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Axel och Frida Fredriksson. 
Johan och Augusta Larsson

Annette rosengren Axel och Frida Fredriksson försörjde sig som lantarbetare på
Fogelstad gods i Julita kommun, Sörmland. Som en sidoverk- 
samhet var de ibland en sorts landsbygdens yrkesfotografer 
innan kameror blev mer allmän egendom. Axel fotograferade 
och hustrun Frida assisterade med efterarbetet. Ibland stod 
hon bakom kameran. Den stora samlingen efter dem består 
av privatbilder från deras liv hemma och med vänner och 
släktingar, men framför allt av en omfattande serie porträtt 
av bygdens folk. De är gjorda i hemmen eller utomhus och 
sannolikt på uppdrag av de avbildade som ville ha fotografi
er av sina barn, anhöriga och sig själva i samband med kon
firmation, bröllop och andra högtider i livet. Fotografierna är 
från 1920-talet till en bit in på 1940-talet.

Johan Larsson, bosatt i Ö. Tösseberg i Sunne i Värmland, ver
kar ha haft en liknande roll i bygden. Men i samlingen efter 
honom finns också porträtt av hästar och nötkreatur tillsam
mans med sina ägare, och av katter, höns och andra smådjur. 
Hans syster Augusta assisterade med framkallning och kopie-
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Familjeporträtt och arbetslag i Fogelstad. 
Foto Axel Fredriksson, Nordiska museet.



ring. För försörjningen drevjohan smedja, snickeri och bygg
nadsverksamhet tillsammans med flera syskon. Fotografierna 
är från 1920- och 30-talen.

Bygdefotografer som paret Fredriksson och syskonen Lars
son kan beskrivas som halvamatörer eller halvprofessionella. 
De var ofta självlärda, utövade sin hobby och sitt deltidsyrke 
under mycket enkla förhållanden. De hade sällan möjlighet att 
förstora utan bilderna var kontaktkopierade och följde därmed 
negativens storlek. Kopieringen gjordes som regel med hjälp av 
dagsljuset, vilket innebar att negativ och kopieringspapper pla
cerades mot varandra i en träram med glas, och belystes med 
dagsljus utomhus under ett antal minuter eller ibland timmar. 
Därefter framkallades pappret i ett mörklagt rum. Metoden var 
vanlig långt in på 1900-talet.
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Foto Johan Larsson, 
Nordiska museet.
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