhandel troligen var en av de 
bästa i världen för fotolitteratur.114 

Rune Jonsson skriver att han hoppas att galleriet med sin 
verksamhet fått tidigare ointresserade att få upp ögonen för den 
fotografiska bildens värden , men att också redan intresserade har 
fått bredare vyer. Den yngre generationen har här kunnat lära sig 
vad hantverkskunnande innebär, de har kunnat se ovanliga 
tekniker och fått möjlighet att ställa ut själva. Rune Jonsson tycker 
också att utbudet varit brett, allt från dokumentära bilder till 
estetiskt/k:onstnärliga.115 

Galleriet betydde mycket både för etablerade och oetablerade 
fotografer, de fick här se klassisk och samtida fotografi, original
bilder och ibland t.o.m. träffa fotografen. För den yngre genera
tionen innebar det även att man växte upp med gallerifotografi/ 
konstnärlig fotografi som en självklarhet. Lokalerna, bilderna och 
hängningssystemet. "/ .. ./gjorde gallerie t till de t vackraste i 
världen." skriver Pär Rittsel och tillägger: "Galleriet förändrade 
svensk fotografi, svenskt fotoliv, och skapade fakti skt en ny 
fotografgeneration" l 16 

Under titeln "Sex fina år på Kåkbrinken" skriver Peder Alton att 
galleriet har varit mycket bra. Camera Obscuras styrka har, 
fortsätter Al ton , legat inom tre områden: 1. Visningar av original
fotografi. Det har förekommit även på Fotografiska Museet, men 
inte med samma bredd. 2. Genomarbetade satsningar på enskilda 
fotografer. 3. Seriös satsning på försäljning av fotolitteratur. Tack 
vare detta har det varit möjligt att hitta nya kvaliteter som hittills 
varit okända i Sverige. Obscura skiljer sig från andra gallerier på 
så vis att det inte hållit sig i bakgrunden, såsom det brukar anses 
att ett galleri skall göra för att framh ålla utställningarna. 
Obscuragalleristerna har varit offensiva. Detta sänker enligt Alton 
galleriets trovärdighet, men är nödvändigt när det gäller att få 
fotografin erkänd. Alton avslutar artikeln med att knyta an till sin 
artikel "Ge Obscura en motpol" (refereras nedan): Nu när galleriet 
stänger läggs ett stort ansvar på de institutioner som visar 
fotografi: Fotografiska Museet, Fotograficentrum och Kultur
huset. Men Alton verkar tveksam till om de skall klara det.117 

* 
Camera Obscura var den dittills enda privata kommersiella 
satsningen på ett fotogalleri i Sverige. Satsningen genomfördes 
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med en klar linje i verksamheten. Den konstnärliga konsekvensen, 
i utställningspolitiken och i övrig verksamhet, är tillsammans med 
den offensiva attityd galleriet utstrålade även det ett unikum för 
Sverige. Galleriet var en stor inspirationskälla för både etablerade 
och yngre fotografer och innebar en utställningsmöjlighet för den 
konstnärliga fotografin . Motsvarande utställningsmöjlighet var 
före galleriets öppnande mycket begränsad och är det även idag. 
De "små" utställningarna blev inte så omtalade i pressen som de 
"stora" men har ändå haft betydelse så tillvida att de innebar en 
utställningsmöjlighet för oetablerade fotografer. Att satsningen 
inte lyckades fullt ut beror till stor del på svårigheten att sälja 
fotografi som konst. 
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FOTNOTER 

1. Denna artikel baserar sig på författarens C-uppsats med samma namn, 
ventilerad vid Konstvetenskapliga Institutionen vid Uppsala universite t 
vt 1989. Handledare: prof. Lena Johannesson. - Samtliga bilder utom 
nr 8 hämtade från Camera Obscuras kataloger. Nr 8 hämtad från 
Proffsinfo nr. 1 1983. 

2. Ibid s. 308-311. 

3. Rune Hassner "Lovsång till fotografin eller hänförda harmonier och 
helt förvirrade dissonanser" Fotografisk Årsbok 1951, s. 14 ff. 

4. Hans Hammarskiöld "Att tala med bilder". Fotografisk Årsbok 1952. s. 
54. 

5. Med "De Unga" menas här "Unga fotografer". Det är alltså icke au 
förväxla med utställningen på konsthallen "De Unga". 

6. Sune Jonsson "Med fotografens kulturell himmelsfärd som anledning" 
Fotografisk Årsbok 1957 s. 9. 

7. lbid s. 28. 

8. Kurt Bergengren "Adress Rosenlund" Fotografiskt Album nr. 3 1980. 
s. 5. 

9. Lars Ekenborn "Unga fotografer" Fotografiska Museets Vänners 
meddelande nr 7 1967. 

10. Olle Granath: Ett annat ljus Svensk konst efter 1945 s. 89. 

11. Intervju U lf Hård av Segerstad 1(2 1988. 

12. Ann Christine Eek "Perfekta' bilder, men tråkiga" Dagens Nyheter 
29/8 1980. 

13. lbid. 

14. Pär Rittsel "Omprövningar och vidare vyer" Foto nr. 6 1980. s. 16-1 7. 

15. O lle Granath: Ett annat ljus Svensk konst efter 1945 s. 182. 

16. Intervju Lennart Durehed 9/3 1988. 

17. Monika Björk "Foto börs- ell er bild FÖR ALLA?" Stig T Karlsson 
citeras. Expressen 2 1/4 1978. 

18. C. Borggård, U. Fredriksson "Vad vill Camera Obscura?" Bildtidningen 
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FOTOGRAFI: 
MODERNITET/POSTMODERNITET 

JAN-ERIK LUNDSTRÖM 

Det är naturligtvis absurt att detta symposium kan ses som något 
av ett pionjärevenemang och ett kan man hoppas banbrytande 
initiativ. Trots att man med fog kan påstå att fotografiska bilder 
under 1900-talet blivit, förblivit, och förblir den dominerande 
formen av visuell kommunikation så har fotografin och 
fotografi sk produktion som akademiskt ämne, som forsknings
område, och som kulturell diskurs, förbisetts och undervärderats i 
Skandinavien. I 

Det är ett faktum som bl. a. har medfört att vi för studiet av och 
diskussion kring fotografiska bilder ännu i stor utsträckning 
saknar en begreppsapparat, användbara teoribyggen, och precisa 
konstruktiva problemformuleringar - vare sig det gäller foto
grafins populära, professionella/kommersiella, eller konstnärliga 
applikationer. Som en konsekvens har också fotografins in
flytande på olika samhällsområden, dess avtryck i både livsvärld 
och systemvärld, förbliv it oartikulerade och outforskade. 

Internationellt har dock mycket hänt de senaste decennierna, och 
studiet av fotografisk bild - fotografins teori - hör till en av de 
mer spännande och expansiva disciplinerna just nu. Fotografin är 
på god väg att bli ett lika centralt som självklart ämne i såväl 
massmediateori som masskommunikationsforskning, i idehistoria 
och filosofi, i perceptionspsykologi, i sociologi, och i konst
vetenskap. I den aktuella fo~skningen kring fotografi n finn s ett 
tvärvetenskapligt och mångdisciplinärt perspektiv. Och därtill en 
entusiasm, en känsla av att man rör sig bland angelägna frågor, 
viktiga utmaningar, och på otrampad mark. Dessutom är foto
grafin ett medium som fortsätter att revolutionera bildkonsten och 
uttrycksforrnerna i vårt samhälle utifrån och inifrån. 

Ett exempel på allt detta är förhoppningsvis det problem.komplex 
som jag kort tänker nosa på här; fotografins roll i de moderna och 
postmoderna omvälvningarna i bildkonst och samhälle, fo to
grafins bidrag till moderniteten och postmoderniteten. Medveten 
om att jag inte idag tillfredsställande kan reda ut dessa fråge-
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ställningar, hoppas jag i varje fall kunna antyda några centrala 
frågor och hypoteser.2 Allt enligt god heuristisk sed: Ju bättre 
frågor, desto bättre svar. 

Antagligen blir en del, med rätta, lite misstänksamma då jag 
nämner begreppet postmodernitet. För att således mota Olle i 
grind, låt mig då inleda med en kort utvikning kring det post
moderna: Postmodernismen anlände till Sverige som en trend, 
som ett spektakel och en mediahändelse förankrad endast i den 
imaginära värld där moden och begär konstrueras. Den 
formulerades och iscensattes från allra första början som en 
spektakulär diskurs, ej som ett kritiskt verktyg för dekonstruk
tionen av nuet. 

Fig. 1 Kapa (Martti Kapanen), ur serien "G!asnost", 1988. 

Postmodernismen importerades, med andra ord, paradoxalt nog 
som exakt det mediaspektakel som vissa av dess teoretiker och 
förespråkare såg den som en proteströrelse mot; på sätt och vis 
därmed exemplifierande, med en sann postmodern ellips, några av 
den postmoderna teorins premisser. Orsakerna till detta 
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mottagande behöver inte bekymra oss i dag, men man bör vara 
medveten om denna post- modernismens historia i Sverige. Sen är 
det en annan sak att termens användningsområde är lika komplext 
och mångfasetterad som någonsin modernismens. Post
modemismen förstås bäst som ett paraplybegrepp för en rad skilda 
företeelser i samtiden - och teorier om dessas karaktär och grund. 
Men jag stöder själv Frederic Jamesons tes om postmodemismen 
- eller hur man nu vill namnge vår samtid - som ett historiskt brott 
och en kulturell dominant, lika betydande som problematisk.3 

Men nu är ju aldrig någonting helt nytt under solen. Inte heller det 
postmoderna, även om det bokstav ligen påstår sig komma efter 
det nya. 1839, som bekant samma år som fotografin föddes, 
skrev religionsfilosofen Ludwig Feuerbach, i förordet till sitt 
polemiska manifest The Essence of Christianity, att " ... för vår 
samtid som föredrar tecknet före det betecknade, kopian i stället 
för originalet, fantasi n i stället för verkligheten, skenet före 
essensen ... , ett tillstånd som pekar mot förintelse och van
helgande, ty i dessa dagar är endast illusionen helig, medan 
sanningen är profan " .4 Det postmodern as stora profet, Jean 
Baudrillard, hade inte sagt det bättre själv. 

Feuerbachs påstående är naturligtvis anmärkningsvärt. Inte bara 
dess förebud om massmediasamhället, märkligt överens
stämmande med aktuell kulturkritik och 80-talets mediadebatt 
enligt vilken vi lever i en tid då utbytet av symboler alltmer ersätter 
det omedelbara, och den imaginära eller symboliska produktionen 
ersätter den reella produktionen av ting. Det är också frestande att 
se Feuerbachs yttrande som en, om än omedveten, profetia för det 
medium som då just sett dagens ljus, för de frågeställningar det 
skulle initiera. Ja, det kan fakti skt ses som ett tidigt exempel på de 
dikotomier vilka präglat så gott som varje spörsmål om fotografin 
sedan dess födelse. När Susan Sontag i Om Fotografi ropar efter 
en bildens ekologi, eller Roland Barthes frambesvärjer en absolut 
realism i Det Ljusa Rummet, eller när samtida ikonoklaster 
beklagar att det omedelbara alltmer undanträngs av andrahands
erfarenheter, eller Ordet av Bilden, jonglerar de samma 
begreppspar som Feuerbach. Kanske är det viktigt att poängtera 
att denna de postmodernistiska hypotesernas historiska relativitet -
påvisat genom Feuerbach - inte på något sätt förringar vikten av 
de senaste decenniernas omvälvningar i samhällsvetenskap, 
kulturkritik, och konstteori. Feuerbach-citatet indikerar för mig 
främst hur intimt förknippat vårt medium fotografin är med det 
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modernas inbrott och omvälvningar, allt från "borgerlig offentlig
het" till informationssamhälles problematik. 

Men om det står utom all tvivel att fotografin är ett alldeles centralt 
fenomen i vår samtid och samtidshistoria, återstår ändå att 
precisera detta påstående, särskilt i nuet där denna hypotes alltmer 
antar formen av en tautologi. Här följer en kort heuristisk 
precisering: Fotografin är ett konstitutivt inslag i vår moderna/ 
postmoderna tillvaro och, kanske framförallt, en dominerande 
teknologi för symbolisk produktion i nuet - för det bildmakeri 
varmed vi försöker förstå och skapar vår verklighet, och varmed 
vi förstås och skapas. Forografins inflytande är inte uteslutande 
empiriskt och kvantitativt, som en sorts summa av alla de enskilda 
fotografiska bilder som produceras dagligen, utan också 
kvalitativt, som ett medium och som en historiskt sett ny 
kommunikativ struktur. Fotografins sätt att ordna tid och rum; de 
kunskaps-, upplevelse-, och informationsstrukturer det initierar är 
kongeniala med moderniteten; och därmed en konstituerande och 
strukturerande faktor i det komplex av attityder, ideologier, och 
tankestrukturer vi kallar för moderna. Det är detta mer generella 
och abstrakta inflytande som intresserar mig här idag, snarare än 
de specifika empiriska bidrag till informationsflödet som den 
ständiga produktionen av fotografiska bilder är. 

Fotografisk praxis i all sin mångfald producerar således inte bara 
spegelbilder av ett samhälle, reflektioner där man kan avläsa eller 
utläsa diverse sociala/politiska/teknologiska eller hi stori ska 
processer. Som en dominerande teknologi för visuell kommuni
kation är fotografin dessutom en aktiv drivkraft i des.sa processer. 
Fotografin är en sorts motor för modernitetens sensibilitet, e tt 
viktigt instrument för moderna samhällens socialisation, och ett 
drivande kugghjul för modernismens och de moderna veten
skapernas epistemologi, liksom i postmodernismens lika mot
sägelsefulla som konsekventa protest mot massbildkulturens 
premisser. Fotografins strukturerande roll i dessa processer är 
än nu ett relativt outforskat område, och det hör till en av våra 
främsta utmaningar idag. 
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Fig. 2 Dag Alveng, Selvskudd, 1981. 

Jag vill nog påstå att både postmodernismen liksom modernismen 
- både som epistemiska strukturer och som mångfasetterade 
kultu rella strömningar är obegripliga om man inte beaktar 
fotografin och de reproducerande mediernas roll. Även om 
fotografin i den postmoderna uppståndelsen sannerligen har haft 
en motsägelsefull roll - som både vapen och måltavla, kritiskt 
instrument och quisling. 

Ett annat sätt att formulera detta är att hävda att fotografin är vad 
man skulle kunna kalla för en definierande teknolog i ;S en 
teknologi som sammanlänkar olika discipliner, som indirekt bidrar 
till att forma en kulturs vetenskaper, ideologier, och socialisa
tionsprocesser. En teknologi som är närvarande i kulturen, inte 
bara som en dominerande praxis i sig själv utan också som en 
generell modell och central metafor för kunskap och perception i 
den aktuella kulturen. En definierande teknologi fungerar som ett 
sorts förstoringsglas vilket samlar och fokuserar en kulturs uttryck 
och epistemologier, och blir dess minst gemensamma nämnare -
se bara på alla de optiska metaforer jag just brukade i den 
föregående meningen. 

Begreppet "definierande teknologi" låter säkert i mån gas öron som 
teknikdete rminism, d.v.s. teorier som hävdar att teknik och 
teknologi i sig själva styr samhällsutvecklingen, att dessa har en 
autonom kraft bortom våra avsikter och vår kontroll, i någon mån 
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oavhängigt av vårt bruk av tekniken. Det finns alltid reservationer 
att göra då det gäller "teknikdeterminism", och e n teknologis 
inflytande i samhälleliga och historiska processer är sällan 
entydigt.6 Och jag uppfattar det som en truism att teknologier inte 
bara är autonoma och predeterminerande krafter. De har alla en 
historia och de kontextualiseras och används på olika sätt under 
olika epoker och i olika kulturer. Men att nya kommunikations
teknologier utgör till någon grad determinerande faktorer i 
samhället och historien ställer jag bortom all tvivel. Målsättningen 
måste vara att undersöka hur dess bidrag förhåller sig till andra 
faktorer. 

Men om nu fotografin som en ny kommunikativ struktur har en 
sådan konstitutiv roll så innebär inte detta att industrisamhällets 
och massmediasamhällets historia kan reduceras till fotografins 
historia, eller att samtidsförståelse uppnås bäst genom övningar i 
fotografisk teori. Visst går det att överskatta fotografins betydelse 
i det moderna samhället. Det är inte alls min avsikt att banka på de 
Orwellska och apokalyptiska trummor som varit i så flitigt bruk 
bland fotografins kommentatorer. Fotografin är varken syndafall 
eller frälsning, men det är det första och prototypen för de foto
mekaniska medierna, och följaktligen också för massmedierna, 
och det är den fotografiska revolutionen som möjliggör mass
mediasamhällets framväxt. 

Många av dessa frågeställningar hör till en representationens 
historia. Frågor som i hög grad aktualiserats av alla de representa
tionens problem som filosofi, litteraturvetenskap, och kulturteori 
handlat om under efterkrigstiden. Till viss del finns detta studium 
representerat inom konstvetenskapen idag, där fotografin intar en 
intressant mellanposition - som en ny diskurs (alternativt slutsta
tionen för renässansens centralperspektiv, realismens zenit) att 
skriva in i det konstvetenskapliga/perceptionspsykologiska studier 
av rumsperceptionens och rumsframställningens historia, sam
tidigt som den hör hemma i en kommunikationsmediernas historia 
av mer kultur-, ide-, och teknikhistorisk karaktär. Samtida foto
teori har till stor del handlat om att konstruera de analytiska 
verktygen för dessa uppdrag, och finna en självständig position 
bland och inom dessa discipliner.? 

Utifrån dessa perspektiv kan fotografins historia tyckas vara ett 
nära nog oöverskådligt eller oöverstigligt företag, där studiet av 
fotografiska bilder tycks riskera att bli en sorts diffus meta
disciplin som rymmer det mesta från sociologi till masskommu-
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nikation, från psykologi till filosofi. I viss mån är det helt riktigt. 
Det går inte längre att betrakta historiearbetet med fotografiska 
bilder som en intern affär, som nedtecknadet av skolors uppgång 
och fall, utrönande av stilarters dominans och av de tekniska 
framsteg det är brukligt att förknippa dem med, upptecknande av 
fotografers karriärer, o.s.v. Ej heller är bruket av fotografier som 
historiskt empiri okomplicerat. Fotografier är långt komplexare 
fenomen än traditionella fotohistorier gjort gällande. Dessa 
delikata ljusavtryck skrivna i silver är mångfaldiga gäckande ting. 
De är mönster av polysemi, och igångsättare av imaginära 
processer. Fotografier deltar i såväl produktionen som reproduk
tione n av nuet. Och med ett sådant brett arbetsområde finns det 
inte en heltäckande fotografihistoria , utan många fo tografi
historier. Man kan fonnulera det på så vis att den fotografihistoria 
vars konturer börjar skönjas i den samtida forskningen, skiljer sig 
från traditionell fotografi- eller konsthistoria, som skriftens 
historia skiljer sig från litteraturens.8 

Fig. 3 Barbara Kruger, Your manias become science. 

Men det är en sorts dubbel rörelse som då blir synlig vad gäller 
den fotografiska teorins objekt, och studiet av fotografisk 
kommunikation. Utifrån en utsiktspunkt söker man bibehålla ett 
fokus på fotografisk bild, på ett specialiserat studium av foto
grafiska bilder, ett studium som söker bemöta och undersöka både 
dess särart, och dess specifika (i olika praktiker) och allmänna 
inflytande i samhället och kulturen. Men utifrån en annan utsikts
punkt tenderar mediet att upplösas i mångfalden av praktiker. Det 
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blir absurt att se det som en helhet, som ett medium. Man ser inte 
skogen för alla träd. 

På några olika sätt har jag försökt formulera den tes som titeln till 
min föreläsning anspelar på; att fotografin är paradigmatisk för 
modernitet och postmodernitet, d.v.s. att studiet av fotografisk 
bild är nödvändigt, om än inte tillräckligt, för en förståelse av 
modernism och postmodernism, ja för det moderna samhället 
överhuvudtaget. Mitt bruk av denna hypotes och av begreppsparet 
modernism/postmodernism är nog både vårdslöst och 
promiskuöst och jag saknar utrymme för att konkretisera mina 
påståenden. Jag ansluter mig gärna till Monroe Spears åsikt att 
"modernismen, det är ett omöjligt ämne" .9 Mitt intresse gäller 
dock främst dessa termer som epistemologiska markörer - d.v. s. 
som beteckningar för dominerande kunskapsformer och 
förståelsestrukturer. För modernismens del t. ex. dess strävan 
efter autonomi, dess essentiella renodlade diskurs, dess experi
menterande med och undersökning av olika representations
former, dess ofta ahistoriska fokus. Och modernismens samband 
med de moderna vetenskapernas djupstrukturer, deras strävan 
efter ett genomskinligt exakt språk. För postmodernismens del, 
dess mindre mediabunda praxisbegrepp, där i stället kontextuella 
och historiska faktorer och en social problematik framhålles, med 
idealet att återföra konsten till livsvärlden. Jag behöver kanske inte 
tillägga att ofta har dessa strömningar drastiskt förenklats i den 
samtida polemiken, för att passa in i debattörers och kritikers 
ståndpunkter. T. ex. är det inte svårt att förlika många av post
modemismens kriteria med centrala aspekter av modemismen.10 

Som en grov karakterisering kan man då tänka sig två variationer 
av en hypotes om fotografin som ett centralt och konstitutivt 
fenomen för moderniteten - en "starkare" och en "svagare" 
version. Den starkare versionen menar att fotografin var 
startskottet, alternativt höjdpunkten, för en generell kommunika
tionsrevolution, en "mutation i informationella ekonomier" som 
Barthes uttryckte det, att fotografin var och är en sorts prototyp 
för kommunikationen, och därmed produktionen av mening, av 
betydelser, i det moderna samhället och in i "informations
samhället" (d.v.s. desinformationssamhället). Uppgiften här är att 
spåra fotografins inflytande på en sorts epistemologisk eller 
perceptuell grundnivå. Hypotesen går ut på att varje medium, 
varje kommunikationsform, har en specifik epistemologi, att 
medier är förståelseformer som möjliggör vissa sorters kunskap 
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eller perception, och omöjliggör andra. Teknologier är aldrig 
endast tomma strukturer i vår tjänst, oskuldsfulla verktyg, utan de 
är också på något sätt redan färdiga språk som mer eller mindre 
determinerar vårt bruk av dem. De har en grammatik eller en form 
som strukturerar "innehållet". Dylika frågeställningar är på jakt 
efter fotografins essens, dess särart, dess syntax för att därmed 
kunna förstå fotografiers infly tande i och deras förståelse av 
världen/samhället. 

Det finns många intressanta forskningsprojekt från de senaste åren 
som utvecklat dessa perspektiv: Fotografins uppkomst har 
utnämnts till en kommunikationsrevolution, jämförbar med 
alfabetets uppkomst och övergången från muntlig till skriftlig 
kultur. I Vilem Flussers En Filosofi För Fotografin hävdas att 
fotografin är människan största revolution sedan alfabetet. 

Fig. 4 Karen Knorr: A Mood of Highly Coloured Naturalism. 

Ett återkommande idehistoriskt perspektiv har beskrivit fotografin 
som en höjdpunkt - och kanske slutpunkt - för en positivistisk 
vetenskap och konst, en västerländsk kultur alltmer besatt av det 
observerbara, det i erfarenheten givna, det synliga. Historiker har 
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talat om framväxten av ett visuellt förståelseparadigm - från 
Cogito Ergo Sum till Video Ergo Sum - jag ser alltså finns jag till. 
En sorts visualistisk regim, sammanlänkad med framväxten av det 
linjära perspektivet och av ett rationaliserat geometriskt rum - alla 
vilka ses som förutsättningar för samtida begrepp om objektivitet, 
neutralitet, genomskinlighet. En mekanisering av perceptionen har 
det benämnts i andra sammanhang. Postmodernismen formulerar 
sig för övrigt ofta som ett radikalt brott med detta visuella 
förståelseparadigm. En fenomenologisk betraktelse med 
essentialistiska anspråk är Roland Barthes' Det Ljusa Rummet. 
Han frågar sig också vad det är som skiljer fotografier från andra 
bilder, han grips av ett "ontologiskt" begär (en kanske icke alltför 
vanlig begärsform), och vill veta vad fotot var "i sig". Fotografins 
essens finner Barthes då främst i dess unika förhållande till tiden, 
och i dess optiskt-kemiska "avtryck" av ett fysiskt rum. Dessa 
speciella relationer till tiden och till det faktiska rummet urskiljer 
fotografiers särart. Samma projekt återfinns hos Sontag, John 
Berger, m.fl . av fotografins teoretiker. Som en förlängning av 
denna essentiella stafett finns också en språk- och perceptions
forskning: Vad är visuellt tänkande? Vad är möjligt med foto
grafier? Vad utgör visuell perception och kognition? I vilken mån 
kan man särskilja visuell_ och verbal kognition?l 1 

Den andra sidan, vad jag kallat den svagare versionen av detta 
problemkomplex, undersöker fotografiets roll i formandet och 
framväxten av det moderna samhället. Här fokuseras inte främst 
mediets och/eller apparaturens determineringar, utan snarare 
praktikens nivå, dess installation i institutionella diskurser, dess 
kontextualisering. Det är en historieforskning och samtidskritik 
som närmast explosionsartat växt fram de senaste åren. Den 
baseras alltså mer på konkret empiriska studier, och har bl. a. 
börjat undersöka och klargöra fotografins roll i de moderna 
samhällsvetenskapernas framväxt under 1800-talet. Fotografin 
hade ofta en märklig och betydande roll i t. ex. den tidiga 
psykologin och den pre-Freudianska psykiatrin. Jag tänker på 
Charcot's psykologiska teoribyggen gestaltade och rättfärdigade 
genom fotografier av hans patienter eller Darwin's fascinerande 
och problematiska bruk av fotografier. Eller Havelock Ellis smått 
hysteriska jakt på den "kriminella typen" . Något han söker 
illustrera med hjälp av fotots realism. Jämförelser med eugeni, 
rashygien, och den kolonialistiska antropologin är inte heller 
långsökta. Fotografiet står som garant för sanningen, och kan 
därigenom rättfärdiga alla möjliga tänkbara scenarios eller 
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tolkningar. Det är också intressant att det här finns många 
paralleller med den inflytelserika franska idehistorikern Foucaults 
undersökningar. Många av de discipliner, institutioner , och 
diskurser som han undersökt i sina verk, kriminal-, mental- och 
sjukvården, är just discipliner där fotografier spelat en viktig roll. 
Foucault är också överhuvudtaget väldigt fascinerad, ja närmast 
besatt, av den "visuella" diskursen - t. ex. i hans bruk av 
Benthams panoptiska fängelseide som en metafor och modell för 
västerländsk kunskap och kontroll av individen. Om vi tar 1900-
talsexempel handlar det förstås i stor utsträckning om konsum
tionens och konsumtionssamhällets texter - reklamen, modet, 
produktionen av fantasier, behov, och begär genom dessa, 
fotografiers roll i affärsvärlden - i årsberätte lserna, chefs
porträtten, och bildpraxis i massmedia, pressfotografin, o.s.v. Det 
är kanske värt att betona än en gång att även här handlar det inte 
om någonting som är separat från framställningarnas form, om 
något sorts självständigt innehåll eller ett letande efter "fakta" i 
fotografisk praxis och i fotografier. Följer vi mitt fokus gäller det 
inte bara det avbildade, utan också en analys av avbildningen, 
själva den representerande processen, en representationens politik. 
Nu är förstås dess två schematiskt skissade utgångspunkter aldrig 
helt åtskilda. Det kontextuella invaderar alltid det essentiella. Och 
historien förblir i tillblivelse. För att inte tala om att det mesta alltid 
återstår.12 

Postmodernismen då? Det är uppenbart att postmodernismen i 
mångt och mycket handlar om reproduktionen, om avbilden, om 
representationen, och alltså om fotografin. Den postmodernistiska 
fotografin i fotokonsten är i stor utsträckning en metadiskurs, en 
fotografi om fotografin. Men inte som under den Greenbergska/ 
Szarkowskiska högmodernismen, ett renodlande av det 
fotografiska, en undersökning av fotografisk form och uttrycks
möjligheter, utan en fotografi om fotografier och bilder i det 
sociala samhälle liga rummet; om fotografier som någonting 
allestädes närvarande i nuet, där dessa inte bara är bilder av vår 
verklighet, inte barare-producerar eller påstår och argumenterar, 
utan dessutom är en egen miljö, en del av vår omgivning, ett 
visuellt brus ständigt flimrande förbi. Den svenska debatten om 
postmodernismen, i den mån den kan kallas debatt, har mestadels 
utgått från litteraturvetenskapen och filosofin (med undantag av en 
del av diskussionerna i konstkritiken de senaste åren). Men 
kritiken av massmediasamhället/informationssamhället är ound
gänglig om man ska förstå de strömningar och ideer som samlats 
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under detta familjenamn. Och viktiga impulser till detta har handlat 
om och kommit från fotografin - i teori såväl som praxis. Det 
räcker då inte att betrakta postmodernismen som en reaktion på 
alternativt fortsättning/fullbordan av modernismen; utan som ett 
svar, ibland ett ganska desperat sådant, på informationens epok. 
Lika lite gäller allt detta endast akademiska, teoretiska, eller enbart 
historiska frågeställningar. Det som kanske fascinerar mig mest i 
den samtida fotografin är just att barriärerna mellan teori och 
praxis, mellan ord och bild på olika sätt brutits ner och 
omvandlats. Man möter allt oftare fototeoretiker och bildmakare i 
samma person. Hos konstnärer finns en ökad medvetenhet om 
bild teoretiska frågor. Jag medger att detta är ett personligt ideal för 
min egen del, men jag vill nog utsträcka det till en allmän 
observation. Konstens bilder, det självständiga skapandet sker 
aldrig isolerat från bilden i samhället och kulturen. Konstnären 
väljer ett förhållningssätt till bilders roll i nuet, till samtida läsarter, 
bildkonventioner, etc. - vare sig det är som en protest, negation, 
eller hyllning till rådande mönster. 

Men om det postmoderna också innebär subjektets död, att den 
expressiva fotografin tillsammans med det romantiska konstnärs
idealet är utdömd, att den privata upplevelsen och det individuella 
fotografiet och bildskapandet är omöjligheter, att det inte återstår 
någonting annat än att för evigt parafrasera, inventera, åter
använda, ironisera över de bilder som redan existerar, låter jag 
dock idag vara osagt. Men jag vill gärna avrunda med att erkänna 
att jag finner det svårt att, mitt uppe i allt detta, inte också drömma 
den dröm som Barthes drömmer i slutpläderingen i Det Ljusa 
Rummet, där han frambesvärjer ett sorts fotografins naturtillstånd, 
fotografiet före syndafallet, före språket, före kulturen, det o
förmedlade fotografiet som utan omvägar möter eller är det 
verkliga. Det är förvisso en utopi, ett omöjligt, men ändå på nå.got 
sätt nödvändigt projekt. 

Fig. 5 Ismo Kajander. 
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FOTNOTER 

1. Få bestrider delta faktum, au fotografin är ett dominerande medium för 
visuell kommunikation. Däremot uppfattar nog inte alla del som 
någonting annat än ell trivialt påstående. Om fotografin ses som en 
neutral teknologi , ell instrument som lätt och opartiskt passas in i 
existerande samhälls- och kunskapsstrukturer, så blir det läu en truism. 

2. Jag använder här termen fotografi med viss polemisk udd, innefattandes 
såväl produktion av, som studium av och kommunikation med 
fotografiska bilder. 

3. Frederic Jameson, "Postmodernismen eller de t Senkapitalismens 
kulturella logik", i Moderna Tider , red. Löfgren/Molander (Stockholm , 
1986). 

4. Ludwig Feuerbach, The Essence oj Christianity (New York, 1957), sid 
xxxix. originalutgåva: Berlin 1839), egen översäuning. Feuerbach's 
påstående pekar profetiskt mot vår samtid. Men det går också au placera 
in det i en västerländsk ikonoklastisk tradition, med sin början hos 
Platon. 

5. Om camera obscura varit en central metafor sedan renässansen, och 
fotografin en definierande teknologi under 1800-talet, så har denna 
position sakta övertagits av data- och informationsteknologin . För en 
diskussion om förhållandet datateknologi och fotografi se Jan-Erik 
Lundström, "Teknologisk Fotografi och Fotografins Teknologi", 
KATALOG , 4 ( 1989). För begreppet definierande teknologi se David 
Bolter, Turing's Man: Western Culture in the computer age (London, 
1984). 

6. Som utgångspunkter kan man anta att nya kommunikationsteknologier 
dels förändrar själva kommunikationssituationen - kommunikationens 
struktur, bruket av olika sinnen, tid/rum aspekter, m.m. - och då kräver 
en fenom enologisk analys, dels förändrar den sociala situationen -
relationerna, socialisationsprocesserna - och kräver en sociologisk 
analys; dels förändrar det symboliska och epistemologiska rummet -
som en följd av att vi internaliserar de mediala processer vi brukar oss av 
- och där krävs en kunskapsteoretisk analys. 

7. Tre viktiga anto logier för fotografisk teori är Victor Burgin. red. 
Thinking Photography (London: 1982); Allan Sekula. Photog raphy 
Against The Grain (Nova Scotia: 1984); och Richard Bolton, red. , The 
Contest of Meaning: Critical Histories of Photography (Cambridge, 
USA: 1989) . En rumsframställn ingens historia finns i Peter Larsen, 
"Den Plastiska Tanken, M ontage 5 (1984). Se också Mart in Jay , 
"Scopic Regimes of Modernity" (Hal Foster, red. Vision and Visuality, 
Seattle: 1989, 3-21 ). Där finns också goda litteraturhänvisningar. För 
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den allmänfilosofiska diskussionen se den inflytelserika Richard Rony, 
Philosophy and the Mirror of Nature (Princeton: 1979). 

8. En intressant diskussion av olika fotohistorier är Mary Werner Marien, 
"Another History of Photography", Afterimage, 16:3 (1988). Bland 
nyare fotohistorisk litteratur finns bl. a. John Tagg, The Burden OJ 
Representation (London: 1988), David E. Nye, Image Worlds: Corporate 
Identities al General Electric, 1890-1930 (Cambridge, USA: 1985), och 
Stuart Ewen, All Consuming Images (New York: 1988). 

9. Monroe Spears, Dionysos and Modernism in 20th Century, (New York, 
1970). 

10. Diskussionen av epistemologiska paradigma är inspirerad av Michel 
Foucault och Thomas S. Kuhn. För preciseringar runt begreppen 
modernitet och postmodernitel, modernism och postmodernism är 
litteraturen snart sagt oöverskådlig. En bra början via postmodernismen 
är den svenska antologin Mikael Löfgren & Anders Molander, 
Postmoderna Tider (Stockholm: 1986), samt E. Ann Kaplan, ed. 
Postmodernism and its Discontents (London: 1988), och Brian Wallis, 
ed. Art After Modernism: Rethinking Representation (New York: 1984). 

11. Vilelm Flusser, En Filosofi För Fotografin (Göteborg: 1988). Roland 
Barthes, Det Ljusa Rummet (Stockholm: 1986). Termen Video Ergo 
S um är så vill jag vet min egen. En diskussion av den visuella 
diskursen, ett visuellt förståelseparadigm finns hos Richard Bolton, "The 
Modem Spectator and the Postmodern Participant", Photo Communique 
8:2 (1986) samt Martin Jay - se fotnot 7. Övrigt: Rudolf Amheim, The 
Art oj Visua/ Thinking, James J. Gibson, The Ecological Approach to 
Visua/ Perception. (New York: 1979) W. J . T. Mitchell, Iconology: 
Image, Text, Ideology (Chicago: 1986). 

12. Georges Didi -H uberrnan, lnvention de l'Hysterie: Charcot et 
L'lconographie Photographique de la Salpetriere (Paris: 1982). Lena 
Johannesson, "Darwin som den felande länken", Lychnos (1987); Allan 
Sekula, "The Body and the Archive", October 40 (1986). Melissa Banta 
& Curtis M. Hinsl ey, From Site To Sight: Anthropology, 
Photography, and the Power of Imagery (Cambridge: 1986) . John Tagg, 
ibid. Foucault's diskussion om panopticismen finns i Discipline and 
Punish (New York: 1979). Se också Jacques-Alain Miller, "Jeremy 
Bentham's Panoptic Device", October 41 (1987). För 1900-talet och 
bilden i konsumtionssamhället se Ewen, Nye, Tagg, Sekula. Termen 
"the politics of representation" härstammar från Victor Burgin, Between 
(London: 1986), sid 85. Den har sedan dess brukats ganska allmänt. Den 
feministiska analysen av representationen och av blicken hör också 
hemma här. Se bl. a. Jacqueline Rose, Sexuality in the Field oj Vision 
(London: 1987), och Wallis, red. ibid. 

236 



SLUTORD 





ÖGATS BILDER OCH ANDRA BILDER. 

BO LAGERCRANTZ 

1979 deltog jag i ett förberedande seminarium i Linköping kring 
blivande Tema Kommunikation. Deltagarna från alla landsändar 
täckte in ett rikt sortiment aspekter på det tvärvetenskapliga grepp 
som temat skulle fånga in. Jag gissar att våra slutsatser finns 
sammanfattade i något slags protokoll. Själv minns jag framförallt 
den entusiasm som präglade hela skaran och intensiteten i de där 
dagarnas brain storm. Plus en episod där jag själv spelade en roll. 

I en paus drog jag igång en diskussion med några unga lingvister i 
ett ämne som jag betraktade som grundläggande apropå våra 
syften. Min tes var att bilden måste ligga före språket i den 
mänskliga utvecklingen. För mig själv var tanken gammal och 
självklar. Men jag märkte omgående att den blott tycktes chockera 
mina nya vänner. De verkade finna den flummig och snarast 
otillåtlig. 

För att förtydliga mig tog jag upp exemplet med de neolitiska 
grottmålningarna av typ Altamira. Jag påminde om att dessa 
överdådiga bilder både målades och brukades i kolmörker vid 
fackelbloss. Detta faktum förbises ofta. Det säger åtskilligt om den 
vikt som grottjägama måste ha lagt vid dem. I övrigt kan vi blott 
spekulera. Det brukar antas att allsköns magi var kopplad till 
målningarna och att de - kanske i rituella sammanhang - användes 
i den undervisning kring den farliga jakten som de äldre jägarna 
kan ha givit ungdomarna. Undervisning baserad blott pa 
berättelser ur minnet tenderar alltid att bli abstrakt. Åskådnings
material ur nuet är överlägset. 

Grottmålningarna kan ha begagnats på två sätt. Allteftersom 
facklorna flyttades längs bergväggen måste djuren ha brutit fram 
ur mörkret skenbart rörliga. Mänsklighetens allra äldsta bilder blev 
hisnande nog rörliga. Hela grottan kunde bringas att fungera som 
en väldig cinemaskopanläggning. Den erfarne regissören kunde 
organisera lekar eller jaktspel kring hur buffelhjorden ringas, hur 
det lämpliga bytesdjuret skiljs ur flocken, hur det ställs och 
distraheras medan de utvalda jägarna smyger sig fram och sticker 
de första spjuten i dess sida. Så följer buffelns utfall i panik. Hur 
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skulle det pareras? Naturligtvis kunde också de enskilda 
målningarna begagnas som stillbilder illustrerande de levande 
djurens egenskaper. Varje moment i denna undervisning bör, 
menade jag, ha stimulerat språkbildningen starkt. 

Men konkretionen i detta dramatiska exempel hjälpte mig föga. 
Mina partners ställde sig alltjämt helt oförstående. De fäste sig 
blott vid hur obevisbar min gissning var. Därvidlag hade de 
självfallet helt rätt. Men de hade inte heller något svar på min 
fråga, hur man alls kan bära sig åt för att tackla sambandet mellan 
språket och bilden. Är inte det problemet viktigt? Jo, det kunde 
inte förnekas. Men eftersom det är så oåtkomligt, är det bättre att 
hålla sig till sådant som kan greppas med rimliga metoder. Så 
menade de. 

Sen dess har jag då och då funderat över hur bundna även en del 
humanistiska vetenskaper är vid det mätbara. Det gäller just 
lingvistiken, som rör sig med fonem, grammatik, syntax, sats
byggnad och språkens släktskaper. Det gäller också psykologin. 
Alltifrån Pavlovs hund vimlar försöksdjuren i psykologins 
annaler. Råttorna springer i labyrinter. Frekvenser mäts. Tester 
utförs och vägs av statistiskt. Freuds och Jungs inmutningar av 
det omedvetnas sfärer, _som räknas till århundradets viktigaste 
bedrifter, tycks ibland placeras i ett fack för sig utanför den riktiga 
vetenskapen. Vad de hade åstadkommit var ju blott obevisbara 
antaganden. 

För konst- och bildvetenskapen gäller att den icke rymmer någon 
mätbar materia att hantera. Färgnyanser kan till nöds numreras. 
Men sådana bestämningar leder ingen vart. Färgens verkan beror 
på den form som den hänger samman med. Samt på bildens 
övriga färger. Och formernas mångfald är totalt ogripbar. 

Denna vetenskap har därigenom varit hänvisad till beskrivningar, 
jämförelser och analyser utan varje hjälp av mätvärden. Det har 
inneburit åtskillig spekulation men också en klar fixering vid dess 
objekt dvs konstverket. Det beskrevs länge emfatiskt som under
verket skapat av det benådade geniet. Kriterierna på dess kvaliteter 
blev det Sköna, det Sanna och det Enkla. Under 1800-talet kom 
steg för steg stilbegrepp av skilda slag samt mera avspända 
karakteriseringsmetoder. I mitten av detta sekel gav sig Gregor 
Paulsson på försöket att kartlägga konstverkets psykiska struk
turer. 
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Till dem som givit mig allra mest då det gäller bildgestaltningens 
grundval räknar jag Yrjö Rim (Konstens ursprung, 1902 samt Det 
estetiska livet, 1913) och Herbert Read (Uppfostran genom 
konsten, 1956). Men även den stimulerande läsning som de bjöd 
mig lämnade mig ändå i sista hand lätt otillfredsställd. 

Så fick mina egna funderingar kring det ämnet en avgörande 
impuls i det allra banalaste sammanhang. Att köra bil på våra 
motorvägar är verkligen högst vardagligt. Ändå skulle våra far
föräldrar funnit just denna bland våra sysselsättningar alldeles 
särskilt förfärande, livsfarlig och alltigenom förkastlig. Den är ju 
också högst livsfarlig. Jag är därför noga med att följa trafik
främjarnas anvisningar. Jag är aktsam och håller noggrann uppsikt 
över bilen framför mig. 

Men medan jag i timtal ägnar mig däråt glider blicken oavbrutet ut 
i landskapet. Jag ser intressanta terrängavsnitt, märkvärdiga hus 
och mycket annat. Oavbrutet associerar jag till liknande syn bilder i 
minnets arkiv. På en åker ser jag en skinande ny traktor och tänker 
på en 4-åring som älskar traktorer. Tanken kanar vidare och jag 
undrar vad han och hans mamma har för sig just nu. Så skärper 
jag mig och begrundar att jag som bäst förlorar mig i sådant som 
Trafiksäkerhetsverket måste ogilla. Men jag hittar också omgående 
argumentet till mitt försvar. Utan alla dessa distraktioner hade jag 
ganska säkert somnat vid ratten. De där distraktionerna är helt 
oundgängliga. 

Medvetandet om våra syn bilder/minnesbilder - för att inte tala om 
drömbilderna - har alltid funnits. Men psykologin har ägnat ämnet 
rätt förströdd uppmärksamhet. Mina upplevelser på motorvägen, 
som var och en kan känna igen, kan inte ha haft lika tydliga 
motsvarigheter i tidigare släktleds erfarenheter. Blickens och 
tankarnas irrande långt vid sidan av den extrema farosituationen, 
och trots denna, ger mönstret ett vida större intresse. 

Djuren med deras snäva seende lever helt i sina specialiserade 
rutiner. Människan är oavbrutet på jakt efter nya upplevelser som 
lagda till lämpliga delar av erfarenhetsmassan kan leda till 
originella och nyttiga upptäckter långt bortom rutinen. Detta 
mönster fungerar alltså oavbrutet - även i den befängdaste 
situation. Vi kan fokusera stundens huvudsysselsättning men 
samtidigt var fullt öppna för allt som utspelar sig i vårt vida 
synfälts utkanter. Vi är oavbrutet på hugget efter nya sensationer. 
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Onyttiga just nu kan de en dag bli av värde. Missa intet chansen att 
ta för dig! 

Detta mönster är konstitutivt. Dess höga temperatur och dess roll i 
allt vårt tänkande gör det naturligt att söka samband mellan 
syn bilden/minnesbilden och de bilder vi tillverkar. Dessa samband 
är självfallet svåra att belägga. Men helt uppenbart finns åtskilliga 
indicier att begrunda som kan påverka vår bedömning av bildens 
historia. I det följande presenterar jag några tankar som runnit upp 
hos mig. Jag serverar dem utan inbördes systematik. 

* 
Vi upplever med ögat omvärlden centralperspektiviskt. Den raka 
vägens kanter möts i en punkt vid horisonten och människorna 
längs vägen tycks förminskas ju längre bort de står. Detta mönster 
i synbilden hjälper oss i vår avståndsbedömning. Men vi 
registrerar det automatiskt och tanklöst. Ännu idag kan man möta 
bildovana muslimer som ej påverkats tillräckligt av fotos och 
eterbilder. De kan ej acceptera centralperspektiviska bilder. De 
invänder att vägen är jämnbred ända till synranden och att vuxna 
människor ej må avbildas som dvärgar. Trots att de måste se 
vägen och människorna· längs vägkanten på samma sätt som vi. 
Men därom tycks dessa muslimer märkvärdigt omedvetna. 

* 
Niepce och Daguerre insåg ej alls vad deras uppfinning innebar. 
Den förre menade att han bidragit till litografins utveckling och 
den senare trodde sig ha förbättrat dioramatekniken. Fotots 
exempellösa utveckling på 150 år och eterbildens på 40 kan inte 
förklaras blott med hänvisning till skilda nyttigheter. Denna 
bildhunger kan blott jämföras med mina - och dina - sätt att 
fungera på motorvägen. Fotots överväldigande bildflöde blir 
begripligt blott mot bakgrunden av vårt inre bildseendes 
mekanismer. 

* 
Att Manet och Bruno Liljefors målade snapshots långt innan 
kameran kunde åstadkomma sådana vittnar om dessa målares 
friska ögon. Men också om publikens beredskap att omgående 
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acceptera deras bildsyn. Man var mogen att se verkligheten som 
de. 

* 
Bör inte själva driften att göra bilder studeras ur perspektivet att 
djupfrysa våra synbilder/minnesbilder? Vilka syn bilder har genom 
tiderna skilda överheter resp. fria konstnärer prioriterat för 
frysning? 

* 
Det totala bildförbudet i Mose lag och inom muhammedanismen 
liksom sentida bildstormar i Bysans, i 1500-talets mellaneuropa, 
ja i de svenska frikyrkorna belyser bildens omvända laddning och 
innebär försök att bromsa och förbuds belägga våra tankebilder. 

* 
Den gamla konsten kännetecknades period för period av viss 
enhetlighet som stilanalytikerna beskrivit. Fotots och TV :s mass
bilder kännetecknas av en teknisk enhetlighet som gör mångfalden 
mera överblickbar. Den har präglat vår tids bildseende mycket 
starkt. Konstbilden har sen 1910 utvecklats sig allt längre bort 
från sin tidigare enhetlighet och även allt längre bort från fotots 
uttrycksmedel. Jag tror inte att detta mönster bör uppfattas som en 
emancipation från fotot. Men konstbildens vidsträckta inmutningar 
av sinnevärlden bör kanske ändå studeras parallellt med fotots 
ständigt växande motivsfärer. 

* 
Var och en som ger sig till att inventera sina barndomsminnen 
hittar snart ett antal situationer som tecknar sig särskilt detalj
skarpa. Gemensamt för dem är att de alla var på olika sätt starkt 
upprörande - bara glada, hi snande, överraskande eller förfärligt 
hemska. Just för att de upprörde mig så starkt minns jag dem så 
väl. 

I mitt sortiment av skrämmande minnen finns några som jag då 
fann hemska utifrån min egen barnslighet. För länge sen har jag 
insett hur grovt jag då missuppfattade vad som hände. Men minnet 
tecknar sig ändå fortfarande lika glasklart därför att chocken då 
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drabbade så hårt. Jag är helt oförmögen att utplåna dessa minnen 
som idag ter sig enbart idiotiska. Men just· detta mönster är själv
fallet intressant. 

* 
Vi lär oss med påfallande lätthet tala trots att språket är ett så 
komplicerat instrument. Att kunna samtala är helt oundgängligt. 
Barnet klarar tidigt komplicerade konditionalis-satser. - "Om jag 
får för Mamma skulle jag vilja gå och bada." - Att komma snabbt 
därhän är helt nödvändigt. Annars får det efterlängtade badet vänta 
orimligt länge. 

* 
Med bilden förhåller det sig annorlunda. Den är ett budskap utan 
anspråk på svar. 

* 
Barnen tecknar ännu utan alla bromsar. Ofrivilligt ger de sina 
bilder uttryck som speglar deras temperament. Men framförallt 
frossar de i sina färgkritor och i att fylla det vita pappret. De 
fungerar enligt Cezannes recept. Bildytan är något helt annat ·än 
verkligheten. 

Efter puberteten kommer hämningarna. Det finns inte mycket att 
göra däråt. Mönstret kännetecknar inte bara vår kulturkrets. I alla 
kulturer är bildgestaltningen en angelägenhet för proffs. Erfaren
heter av vikt för ett flertal ledde till överenskommelsen att ämnet 
borde djupfrysas i bild. Prästerskapet avgjorde när den korsfäste 
borde framställas i djupet av sina plågor eller som segraren. 
Despoten beställde de bilder varmed han ville prägla människorna. 
I alla fallen gick uppgiften självfallet till den professionelle 
gestalten. Bilden borde tillfredsställa beställarna med sin sann
färdighet och inge respekt. 

Den fria konstnären som föddes omkring 1850 är sin egen 
beställare. Han gestaltar sina egna visioner och inte andras. Han 
kräver respekt för sin individualistiska bildsyn. Därmed bröt 
konsten igenom alla tidigare hämningar. 

* 
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Massbilden har sitt eget mönster. Den gestaltas av fotografen i 
samspel med bildredaktören, som har sina föreställningar om vår 
bildtörst. Vi verkar omättliga men är ändå känsliga för bedöv
ningsmönstret. Andy Warhol ägnade huvuddelen av sitt skapande 
åt att studera och travestera massbildens skilda mönster. 

* 
Jag envisas ännu med att Altamira-målningarna måste ha 
stimulerat grottjägarnas språkbildning. Att synbilden/minnesbilden 
är språkets allra första stimulator är än uppenbarare. Men visst är 

, mönstret svårt att komma åt för en närmare kartläggning. Den 
moderna språkforskningens grundläggare Ferdinand de Shaussure 
drev tesen att tanken förblir formlös och disig intill det att den kan 
uttryckas i ord. Noam Chomsky talar om perceptionen. Men blott 
som en förnimmelse, som synnervens retning innan tanken ännu 
är med i spelet. 

Därför hoppas jag framförallt på bildforskarna - på att de skall 
finn a metoden att närmare kartlägga sambandet minnesbild/ 
gestaltad bild. Det angår i all synnerhet deras egen vetenskap. Men 
också lingvistiken och psykologin. 
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APPENDIX 1 

UTSTÄLLNINGSKALENDER 

Stora utställningar.I 

Irving Penn (USA) 
Edward Weston (USA) 
Hans Gcdda (Sverige) 
Duane Michals (USA) 
Eugene Atget (Frankrike) 
Ralph Gibson (USA) 
Dianc Arbus (USA) 
Christer Strömholm (Sverige) 
Lewis Hinc (USA) 
Lilo Raymond (USA) 

Brassai (Frankrike) 
August Sander (fyskland) 

3 nov-11 dec 
16 dec- 22 jan 
28 jan- 5 mars 
1 1 mars- 9 apr. 
15 apr.- 14 maj 
23 maj- 25 juni 
5 aug.- 3 sept 
9 sept. - 8 okt. 
25 okt.- 18 nov. 
2 dec.- 23 dec. 

9 jan.- 17 feb. 
24fcb- 24 mars 

1977 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 

1979 
1979 

Hans Hammarskiöld (Sverige) 31 mars- 5 maj 1979 
Hasse Persson (Sverige) 19 maj- 21 juni 1979 
Arhur Ollman (USA) och 
Richard Misrach (USA) 4 aug.- 1 scpt. 1979 
Peter Åström (Sverige, verks. i USA), Eric B Jonson (USA) 
och Bill Weaver (USA) 15 scpt.-13 okt. 1979 
Jacques Henri Lartigue (Frankrike) och 
Joel Meycrowitz (USA) 

Otmar Thormann (Sverige) 
John Batho (Frankrike) 
Lennart Olson (Sverige) 
Josef Koudelka (Tjeckoslovakien) och 
Paul Strand (USA) 
Some Twenty Odd Visions (USA) 
Irving Penn (USA) 
Harry Callahan (USA) 
Björn Dawidsson/Dawid (Sverige) 

Imogen Cunningham (USA) 
Jan Groovcr (USA), Björn Keller (Sverige) och 

20 okt. - 24 nov. 

1 dec. 1979- 12 jan 
19 jan.- 23 fcb. 
1 mars- 5 april 

19 apr.- 18 maj 
24 maj- 19 juni 
9 aug.- 27 sept. 
4 okt. - 8 nov. 
15 nov .- 20 dec. 

10 jan.- 14 feb. 

1979 

1980 
1980 
1980 

1980 
1980 
1980 
1980 
1980 

198 1 

JoelMaloney (USA) 21 feb.-28 mars 1981 
Petter Antonisen (Norge), Jim Bengston (USA) och 
Bo Kågerud (Sverige) 4 april-9 maj 1981 
Edouard Boubat (Frankrike) 16 maj- 18 juni 1981 

John Blakemore (England) och 
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Paul Hill (England) 
Irving Penn (USA) 
Jubileumsutställning, Camera Obscura fyra är 

8 aug.- 12 sept. 

19 sept.- 8 nov. 
1981 
1981 

14 nov.- 22 dec. 1981 

Jan Åke Bengtsson (Sverige) 
Franco Fontana (Italien) 

Georg Oddner (Sverige) 
Sandi Fellman (USA) och 

Shuji Ueda (Japan) 
Norsk grupputställning 
Spansk grupputställning 

William Klein (USA) 
På! Nils Nilsson (Sverige) 
Christer Strömholm 

Per Wiklund (Sverige) 
Irving Penn (USA) 
Stephen Shore (USA) och 
Richard Pare (USA) 

Samlingsutställning med bilder ur samlingarna 

9 jan.- 14 feb. 

13 feb.-14 mars 
20 mars-18 apr. · 

24 apr.- 16 maj 

22 maj- 20 jun. 
7 aug. - 5 sept. 

11 sep.- 10 okt. 
16 okt.- 14 nov. 

21 nov.- 22 dec. 

8 jan.-30 jan. 
5 feb.- 13 mars 

20 mars-17 apr. 

23 apr.- 15 maj 

Lust (samlingsutställning) 21 maj- 23 juni 
Lee Friedländer (USA). Larry Fink (USA), Reed Thomas (USA) 

och Michel Kryzanowski (Holiand) 13 aug.- 4 sept. 
Eugene W Smith (USA) 10 sept. -16 okt. 

Ungt Tyskt Fotografi 22 okt.- 20 nov. 
Camera Obscuras samlingar 

Små utställningar 

Alfred Stieglitz (USA) 
John Webb (f England verks.Sverge) 

Håkan Pettersson (Sverige) 
Thomas Wester (Sverige) 
John Diviola (USA) 

Björn Breitholtz (Sverige) 

Mikael Levin (f USA verks.Frankrike) 

Alen MacWeeney (f Irland verks.USA) 
Ett glas vatten 
Christer Strömholm (Sverige) 

Ann Christine Eek (Sverige) 

Lennart af Petersens (Sverige) 
Walter Hirsch (f Sovjet verks.Sverige) 
Neil Folberg (USA) 
Jan Wojciechowski (Polen) Skulptur 
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26 nov.- 23 dec. 

16 dec.-22 jan. 

-14 maj 

- 25 jun. 

-29 sept. 
mars 

-30 apr. 

29nov .-23dec. 

1982 

1982 
1982 

1982 
1982 
1982 

1982 
1982 
1982 

1983 
1983 

1983 

1983 
1983 

1983 
1983 

1983 

1983 

1978 
1978 
1978 

1979 

1980 
1980 

1980 



Pär Rittsel (Sverige) 
Claes Gabrielsson (Sverige) 
Katter (samlingsutställning) 
Timo Pajunen (f Finland verks.USA) och 
Tomas Segerbladh (Sverige) 
Anja Notini (Sverige) 
Nina Ericsson (Sverige) 
Beth Baptiste (USA) 
Laszlo Vida (f Ungern verks. Sverige) 
Olivia Parker (USA) 
Jubileumsutställning. (Stor) 
Roland Schröter (Sverige) 
Håkan Elofsson (Sverige) 
Rune Jonsson (Sverige) 
Joakim Strömholm (Sverige) 
Peter Josephsson (Sverige) 
Marco Plilss (f Schweiz verks.Sverige) 
Stig Linbom (Sverige) 
Jan Cederquist (Sverige) 
Stig Albansson (Sverige) 
Marek Gerstman (Polen) 
Ulf Rollof (Sverige) 
Lennart Oison (Sverige) 
Jens S Jensen (Sverige) 

18 feb.- 6 mars 
7 mars- 29 mars 

23 maj- 18 jun. 
8 aug.- 28 aug. 

l 9sep. -9okt. 
10 okt.- 13 nov. 
14 nov.-22 dec. 
9 jan.- 29 jan. 
30 jan.- 19 feb. 
20 feb. - 12 mars 
13 mars-2 april 
3 april -22 april 
24apr.-12maj 
13 maj- 2 juni 
4 juni- 20 juni 
8 aug.- 30 aug 
31 aug. - 23 sept. 

16 okt.-3 nov. 
5 nov. - 25 nov. 

1981 
1981 

1981 
1981 

1981 
1981 
1981 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 

1982 
1982 

Denise Grilnstein (f Finland verk. Sverige) 27nov.-9dec. 1982 
Björn Dawidsson (Sverige) JO dec.- 1982 
Richard Gomez Percz (Venezuela) 14 jan.- 10 feb. 1983 
Jesper Kewenter Sverige) 
Andre Kertesz (Ungern) 
Albert Giordan (Frankrike) 
Henry 8 Goodwin (Sverige) 
Joakim Hannerz (Sverige) 
Färg (sarnlingsutst.) 
Åke Hedström (Sverige) 
Åke E:son Lindman (Sverige) 
Hans Cogne (Sverige) 
Agnes Rodier (Frankrike) 
Börje Almqvist (Sverige) 

12 feb.- 3 mars 
5 mars-

- 4 juni 
5 juni- 23 juni 
13 aug.- 26 aug. 
27 aug.- 16 sept. 
17 sept.- 13 okt. 
15 okt.- 10 nov. 
12 nov .- 2 dec. 

Göran Assbring (Sverige) Minnesutställning parallellt med 
annan utställning. 

Sam I ingsu tstä llningar. 

Somc Twenty Odd Visions 
Michael Becotte 

15 nov .- 24 nov. 

24 maj- 19 juni 1980. 
Harry Bowers 

1983 

1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 

1983 
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Curtis Bunyan 
Steve Collins 

Jim Dobbins 
Ford Gilbreath 

Richard Hobbs 
John Levins 

Julie Mihaly 
Abigail Perlmutter 

Christopher Rauschenberg 
Kirk Thompson 
Terry Toedmeier 

Norsk grupputställning 
John Stenersen 
Johan Sandborg 

Tom Martinssen 
Lasavir Nordrum 

Tom Sandberg 

Spansk grupputställning 

Manuel Serra 
Joaquin Pia Janini 
Enrique Viciano 
Manuel Laguillo 
Joan Fontcuberta 

Lust 21maj -23 juni 1983. 
Petter Antonisen 

Helene Bergengren 

Hans Cogne 
Nina Eriksson 
Björn Keller 

Suzanna Lachmann 

Ann Lindberg 
Håkan Ludwigsson 

Marie Nilsson 

Pia Ohlsson 

Francios Gillet 

Ulf Rollof 
Helene Schmitz 

Bertil Strandell 
Bengt W anselius 
Lennart W emström 

Johan Vipper 

Otmar Thormann 
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Mark Cohen 

Robert Di Franco 
Ingeborg Gerdes 

Craig Hickman 

Bob l yall 
Richard Margolis 
David Pearson 

Donna-Lee Phillips 
Nancy Rexroth 
Stewart Tilger 

Ken White 

22 maj- 20 juni 1982. 
Dag Alveng 

Jens Hauge 
Jamie Parslow 
Per Bemtsen 

7 aug.- 5 sept. 1982. 

Agustin Centelles 
Carles Fontsere 
Ferran Freixas 
Lluis Casals 

Jan Bengtsson 

Peder Björkegren 
Ingvar Eriksson 
Walter Hirsch 

Bo Kågerud 

Yngvar Lande 

Tuija Lindström 
Helene Modigh 

Roger Nilsson 

Barbro Paulsson 

Ulf Ramberg 
Ewa Rudling 

Lars Stenman 

Percy Ståhl 
John S Webb 

Sven Westerlund 

Rolf Wohlin 



Samlingsutställning ur samlingarna 
August Sander 
Imogen Cunningham 
Edouard Boubat 
Alen MacWeeney 

23 apr.-15 maj 1983 
Edward Weston 
Harry Callahan 
Duane Michals 
Joel Maloney 

Ungt tyskt fotografi 
Thomas Anschiltz 
Volker Heinze 
Christian Richters 
Klaus Pohl 

22okt.- 20 nov. 1983: 

Andreas Milllcr Pohle 

Det bästa ur samlingarna 
lrving Penn 
Eugene Atget 
J H Lartigue 
Richard Misrach 
August Sander 
Josef Koudelka 
Joel Meyerowitz 
Ralph Gibson 
Harry Callahan 
Alfred Stieglitz 
Arthur Ollman 
Phil Blache 
Jim Bengston 
Franco Fontana 
Joe Maloney 
Paul Strand 
Duane Michals 
Eikoh Hosoe 
Ricardo Gomez Perez 
Richard Pare 
Muybridge 
Julia M Cameron 
John S Webb 
Hans Harnmarskiöld 
Georg Oddner 
Christer Strömholm 
Jan Bengtsson 
På! Nils Nilsson 
Hans Gedda 

Författar och kons tnärsporträtt 
Jay Dusard 

Heiner Blum 
Andreas Horlitz 
Friedhelm Denkeler 
Dagmar Hartig 

26 nov - 23 dec. 1983: 
Edward Weston 
Diane Arbus 
John Batho 
Lewis Hine 
Imogen Cunningharn 
Andre Kertesz 
Alen MacWeeny 
Edouard Boubat 
Olivia Parker 
Lilo Raymond 
Hans Cogne 
Paul Hill 
John Blakemore 
William Klein 
Tom Sandberg 
Gertrud Käsebier 
Aaron Siskind 
Richard Avedon 
Stephen Shore 
Nadar 
J Stenersen 
Skeen 
Lennart Olson 
Björn Dawidsson 
Otmar Thormann 
Petter Antonisen 
Björn Keller 
G Berggren 

3 nov.- 11 dec. 1977. 
Gertrude Käsebier 
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G.Berggren 
Etienne Carjat 
Les Krims 
Åke Sandström 
Robert Heinecken 
Skeen 

Historisk fotografi: (liten) 
Julia M Cameron 
Eadweard Muybridge 
Richard Avedon 
Etienne Carjat 
Oscar Rejlander 

Ett glas vatten - 29 sept 1979. 
Svante Fischerström 
Kerstin Bernhard 
Francois Gillet 
Roland Reimann 
RalfTurander 
Björn Lindberg 
P-0 Pettersson 
Bengt Gustavsson 
Dag Sundberg 

Katter 7 mars- 29 mars 1981. 
Nils Bjärvall 
Pelle Wichman 
Hemik Ahlen 
Gunilla Ahlström 
Inez Svensson 
Peter Gustavsson 
Brita Olsson 

Färg 5 juni- 23 juni 1983 (liten). 
Petter Antonisen 
Lennart Durehed 
Greg Harstone 
Lars Hall 
Joel Meyerowitz 
Pelle Wichman 

FOTNOT 

Edward Welinder 
Johannes Jaeger 
Tetsu Okuhara 
Gunnar Smoliansky 
Phillipe Blanche 

Felix Nadar 
P.H.Emerson 
Werner Bishof 
Josef Sudek 
Baron De Meyer 

Tomas Ringqvist 
Jan Fridlund 
Bertil Stranden 
Arne Nilsson 
Claes Lewenhaupt 
lngv ar Eriksson 
Åke Hedström 
Olle Cederquist 

Rune Jonsson 
Ralph Nykvist 
Neil Goldstein 
Sivert Lindblom 
John S Webb 
Börje Almqvist 
Ulf Svensson 

John Batho 
Bengt S Eriksson 
Hans Hammarskiöld 
Maud Hall 
Sven Westerlund 

1. Avskrift av sammanställning i Camera Obscura arkivalier. 
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APPENDIX2 

TIDSPLAN FÖR SYMPOSIET 23-25 NOVEMBER 1988 I LINKÖPING 

Onsdag 23 november 1988 

12.00-13.30 

13.30-14.00 

Läll lunch med välkomsthälsning av prefekt Ingemar Lind 

Introduktion (Lena Johannesson) 

Fotografins historia i Norden 

14.00-14.45 

14.45-15.30 

15.30-16.00 

16.00-16.45 

16.45- 17.30 

17.30-18.15 

18.30-19.30 

19.30-20.00 

Fotohistorisk forskning - Norge (Roger Erlandsen) 

Fotohistorisk forskning - Danmark (Tove Hansen) 

Kaffepaus 

Fotohistorisk forskning - Sverige "Hur en svensk fotohistoria 
växte fram" (Rolf Söderbcrg) 

Fotohistorisk forskning - Finland (Sven Hirn) 

Diskuss ion 

Middag 

Onsdagens kvällsföreläsning 

Foto i konstens tjänst - fallstudier av Bruno Liljefors bildvärld 
(Allan Ellenius) 

Torsdag 24 november 1988 

Fotografins his toria i No rden, forts. 

9.00--9.30 

9.30-10.00 

10.00-10.30 

I 0.30-11.00 

I 1.00-11.30 

11.30-12.00 

12.00-13.1 5 

Om amatörfotografins roll i finsk fo tografi (Pirjo Porrka) 

A.B. Wilse og oppdagelsen av det norske vinterlandskapet 
(Per Jonas Nordhagen) 

Kaffepaus 

All söka fo tografer: Harald Lönnqvist och Guillaume Berggren 
(Leif Wigh) 

Kungligt bildbruk i Sverige: tidiga fotografiska porträtt 
(Solfrid Söderl ind) 

Diskussion 

Lunch 

Bevarandeproblem, musei- och utbildnin gsfrågor 

13.30- 14.00 

14.00-14. 30 

14.30-15.00 

Om fotografins gränsområden (Ritva Keski-Korhonen) 

Bevarande av fo tografiska material - ett komplext problem 
(Jonas Palm) 

Kaffepaus 
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Fotografins estetiska och Ideologiska status 

15.45-16.15 

16.15-16.45 

17.00-18.00 

18.00-19.30 

19.30-20.00 

20.00-

Fotografi som politiskt och didaktiskt instrument i några 
afrikanska stater. Tankar efter studier och dokumentation av 
massproducerad politisk propaganda i Mo\:arnbique, Zimbabwe 
och Etiopien (Berit Sahlström) 

Om förhållandet mellan handmålad bild och fotografi 
(Bo Lagercrantz) 

Diskussion 

Middag 

Torsdagens k vällsföreläsning 

100 obesvarade frågor (Pär Rittsel) 

Samkväm för kvällspigga 

Fredai.: 25 november 1988 

Fotografins estetiska och idelogiska status, forts. 

9.00--9.30 

9.30-10.00 

10.00-10.30 

10.30-11.00 

11.00-11.30 

12.00- 13.00 

13.00- 14.00 

Fotografiet i manipulasjonsalderen (Leif Preus) 

Från unikt ögonblick till massmedial bredd - skilda 
definitioner av fotografi i ett kronologiskt perspektiv 
(Peder Alton) 

Kaffepaus 

Den fotografiska bilden och andra bilder - några 
fenomenologiska aspekter med illustrationer hämtade i Endre 
Nemes collage (Jan-Gunnar Sjölin) 

Fotografi - modernitet/postmodernitet 
(Jan-Erik Lundström) 

ca Diskussion 

Avslutnings lunch 

Onsdag 23 november 

14.00- 18.15 Ordförande: Solfrid Söderlind 

Torsdag 24 november 

9.00-12.00 Ordförande: Jan Gunnar Sjölin 
13.30-15.00 Margareta Lindgren 
15.45- 18.00 Roger Erlandsen 

Fredag 25 november 

9.00-13.00 Ordförande: Lena Johannesson 
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FÖRFATTARPRESENTATIONER 

Tove Hansen 

Sven Him 

Pirjo Porkka 

Rolf Söclerberg 

Solfrid Söderlind 

Per Jonas Nordhagen 

Ritva Keski Korhonen 

Jonas Palm 

Leif Preus 

Rune Jonsson 

Elena Hellberg-Him 

Berit Sahlström 

Jan-Gunnar Sjölin 

Dan Olsson 

Bo Lagercrantz 

UTSTÄLLARE 

Helena Saavio 

Bild i Bok-gruppen 

Mag.art. och cand.mag .• Köpenhamn 

Prof., f.d. chef vid Helsingfors Stadsbibliotek. 

Museiintendent vid Suornen 
Valokuvateiteen Museo . Helsingfors. 

F.d. förste intendent vid Stockholms Stads

museum. 

Intendent vid Statens slottssamlingar, National
museum, Stockholm, samt doktorand vid Tema 

Kommunikation. 

Professor i konsthistoria vid Bergens universitet. 

Museichef Suomen Valokuvataiteen Museo, 

Helsingfors. 

Konservator vid Uppsala universitetsbibliotek 

Direktör, skapare av Preus Fotomuseum, Horten. 

Fotograf, fotoskribe nt, lärare i fotografi vid 

Konstfackskolan i Stoc kholm. 

Docent, Helsingfors. 

Doktorand vid Kons tvetenskapliga Institutionen 
vid Uppsala universite t. 

Docent i konstvetenskap vid Lunds universitet. 

Fil.kand., Uppsala. 

F.d. länsmuseichef i L 1 nkö ping. 

Fotograf och lära r e i fo tografi, utbildad i 
Stockholm samt i Ne vv Y ork 1986-88. Studier i 
konsthis toria vid Uppsala universitet. 

Hans Alenius, Sune H erbertsson, Åke Hultman , 
John S. Webb, Frank V/a tson 
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