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J.E. Thorin. Åtvidaberg. Autodidakt

GUNVOR VRETBLAD 
är chef för Samlingsenheten i 
Stockholm vid Statens mari
tima museer.

I Nordiska museets arkiv finns en stor samling fotografier 
skänkta av Svenska Turistföreningen (stf) 1938. stf bildades 
1885 och ordnade under mottot »Känn ditt land« bland annat 
fotografiska pristävlingar. Johan Emanuel Thorin (1862- 
1930) belönades i några av dessa tävlingar - år 1900 fick han 
första pris under signaturen »lärare på landet« och 1902 tred
je pris, sviten bilder hette då »Baroniet Adelswärd« och inne
höll fotografier tagna i Åtvids socken.

J.E. Thorin hade tillträtt en lärartjänst i Åtvidaberg 1890. 
Som ung var hans dröm »att teckna av naturen och dess fö- 
remål« men han tyckte inte att hans konstnärliga anlag räckte 
till. »Så blev jag lärare«, skriver han själv i Svensk Läraretidning. 
Som medlem i Sveriges allmänna folkskollärarförening arbeta
de han för att utveckla undervisningen och få fram mera peda
gogiska läroböcker. Han kallade de som fanns »torra«. Thorin 
medverkade bland annat i första utgåvan av Nils Holgerssons 
underbara resa av Selma Lagerlöf med en bild.

Fotografi var Thorins stora passion och naturen hans favo
ritmotiv - björkar, ekar och sjömotiv under olika årstider. Han
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Åtvidabergs folkskola 19oi. Foto J.E.Thorin, Nordiska museet.



iakttog naturen och experimenterade med dagrar och ljus, 
och han kunde vänta flera timmar på att ljus och molnskock- 
ning skulle bli perfekta, enligt en kollega från skolvärlden. 
Naturbilderna, som togs i estetiskt syfte, har idag ett stort kul
turhistoriskt värde i och med kulturlandskapets förändringar.

Thorins verksamhet gränsar till bygdefotografens. Han öpp
nade sin ateljé 1892 och från den tiden och fram till slutet av 
hans levnad finns det inte mycket som hänt i Åtvidaberg eller 
trakten omkring, som inte fångats av hans kamera. Parallellt 
upprätthöll han sin lärartjänst, och fotograferingen var både 
ett nöje och en extrainkomst för honom. Åtvidaberg genom
gick under den här tiden en förvandling från kopparbruk till 
industrisamhälle, samtidigt som det skedde en utveckling in
om skogsbruk, lantbruk och kommunikation. Allt finns på bild. 
Och Thorin fanns förstås på plats när Oscar II invigde stamba
nan från Linköping till Vimmerby T902.

På beställning gjorde han stora fotodokumentationer av god
sen Adelsnäs och Bjärka-Säby, med hela miljöer, människor 
och djur. Arbetsprocesserna i Bersbo koppargruva har beva
rats till eftervärlden, liksom timmerflottning, mejerihantering, 
tvätteri och snickerifabrik. Ibland gjorde han dokumentationer 
utanför närområdet. En resa gick till Östersund, Åreskutan och 
Trondheim. En annan, med ett resestipendium från stf 1904, 
gick till Blekinge. I stf:s tävlingar vann han också femte pris 
ett par gånger, för bildberättelser från Tjust och Kinda socknar. 
Flera bilder finns publicerade i Svenska Turistföreningens års
böcker 1900,1903 och t905.

Under den här perioden kallade han sig autodidakt, självlärd. 
Större delen av Thorins fotosamling finns i Åtvidabergs kom
munarkiv. Sammantaget finns över 6000 kulturhistoriska bil
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der och en stor samling porträtt. I Nordiska museet finns bland 
annat en uppsättning av hans porträtt av anställda vid godset 
Bjärka-Säby med sina många torparfamiljer och ett antal av 
hans tävlingsbilder till stf.

Thorin var en av initiativtagarna till Svenska fotografernas 
förbunds Östra krets 1915. Han visade samma engagemang 
där som i Folkskollärarföreningen och framstår som en förtro
endeingivande och humoristisk person, något som man även 
anar bakom t.ex. bilderna på glada, lekande eller snöbollskas- 
tande barn på skolgården.

Folkskolläraren och fotografen Johan Emanuel Thorin vilar 
på kyrkogården vid Gamla kyrkan i Åtvidaberg, ett stenkast 
frän det hus där han bodde med sin familj och där även hans 
fotoateljé var inrymd. Hans fotografier är fortfarande aktuella i 
Åtvidaberg, på väggarna i kommunalhuset, i Bruks- och Facit
museet, Fotomuseet och i fotoklubbens almanacka för 2009.

J.E. THORIN. ÅTVIDABERG. AUTODIDAKT
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Gamla kvarnen cirkaigoo. Foto J.E.Thorin, BrukskuItur Åtvidaberg.
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