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John Ericsson

annette rosencren Många av de tidiga amatörfotograferna har haft tekniska yr
ken. Så var det också med byggnadsingenjören John Ericsson 
från Falun, vars döttrar skänkte faderns efterlämnade lev- 
nadsminnen och åtta fotoalbum till museet 2003. John 
Ericsson (1887-1972) började som gjuteriarbetare vid Stora 
Kopparberg i Falun och blev efter studier byggnadsingenjör 
och till slut chef för byggnadsavdelningen vid Falu gruva. 
Han var en allmänt kreativ människa, som tecknade, spelade 
diverse instrument, sjöng, fotograferade, satte samman foto
album, skänkte bort fotoalbum, och som skrev självbiografis
ka och kulturhistoriska texter och hyllningsdikter. Drygt tju
go år gammal, förmodligen 1911, började han fotografera och 
fortsatte så hela livet. Albumen ger glimtar av ungdomsåren 
men de flesta följer familjelivet med barn och barnbarn.

Framför allt fotografierna från 1920-talet uttrycker intresse 
för komposition, kamerateknik och mörkrumsarbete. När han 
fotograferade egna barn och syskonbarn ställde han upp dem 
på rad, tripp, trapp, trull från vänster till höger. Han fotografe
rade för att ha minnesbilder, och han gjorde många kopior för
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»Mor och Kerstin. Utsikt över 
sjön Varpan från sommar
huset Solliden i923.« Foto John 
Ericsson, Nordiska museet.
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att ge bort. Men han fotograferade också arbetsplatsen, foto
grafier som med något undantag inte finns i albumen eftersom 
dessa ägnas familjelivet. Hade han inte kamera med sig hände 
det att han tecknade. När han skrev om sitt liv påminde han 
om tecknandets betydelse längre tillbaka. I barndomshemmet 
fanns inte kamera och när en liten syster dog i tvåårsåldern, så 
tecknade modern av det döda barnet för att ha en minnesbild.

Varifrån inspirerades han? Döttrarna minns inte någon fo
tolitteratur i hemmet men däremot Svenska Turistföreningens

or A 3

årsböcker där väletablerade fotografer 
medverkade. Flera bilder från 1920-ta- 
let associerar till välkänt måleri såväl 
som till tidens tidskriftslayouter, oav
sett hur han kom i kontakt med dessa.

John Ericssons tekniska intresse 
märks när han prövade vad kameran 
och filmen förmådde. Blixt prövade 
han första gången 1920 och sedan fo
tograferade han ofta inomhus. Ibland 
använde han självutlösare och är själv 
med på många bilder från 10- och 
2 o-talet. När barnen var små var ka
meran en stor träkamera med Voight- 
länderoptik, som långt senare gått i arv 
till ett barnbarn. I hemmet i Falun hade 
han ordnat med mörkrum i en skrubb, 
och där verkar han ha varit mest aktiv 
under 20-talet.

»Karin och Brita«,ig27. Foto John Ericsson, 
Nordiska museet.
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»Bilderfrån Gagnefi92i.« Foto John Ericsson, Nordiska museet.
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Sex barn på rad,1930. Foto John Ericsson, Nordiska museet.
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Ur album med titeln Semesterminnen 1917,1918,1919. Foto John Ericsson, Nordiska museet.
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