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Lotten von Diiben

eva dahlman Lotten von Diiben tillhör en grupp av amatörfotografer som
var verksam redan på i860- och 70-talen. Hon föddes 1828 
och var liksom sin man, Gustaf von Diiben, av adlig börd. 
1868 gjorde Gustaf och Lotten von Diiben forskningsresor 
till fjällsamer i Lule lappmark och 1871 till skogs- och nybyg- 
garsamer i Sorsele, Lule och Piteå lappmarker. På båda expe
ditionerna var Lotten von Diiben fotograf och hon blev där
igenom den första som fotograferade samer i Sverige. Hon 
var också en av de första kvinnor som deltog i vetenskapliga 
forskningsresor. Fotografierna ingick i makens studier av 
samernas historia och liv, och 1868 tog hon bilder av samer 
framifrån och i profil med en stereokamera. Dessa bilder följ
de tidens sätt att se på samer som exotiska och främmande, 
och som ett lägre stående folkslag. Men på fotografierna 
från 1871 finns samerna i sin miljö, där finns också mäktiga 
fjällandskap som Stora Sjöfallet och Harsprånget och olika 
typer av byggnader, bland annat Jokkmokks kapell och Sor
sele kyrka.

Lotten von Diiben arbetade med så kallade våtplåtar. Det

142



tfn Sjäipsi

foto.' 1 36:'}-7

,-n,.

2»
»..rf

■Ä2*:'

Änkan Inga Pantsi med dotterdotter,i866. Foto Lotten von Duben, Nordiska museet.
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Sorseiesamer i Ammarnäsi87i. Foto Lotten von Diiben, Nordiska museet.

var komplicerat, omedelbart före varje fotografering måste ne
gativen prepareras med joderat kollodium. Exponering och 
framkallning måste ske medan plåten var våt eftersom nega
tiven bara var ljuskänsliga så länge som emulsionen var fuktig. 
Mörkrumsarbetet utförde hon i det transportabla mörkrums- 
tältet.

Lotten von Dtibens fotografier ingår i upptäcktsresornas gen
re och den tidiga fotografi av främmande kulturer som finns i 
antropologiska samlingar. Gustaf von Diiben, som rest i Afrika 
i sin ungdom och kommit i kontakt med den sortens fotogra
fi, delade tidens uppfattning att kulturer utvecklas stegvis i en 
uppåtgående trappa där den västerländska civilisationen stod
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Njammatsvid Rapaälven,1868. Foto Lotten von Duben, Nordiska museet.

högst. Detta ville man bekräfta med fotografier och Lotten von 
Diibens bilder har kritiserats i efterhand. Men hon är ändå en 
framstående fotograf i sin tid och hennes arbete är också ett ex
empel på den tidiga kontakten mellan vetenskap och amatör
fotografi. I Nordiska museets arkiv finns förutom hennes foto
grafier från de två forskningsresorna bilder på samiska föremål 
tagna i en ateljé. När Gustaf von Dubens bok Om Lappland och 
Lapparne, företrädesvis de svenske. Ethnografiska studier kom ut 
1873 var det hennes fotografier som tjänade som förlagor till 
illustrationerna i form av träsnitt och litografier. Boken blev 
en klassiker men det skulle dröja cirka hundra år innan Lotten 
von Diibens insats som fotograf uppmärksammades.
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