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»Alla vilja de lära sig den vackra konsten« 
Om etableringen av kamera- och 
bildkulturer i det sena 180o-talet

ANNA DAHLGREN är 
fil.dri konstvetenskap och 
postdoktoral forskare vid 
Institutet för folklivsforsk- 
ning, Nordiska museet.

»Rörelserna inom den fotograferande verlden hafva, såsom 
allmänt bekant ju är, under sednare år i mycket väsendtlig grad 
tilltagit i liflighet och intresse. >Alla menniskon skola fotogra
fera, vare sig det nu gäller vetenskapsmannen, som uti foto
grafikonsten funnit en mäktig hjelpare och häfstång för vidare 
framåtskridande inom sin bransch, konstnären som på detta 
sätt funnit en värdefull vägvisare i och för vinnande af såväl tid 
som ock kännedom om olika och vigtiga, förut ouppfattbara 
rörelsemoment hos lefvande varelser, turisten, sportsmannen, 
den blott och bart sommarnöjesboende, affärsmannen - alla 
vilja de lära sig den vackra konsten ...«

(Reklamblad för Hasselblads handkameror Svenska Express 
och Svea, 1894.)
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NUMA PETERSON, Stockholm.

VII!. Amatör- och Turistapparater.

Handcameror.
1. Murers Express-Camera, Kg. 90,

(de enda akta äro försedda med följande stämpel »Murers Express Newness»)

Fig. 90. Fig. 91.

■

är en mycket praktisk och låtthandterlig handcamera; den är försedd 
med aehromatiskt objektiv, 4 bländare samt en mycket sinnrik moment- 
tillslutare för tids- och Ögonblicksexponering. Plåtvexlingen sker genom
en enkel vridning på en ijeder.
För 6 plåtar 8x 8 cm. med 1 sökare ............................................  Kr. 22,50

» 6 » 9x12 »» 2 »   * 35,00
»12 » 9x12 » » 2 »   > 45,00

Väska till 8x 8 » apparat ............................................................... » 5,00
p *9X12» * för 6 plåtar............................ » b,00
* * 9X12 * » >12 » ............................... » 7,5q

• 104

Bilden av amatören i Numa Petersons priskurant från 1894. Under rubriken 
»Amatör- och turistapparater« syns män med kameror och två tänkbara bildmotiv 
- hundtrick och hästkapplöpning. Foto Hans Lindahl, Kungl. biblioteket.



I slutet av 1800-talet introducerades en mängd nya kamera
modeller som riktade sig till en växande skara fotografer. I 
reklamblad och handböcker dyker nu en ny personlighet upp 
- amatörfotografen. Vem var då amatörfotografen? Vilka mo
tiv, med andra ord, vad skulle amatörfotografen fånga i bild? 
Vilka funktioner fyllde fotograferandet och hur etableras fö
reställningen om att alla kan och ska fotografera?

Den här artikeln handlar om hur amatörfotograferandets 
praxis etableras vid förra sekelskiftet. När en produkt eller en 
teknik är ny behöver människor förklaringar och argument för 
hur och varför de ska använda den. Det som senare anses vara 
så självklart att det inte behöver skrivas ut uttalas därför tyd
ligt i ett sådant inledningsskede i till exempel reklam, hand
böcker och tidningsartiklar. För en historiker är därför etable- 
ringsperioder värdefulla att studera. Som jag ska visa har de 
föreställningar om bruk och funktion som etableras när ama- 
törfotograferande var relativt nytt i Sverige också bäring på da
gens bildkulturer.

Från teknikhistoria till idéhistoria

Ofta beskrivs fotohistorien i tekniska termer eller snarare som 
en teleologisk teknisk berättelse, det vill säga som en räcka 
tekniska innovationer som resulterat i olika användningar 
och konstnärliga uttryckssätt. Så är också fallet med histori
en om amatörfotografin som ofta tar sin utgångspunkt i intro
duktionen av fabriksfärdiga torrplåtar och lättskötta handka
meror under 1880-talet. 1888, när företaget Kodak lanserade 
modellen »Kodak No i« brukar räknas som ett märkesår. 
Kodak No r var en lådkamera som var relativt enkel att an
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vända och kunde laddas med ioo exponeringar. När alla bil
derna var exponerade skickades hela kameran in för fram
kallning till Kodaks laboratorium och användaren fick sedan 
sina kopior och kameran laddad med ny film i retur. Kameran 
såldes med den klassiska slogan »You press the button — we 
do the rest« och hade stora försäljningsframgångar och flera 
efterföljare.

Ett annat sätt att beskriva fotohistoria presenterar den ame
rikanske fotohistorikern Geoffrey Batchen i boken Burning with 
Desire. Batchens huvudpoäng är att den avgörande orsaken 
till fotografins uppfinnande eller upptäckt var att det i början 
av 1800-talet fanns en önskan eller ett behov att fotografera. 
Detta förklarar varför flera personer samtidigt och oberoen
de av varandra utvecklade olika fotografiska tekniker vid den
na tid. Batchen poängterar att det är idéer och behov som bör 
studeras istället för teknikutveckling. Om samma perspektiv 
läggs på amatörfotografins område är utvecklingen av en sär
skild kamerateknik mindre intressant. Mer intressant är att stu
dera vilka funktioner fotograferandet hade och hur en allmänt 
utbredd vilja att fotografera uppstod och formades. Den här 
texten handlar om sådana föreställningar och idéer om ama
törfotografi som de förmedlades i reklam, handböcker och tid
skrifter i Sverige kring sekelskiftet 1900.

I början var fotograferandet en kostsam och tekniskt kom
plicerad sysselsättning som bara de övre samhällsskikten hade 
tillgång till. Om en person var amatör eller professionell foto
graf hade inte med bildernas estetiska eller tekniska kvalitet att 
göra. Med amatörfotograf avsågs en person som inte tog betalt 
för sina alster till skillnad från den professionella fotografen 
som levde på sina bildarbeten. Medan fotografyrket var öp-
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pet för många, såväl män som kvinnor, var amatörfotografer
na en exklusiv skara som hade tid och ekonomiska resurser att 
helt och hållet fotografera vad de själva önskade. I Fotografiska 
Magasinets publikation Fotografbladet. Tidning för yrkesfotografer 
och amatörer 1904 kunde man till exempel läsa: »Att fotografera 
är ju en angenäm sak, allra helst om man icke har det till yrke, 
ty då kan det i dessa den ohejdade konkurrensens tider vara 
ett både mycket sträfsamt och stundom ganska otacksamt yrke. 
Men att fotografera i egenskap av amatör är roligt nog, och lite 
hvar är också i våra dagar amatörfotograf och >knäpper< land
skap, gatuliv, vänner och bekanta ...« Att vara amatör innebar 
alltså inte att man var en sämre fotograf, tvärtom kunde ama
tören mer fritt utöva fotograferandets konst.

Vad som menas med amatörfotograf har alltså förändrats se
dan det sena 1800-talet. Då refererade amatör till en aristokra
tisk föreställning, en »älskare av fotografi« jämförbar med en 
musikälskare eller konstälskare. Senare, under 1900-talet, blev 
amatör liktydigt med en med medelklassen förknippad före
ställning om »hobbyisten«, en person som fotograferar på sin 
fritid för nöjes skull. I den moderna betydelsen av amatör lig
ger också en föreställning om att amatörens alster är av lägre 
kvalitet än yrkesfotografens, särskilt i teknisk bemärkelse och 
möjligen också i estetisk.

Amatörfotograf ns etablering

Innan vi går vidare ska vi kasta en blick på utvecklingen av 
fotografi från unik dyrbarhet till massvara. Fotografier pre
senteras för första gången i Sverige 1840 och fick sitt stora 
genombrott med de så kallade visitkorten under 1860-talet.
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Visitkorten var små, 6x9 cm stora fotografier som togs i ark 
om åtta eller fler bilder i taget, vilket gjorde dem relativt bil
liga. Även om antalet fotografer ökade dramatiskt under 
1860-talet i Sverige var de flesta fotografer fortfarande yrkes
män. Den kanadensiska konsthistorikern Martha Langford 
skiljer på ett klargörande sätt mellan »fotografiamatören« och 
»amatörfotografen«. Fotografiamatören är den som samlar på 
fotografier, sätter dem i album eller gör montage genom att 
klippa och klistra ihop bilder. Med hennes terminologi kan 
man säga att fotografiamatören gör entré redan på 1860-talet, 
när det blir högsta mode att samla på porträttfotografier av 
familj, vänner och kändisar och sätta dem i fotoalbum, med
an amatörfotografen, som själv tar sina bilder, gör entré något 
senare. Det är inte känt när ordet amatör började användas i 
fotosammanhang i Sverige, men 1879 dyker termen för första 
gången upp i svensk marknadsföring. I Numa Petersons kata
log saluförs då »Amerikanska Snabb-Fotografi-Apparater för 
amatörer«. Nio år senare, 1888, utkommer den första hand
boken uttalat riktad till amatörer; fotografen Carl Gustaf 
Carlemans Vägledning i fotografi med hänsyn till de nyaste meto
derna för amatörer och nybörjare.

Kring sekelskiftet 1900 startades en rad tidskrifter för foto
grafi i Sverige. Bakom publikationerna stod fotografiska sam
manslutningar och i vissa fall fotohandlare. Till den mest lång
livade, som fortfarande utges, hör Fotografisk tidskrift som kom 
ut med första numret 1888. Bakom tidskriften stod inlednings
vis »Svenska fotografi-amatör-föreningen« som bildades sam
ma år och året efter bytte namn till Fotografiska föreningen. 
När yrkesorganisationen Svenska fotografers förbund bildats 
1895 gick den in som en av utgivarna av tidskriften. Redan
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1863 hade en mindre grupp yrkesfotografer i Stockholm gått 
samman i en förening, men inga nya medlemmar rekryterades 
och föreningen upplöstes så småningom. Det har bland annat 
förklarats med att det rådde stor konkurrens mellan yrkesfoto
graferna, som inte ville dela med sig av sina yrkeshemligheter. 
1888 verkar alltså tiden ha varit mogen för en varaktig foto
grafsammanslutning för amatörer. Till det första mötet den 29 
maj kom tolv »fotografi-dilettanter« varav flera var konstnärer. 
Antalet medlemmar steg därefter snabbt och 1896 hade fören
ingen 169 aktiva medlemmar.

En annan betydelsefull fototidskrift i Sverige var Nordisk Tid
skrift för Fotografi som utkom med första numret 1916. Bakom 
den stod en grupp konstnärligt inriktade fotografer och den 
blev sedermera organ för landets alla lokala fotoklubbar. 
Redaktionen för tidskriften låg länge hos Fotografiska förening
en i Stockholm, men när Riksförbundet Svensk Fotografi bil
dats som en paraplyorganisation tog den under 1950-talet 
successivt över tidskriften som upphörde 1970.

Vid sidan av dessa två institutioner i den svenska fototid- 
skriftsvärlden gavs en mängd mer kortlivade publikationer ut 
som till exempel Amatörfotografen, Svenska fotografen, Fotograf
bladet och Fotografen under 1900-talets första decennium.

Under 1890-talet formligen exploderade utgivningen av 
handböcker för amatörfotografer i Sverige. Under en tioårspe
riod, 1888 till 1899, gavs inte mindre än femton olika hand
böcker för amatörfotografering ut på svenska, mer än dubbelt 
så många som hade getts ut under de föregående fyrtio åren. 
Dessa var i de allra flesta fall små tunna häften, 10 x 15 cm sto
ra, lagom att stoppa i fickan och de innehöll framför allt råd 
om teknik och kemi. Många författare var fotografer själva och
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flera handböcker gavs ut av fotohandlare. Uppgifter om antalet 
sålda kameror i Sverige från tiden är svåra att finna, men ur
valet av kameror i priskuranterna från olika fotohandlare un
der perioden talar sitt tydliga språk. I de tidigaste priskuran
terna från i860- till 1880-talet fanns ett fåtal kameramodeller 
men under de följande decennierna ökar antalet stadigt. På 
i860- och 1870-talen kunde man till exempel köpa en hand
full olika typer av kameror hos Fotografiska magasinet och 
Numa Peterson i Stockholm: Camera af mahogny, Universal- 
Camera och Res-Camera, Stereoscop-Camera och Torrplåts- 
Camera. I Numa Petersons katalog från 1894 lanseras så kal
lade Amatör- och Turistapparater som en egen kategori och 
i slutet av 1890-talet hade antalet saluförda kameramodeller 
ökat markant. Firman Hasselblad & Co i Göteborg sålde 1898 
inte mindre än 49 olika modeller av handkameror, stativkame
ror och ateljékameror, som i sin tur fanns i flera olika utföran
den. De hade ett brett utbud av kameror både när det gällde 
pris och teknik, från de enkla och billiga »skolapparaterna« och 
»amatörapparaterna« som kostade från 15 kronor, via små och 
lätta resekameror, till avancerade »stativ- och ateljierkameror« 
i mahogny för 270 kr.

Bakom spridningen av amatörkameror fanns starka ekono
miska intressen och både tillverkare och detaljister var aktiva 
för att lyfta intresset för fotografi. Företaget Kodak som lan
serade sina första enkla lådkameror 1888 mer än tiodubblade 
sin nettovinst mellan 1895 och 1904, från 900 000 till 12,5 
miljoner omräknat i svenska kronor. De arrangerade även ut
ställningar. 1905 rapporterar Fotografbladet att Kodak hade haft 
tre utställningar endast under maj månad i landet varav två ar
rangerades av a.-b. Hasselblad-Scholander som var general
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agent för Kodaks produkter i Sverige. Fotohandlarna var också 
aktiva genom publikationer av handböcker, instruktionsböck
er och tidskrifter om fotografering. Fotografiska magasinet i 
Stockholm gav till exempel ut tidskriften Fotografbladet 1904- 
1906, fotohandlaren Carlsson & Co i Örebro Fotografen. Tidskrift 
för yrkes- & amatörfotografer och från 1920-talet gav Hassel- 
blads fotografiska ab ut tidskriften Kodak-amatören: illustrerad 
tidskrift till amatörfotografens nytta och nöje som 1926 bytte till det 
talande namnet Kodak-bulletin: i edert och vårt intresse. Det låg 
förstås i handlarnas intresse att öka och skapa behov av foto
grafering och därmed försäljning av kameror och fotomaterial.

Herrar fotografer!

Amatörfotokretsarna och de fotografiska föreningarna domi
nerades till en början av män. 1888 var endast tre av sextiofem 
medlemmar kvinnor i Svenska fotografi-amatör-föreningen, 
som Fotografiska föreningen kallade sig första året, trots att 
ett stort antal kvinnor hade varit yrkesverksamma som foto
grafer sedan 186 o-talet. I föreningens styrelse lyste kvinnor
na helt med sin frånvaro ända fram till 1921. I tidskrifterna 
under 1880- och 189o-talen apostroferas amatörfotografer 
genomgående »Herrar fotograferk. En titt i priskuranter, re
klam från olika firmor som saluförde kameror och andra fo
tografiartiklar under perioden visar också tydligt vilken mål
gruppen är. Förutom att kamerorna var anpassade till mäns 
klädedräkt som den lilla »västficks-kameran« eller »Stirn’s 
runda detektivcamera« som passade »att bära under rocken« 
så är priskuranterna fyllda av bilder av män. I priskuranter- 
na från Hasselblad & Co i Stockholm och Numa Peterson i
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Objektiv med momenttilMutare. Cameta jen 
7*7 cm. jerafö Ödéwtoka...........................

5 dubbckasetter för 
..............  .58 Kr.

NUMA PETERSON. Stockholm.

29. Le Photosphere. r«. 113.
Kran*)-!*. !»tt transportabel mdaUappaiat med tro dubbel-

e»*ettor 8*) cm................................................................... Kr loo.eo

Ktg. II).

3t. Momentograph. Fk. u.j.

30. Samma apparat
för *»: 12 cm.............. . Kr. |jo
Extra casetier för 8x9 era. » 7,50 

da, > 9 - '-' * * 1O.C.0

numa pfterson. Stockholm. 

32. Kinegraphe. i'k 115.

H.mdranicrA med ) dubbek Avetter 8 *9, objektiv ra. momenllilfchitare 130 Kr.

33. Velocigraphe. Fig. no

Fi*. II«. «g. M*.
Handcamera med en dubbek-MCtl aplanatiskl objektiv med l!

raenttillslntare i väska .................................................... ........  too

Uppslaget ur Numa Petersons priskurant från 1894 där manliga amatörfotografer illustrerar 
hur olika kameramodeller ska användas. Foto Hans Lindahl, Kungl. biblioteket.

Stockholm avbildas män i plommonstop som allvarsamt tit
tar på visirskivan till olika modeller. I flera illustrationer syns 
bara den tilltänkte brukarens händer i annonsmaterialet: ka- 
vajklädda armar med vita skjortärmar som sticker fram, nå
got som exkluderar kvinnor men också män från de klasser 
som inte bar skjorta och kavaj.

Den brittiske konsthistorikern Griselda Pollock visar i sina 
analyser av den modernistiska bildkonsten att moderniteten
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nnHTÖRr
FCfTO-hflTOLOe

Kvinna som blickfång i 
kamerareklam. Omslaget 
på Numa Petersons pris
kurant från 1913. Foto Hans 
Lindahl, Kungl. biblioteket.

är en könad praktik. Med andra ord vi
lar praktiken på normer och kvalite
ter som är förknippade med kön, vil
ket kan vara mer eller mindre dolt. Det 
som förknippas med den tidiga mo
dernismens måleri - bilder av gatu- 
liv och nöjeslokaler i en urban miljö 
- är direkt kopplat till manlig aktör - 
flanören. För att kunna skapa de bild
världar som förknippas med moder
nismen krävs att man är man eftersom 
kvinnor inte hade tillträde till de plat
ser som utgjorde den moderna kon
stens motiv. Resonemanget skulle kun
na överföras på fotografin. Kvinnor 
kunde inte på samma sätt som män gö
ra resor, delta i sportaktiviteter, röra sig 
fritt ute i stadsrummet eller naturen på 
egen hand och framför allt förväntades 

de inte aktivt betrakta, utan snarare bli betraktade, vilket också 
avspeglas i tidens reklam för kameror.

Det fanns förstås kvinnliga amatörfotografer under period
en. Om inte annat framgår det av Kodaks reklambilder för den 
brittiska och amerikanska marknaden där såväl manliga som 
kvinnliga amatörfotografer figurerar. Redan på 1890-talet pro
ducerade Kodak annonser som föreställde mammor som fo
tograferade sina barn eller kvinnliga turister som fotograferar. 
1910 lanseras »The Kodak Girl«, en ung kvinna i randig klän
ning, som en återkommande figur i annonseringen. I den 
svenska kamerareklamen från sekelskiftet 1900 finns några få
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■■Hi _____
En ovanlig bild av en kvinnlig amatörfotograf. Reklam förden lilla och lätta Macken- 
stein’s »Foto-Kikare-Kamera« som rekommenderas till »turister och velocipedåkare« 
i priskurant från Hasselblad &.C01898. Foto Hans Lindahl, Kungl. biblioteket.
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I slutet avigoo-talet var 
amatörfotografen oftast 
en kvinna. »Visst kan du 

fotografera! Alla kan - med 
practica. Familjen,alla 

glada och intressanta hän
delser runt omkring dej.

Dokumentera -fotograferakr 
Ur annons i tidskriften Foto 

1970. Foto Esbjörn Eriksson, 
Kungl. biblioteket.

aTtTcX

Visst kan DU fotografera! 
Allakan
- med PRÄKTICÄ

Familjon, alla glada och intressanta han08lser har du runt om
kring d«j. Dokumentera - fotografera! Men vaij en kamera aom 
hela familjen kan sköta. PRAKTICA kan du l. o. m. sålla I hin- 
dema på dina bam och !å underbara bilder. Har du tänkt på vad 
det betyder?
PRAKTICA super TL ar en fantastiskt efterfrågad spegelreflex- 
kamera med exponeringsautomatik (strålgångsmåtning) Objek
tiven år utbytbara från 20 till 1 000 tupp till 300 mm blåndar- 
automatik). Prismasökare med ljus, parallax fri bild, Skårpein- 
ståilningen mycket enkel alt göra tack vare prismaraster. Åter
gående spegel inbyggd varningsvisar© i sökaren. Automatiskt 
räkneverk Mängder av speeialtillbehör

PRAKTICA super TL 
med normaloptik 550:-

AB FOTOIMPORTEN

PRAKTICAnova IB - I or enkled modell med vanlig inbyggd ex 
poneringsmålare, men I övrigt samma finesser som hos PRAK
TICA super TL. M M ^
PRAKTICAnova IB med normaloptik J mm
Utnyttja PRAKTICA paketköp I
Fördelaktigt fabrtkserbjudande. komplett totoutrustnlng tilt kraf
tig» nedsatt pris - allt original. Innehåll: PRAKTICA med normal- 
optik, Lydlth 3.5/30 mm.
Orestor 2.8/135 mm. uni- eller beredskapsvåska. lilm.

Komplett paketköp 
PRAKTICAnova 18

710:-
Komplett paketköp 
PRAKTICA super TL

850:-
FACK - 181 20 LIDINGÖ - TEL. 765 2 765

Clrkapriser Inkl. moms 
PRAKTICA - kameran lör hela livet till oslagbart pris

exempel på bilder av kvinnor. Frågan är dock om kvinnorna il
lustrerar användare i första hand eller om de snarare fungerar 
som blickfång för en manlig publik. Numa Petersons amatör- 
fotokatalog från 1913 kan tjäna som exempel. På omslaget är 
en ung kvinna i folkdräkt avbildad, hon sitter med ett skiss
artat landskap som fond. I knäet håller hon en kamera och
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håller avtryckaren i höger hand. Till skillnad från de män som 
figurerar i kamerareklam blickar hon inte ned på kamerans vi- 
sirskiva utan möter betraktarens blick. Hon fotograferar allt
så inte, exemplifierar inte en användare - utan poserar med 
kameran. Hon demonstrerar hur den fungerar men använder 
den inte själv. Till undantagen hör reklamen för den lilla och 
lätta »Mackensteins Foto-Kikare-Kamera« 1898 med ett foto
grafi av en kvinnlig användare. På så sätt poängterar man att 
kameran är särskilt lätt att sköta, underförstått så enkel att till 
och med en kvinna kan begripa den, vilket är ett tema som levt 
kvar länge i kameraindustrins annonsering. Så sent som 1989 
annonserade Pentax för »tjejkameran« i Sverige - en annons 
som fälldes av Etiska rådet för könsdiskriminerande reklam 
samma år.

Om amatörfotografin inledningsvis dominerades av män 
så såg bilden helt annorlunda ut hundra år senare. I slutet av 
1900-talet stod kvinnor bakom de flesta amatörfotografier. 
Fotohandlarnas branschförbund talade om »tvåbarnsmam- 
man« som den typiska storkonsumenten av framkallning och 
film. Det var unga kvinnor som tog bilder av sin familj, framför 
allt barnen.

Vad är motiuet

Namnen på de kameror som salufördes som »amatör- och tu- 
ristkameror« är en intressant nyckel till vad de var tänkta att 
användas till. Vissa namn berättar om kamerans konstitution. 
De som var så små att de gick ned i en ficka hade namn som 
Kriigener’s fickbok-camera, Eastmans Pocket-Kodak, En- 
signette Västficks-kamera eller Stirn’s runda detektivcamera.
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Fotograferande och resande 
-även det enkla resandet 
på cykel - är barn av samma 
tid. Detfanns många olika 
typer av fotoväskor som var 
anpassade för att monteras 
på cykeln, hären i Numa 
Petersons priskurantigoi. 
Foto Hans Lindahl, Kungl. 
biblioteket.

Andra modeller berättar om vem som 
skulle använda dem. Så är det till ex
empel med Gnom-kameran från 1901 
som är »Bekvämast och mest praktis
ka kameran för gossar och flickor« el
ler den jämförelsevis billiga »skolap- 
paraten« som säljs under flera år på 
1880- och 1890-talen. Faktum var 
att barn och unga var en tydlig mål
grupp för kameror. I Åhlen & Holms- 
katalogen 1911 kallades Kodaks Brow- 
nie-kameror »de ungas kameror«. »Låt 
barnen och ungdomen fotografera!« 
utropar reklamtexten. »Det giver dem 
något särskilt att inträssera sig för. Det 
odlar deras smak och väcker deras sin
ne för det vackra i naturen. Intet tids

fördriv är mera förädlande!«
I priskuran terna finns flera exempel på kameramodeller vars 

namn är kopplade till resande och turism. Förutom de model
ler som rätt och slätt kallas resekameror eller turistkameror 
såldes bland annat modeller med namn som Kamera Cos
mopolite, Amatörapparat Universum, Panorama, Murers Ex
press-Camera, Le Conferencier, Stirn’s Camera America och 
Mackenstein’s Foto-Kikare-Kamera. Den sistnämnda var en 
kamera som hölls upp framför ögonen istället för att fotogra
fen måste titta ned på visirskivan ovanifrån, som var den van
ligaste modellen vid den här tiden. Om »fotokikarekameran« 
kunde man läsa: »Denna lilla, lätta, sinnrikt konstruerade ap
parat rekommendera vi i synnerhet till turister och velociped
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åkare. Kameran liknar till formen en större fältkikare och ta
ger bilder i storleken 6 Vi x 9.« Kopplingen mellan resande och 
fotograferande gällde alltså inte bara kostbara resor till fjär
ran länder och städer. Kameran knöts också till det enkla re
sandet i mindre skala på cykel. I priskuranterna saluförs ka
meror med namn som Velocigraphe och Cycle Poco-kameran. 
Dessutom såldes kameraväskor i en mängd olika utföranden, 
som kunde fästas på cykelns pakethållare, ram eller styre. I re
klamen framträder också kameraanvändarna på cykel som i 
Hasselblads reklam för Pocket Kodak 1898. Även i handböck
erna tonar bilden av det enkla resandet fram. I Praktisk fickbok i 
amatör-fotografi som utkom 1895 kan man läsa att »det enklaste 
motiv kan mången gång lemna en både vackrare och mera tilll- 
talande bild än ett storartadt bergslandskap. Motiver för kame
ran erbjuda sig nästan öfver allt, vanligen på de enklaste och 
fattigaste trakterna i större antal, än på sådana platser, som äro 
berömda för storartad naturskönhet.« Det krävdes alltså inga 
dyra och tidskrävande resor för att ta vackra bilder, tvärtom 
understryker författaren att de bästa motiven finns på de enk
laste platser, underförstått tillgängliga för alla.

Fotografiet och det moderna resandet var alltså barn av sam
ma tid. Fotografiet kom på modet samtidigt som järnvägsnätet 
bredde ut sig i Europa. De europeiska kungahusen tog till sig 
båda nyheterna snabbt och fungerade därmed som trendsätta- 
re. Den franske kejsaren Napoleon m lät till exempel fram
ställa ett album 1861 som visade olika vyer längs den nyöpp
nande tågsträckan Paris-Lyon, en föregångare till senare tiders 
resealbum. Snart spreds sig resvanorna och människor började 
resa på ett helt annat sätt. På resmålet köpte de antingen fär
diga fotografier eller tog egna av berömda byggnader, platser
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och miljöer som samlades i album. Med resandet utvecklades 
också infrastrukturen för amatörfotografin. Enligt uppgifter i 
Fotografbladet 1904 hade »de flesta större hotell på kontinen
ten - och äfven här i Stockholm... mörkrum till amatörfoto
grafernas dispositions Året därpå, 1905, öppnade fotohandeln 
Fotografiska magasinet i Stockholm ett fotokemiskt laboratori
um där amatörer kunde köpa färdigblandade bad och lösning
ar eller lämna in sina bilder för framkallning. I Sverige spela
de Svenska Turistföreningen en viktig roll för amatörfotografin. 
I årsskriften som började ges ut 1886 reproducerades land- 
skapsfotografier under parollen »Känn ditt lands Från 1893 
arrangerade föreningen pristävlingar i fotografi där allmänhe
ten uppmanades att sända in fotografier för att »bidraga till att 
utveckla och uppenbara fotograferingen af svenska landskap, 
svensk byggnadskonst samt af fornminnen, folklif och annat 
inom Sverige, som kan vara af intresse för turisters

Inte bara kameramodellernas namn vägledde de nya ama
törfotograferna utan dessutom gav handlarna skriftliga råd om 
vad som kunde fotograferas. I vissa fall fungerade själva pris- 
kuranterna som vägledning, i andra fall producerade firmorna 
regelrätta handböcker. I firman Stölten & Simmonsens prisku
rant 1894 kunde man till exempel läsa följande: »allt kan fo
tograferas och således förvaras som minne; en amatörfoto
graf har härom anmärkt, att med hjelp af en fotografi-apparat 
kan man på ett både billigt och lätt sätt illustrera sin dagbok 
och hvilka intressanta hågkomster kunna således icke förvaras 
för hela lifvet«. Här framkommer idén om att fotografiet kan 
fungera som en visuell dagbok, som kan skildra vardagslivet på 
samma sätt som en skriven dagbok.

Det amerikanska företaget Kodak arbetade medvetet med
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olika former av marknadsföring. I marknadsföringsfoldern The 
Kodak Camera, som distribuerades i Storbritannien kring 1890, 
beskriver Kodak alla potentiella användare och användnings
områden av deras lådkameror på följande detaljerade sätt (i 
författarens översättning från engelskt original):

Resenärer och turister. Använder den för att få en pittoresk 
dagbok över sina resor.

Cyklister och båtfolk. Kan bära dem där en större kamera 
skulle bli för tung.

Ingenjörer och arkitekter använder den för att registrera 
framåtskridandet i arbetsprojekten och för att notera de
taljer i konstruktionerna när de passerar.

Artister använder den för att spara tid i skissarbetet.

Föräldrar. Använder den för att fotografera sina barn när de 
ser dem leka, inte så stela som i konventionella fotografier.

Kirurger använder den för att föra journal över sina fall 
som annars skulle vara mycket kostsamma att få fram.

Idrottsmän och campare använder den för att minnas 
trevliga tider på läger och i vildmarken.

Oceanresenärer använder den för att fotografera sina 
medpassagerare på däcket.

Djurvänner använder den för att fotografera sina husdjur. 

Alla kan använda den. Alla kommer att använda den!
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Ett annat sätt att vägleda eller styra konsumenterna var genom 
provbilder, det vill säga exempel på fotografiska motiv. I ett 
reklamblad för handkameror från Hasselblad & Co finns fyra 
sådana typfotografier reproducerade: en exteriör av en kyr
ka, klipphällar vid havet, två små barn som poserar framför 
ett hus och ett genremotiv, tre barn klädda i folkdräkt vid en 
väggrind på landet. Ett annat exempel finns i Åhlén & Holms 
katalog från 1911 där olika modeller av Kodaks Brownie ack
ompanjeras av fotografier av skördefolk på fältet, badturister 
på en strand och en kvinna och två kor framför en bondgård. 
Naturen och landskapet var ett återkommande motiv. I rådgi
varen Den moderna fotografins abc från 1899 rekommenderas 
havs- och strandmotiv: »Bland de föremål, som bäst lämpa sig 
för momentfotografering, må i främsta rummet nämnas sjö
bilder; effekter af vatten och moln ensamt giva till och med 
mycket vackra bilder, en båt eller ett fartyg höjer dock ver
kan. Äfven strandbilder blifva vackra«.

Motivet skulle vara naturligt och spontant, någonting an
nat än de uppställda och stela porträtt som togs i fotoateljén 
hos yrkesfotografen. Barn och djur blev därför omtyckta mo
tiv. I Ludwig Davids Rådgivare i fotografi från 1925 rekommen
deras motiv från »hemmets värld ... lekande barn, hundvalpar, 
kattungar, höna med kycklingar, betande boskap etc.«. Vidare 
rekommenderas i samma bok fotografering av »hantverkare i 
olika sysselsättningar, arbetare vid hamnar och i fabriker, samt 
på storstadens gator, lantfolk i helg och söcken«. Här tecknar 
författaren en bildvärld som sedan genomsyrar de bilder som 
till exempel skickas in av amatörer för publicering i Nordisk 
Tidskrift för Fotografi.
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Alik'n * Holm, InsjOn. Sommarkatalog 181

Brownie-Kamera N:o 2.

Bn^lnÉI

Q £
^ -=. o

3 M:o 2, bildstorlek 6x8 
yttre mitt äro 14x8x12

Filmrulle för 6 exponeringar, passande 
lill Brownie N:o 2, kostar 0.85 pr rulle. Fotografi intrirlig storlek tagen med II row i

*. -r

w*Srv -- 1

* V".

Brownic-Kamera N:o 3.

:np:

Brownic-Kamera N :«> 3,
bildstorlek 8x.l0>/s cm. Ka- 
merans yttre mått äro 15«/s 
<11X18 cm. Fris 21,- pr st. 

Filmrulle för <5 c ,pore ingår, 
passande till Brownie N :o 
8. kost nr 1,50 pr rulle.

Filmrulle för 12 expone 
ringar, passande lill Brownie 
NT:o 2. kostai 3, pr rulle. Fotografi i naturlig storlek tagen med Brownie NT:o 3.

hj <: «s j

Folding-Brownic-Kamcra N.o 4.

Folding-Brownic-Kamcra N :o 4, bild
storlek 6x8 em. Kameruns yttre mött äro 
Rx8'Ax17 cm. P.is 23. pr st.

Filmrulle för 6 exponeringar, passande 
till Folding.Brownie N:o 4. kostar 0,85 
pr rulle.

Fotografi i naturlig storlek, tagen med 
Folding Brownie \ :<> 4.

Ovanstående Brownie-Katneror rekommenderas livligt.

»Vad ska man fotografera 
med sin Brownie Kamera?« 
Provbilderför inspiration 
från Ahlen &. Holms- 
katalogen sommaren 1911. 
Foto Esbjörn Eriksson, 
Kungl. biblioteket.

»ALLA VILJA DE LÄRA SIG DEN VACKRA KONSTEN(( 65



Från fotoälskare till bildsamlare

De motivkretsar som förknippas med amatörfotografin idag 
- resor, natur, familjen och djur - etablerades alltså tidigt, re
dan i slutet av 1800-talet.

Bakom framväxten av ett brett och folkligt amatörfotografe- 
rande i Sverige låg en rad faktorer. Intresset för fotografi spreds 
från kungahuset och aristokratin så småningom till den väl
bärgade medelklassen i slutet av r8oo-talet och sedan under 
r 9 o o -talet till de breda folklagren. Fotohandlarna och kame
ratillverkarna var viktiga aktörer. De spred inte bara tekni
ken och kemin till svenskarna utan också idéer om vem som 
skulle fotografera och vad man skulle fotografera — allt i syfte 
att öka intresset och därmed försäljningen av den nya tekni
ken. De fotografiska föreningarna, som gav ut tidskrifter och 
anordnade fototävlingar, var andra viktiga aktörer. I slutet av 
r8oo-talet var fotografi ett modernt medium och som sådant 
förknippades det med andra moderniteter. Formulerat på an
nat sätt kan man säga att en rad företeelser - kärnfamiljen, re
sandet för nöjes skull, vurmen för det egna landets natur och 
kultur, utomhusbad och fotografi - alla är produkter av sam
ma tid. Livsberättelser i form av fotografiska bilder som sätts 
in kronologiskt i ett fotoalbum slår igenom något senare in
om amatörfotografin, parallellt med att fotografiskt illustrerade 
berättelser blir vanligt i pressen under r90o-talets första hälft. 
Amatörfotografins genrer utvecklades alltså i dialog med så
väl andra fotografiska praktiker som generella strömningar i ti
den. Min genomgång av amatörfotografins etableringsperiod i 
Sverige visar om inte annat hur ett medium formas av den tid i 
vilken det föds. Amatörfotografin är i hög grad präglad av eta- 
bleringstidens moden och ideal.
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Idag är det inte lika lätt att ta reda på vilka som fotografe
rar mest och vad de fotograferar, eftersom många bilder aldrig 
lämnar kameran de tagits med och om de lämnar kameran går 
de inte via ett framkallningslabb utan läggs in i privata datorer 
eller på nätet. Inom loppet av några få år har den digitala ka
meratekniken slagit igenom i Sverige, vilket har ritat om kar
tan för amatörfotografin för såväl handlare som konsumenter. 
Medan digitaliseringen av fotografin debatterades högljutt un
der 1990-talet när yrkesfotograferna gick över till digital teknik 
har motsvarande utveckling bland allmänheten, amatörerna, 
inte föranlett samma uppmärksamhet. Det är en tyst revolution 
som pågått under 2000-talets första år. 2001 såldes 335 000 
analoga och 122 000 digitala kameror i Sverige. Fem år senare 
såldes inga (eller en statistiskt försumbar mängd) analoga ka
meror och 670 000 digitala kameror. Vem amatörfotografen 
är idag och vad denne fångar med sin kamera, vare sig den nu 
sitter i en mobiltelefon eller ett traditionellt kamerahus, vet vi 
ännu så länge lite om.

I det avseendet kommer digitaliseringen av fotografin troligt
vis att innebära en avgörande förändring. Den digitala kame
ran bär man alltid med sig, inte bara på fritiden, på resan och 
till fest. Bilderna samlas inte längre i kronologiska berättelser i 
bokform, inklistrade i album eller som diabildserier, utan an
vänds i ögonblicket eller sparas i databaser, som visuella arkiv 
över våra liv. Om digitaliseringens effekter på amatörfotografin 
vet vi ännu lite och här finns en viktig och stor forskningsupp
gift förvår tids kulturhistoriker och fotohistoriker.
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