


BLIXTEN 

Mörkrets herre 
Med en knall brände fotografen av en sats magnesiumpulver, blixtskenet lyste upp 
rummet och bilden var tagen. Ett rökmoln steg mot taket och fick vädras ut genom 

ett öppet fönster. Det gick bra även denna gång. Fotografen kunde pusta ut. Den 
explosiva blandningen var inte helt ofarlig. 

agnesium som belysningskälla var i bruk från 
1860-talet och närmare hundra år framåt, 
först som tråd eller i smala remsor. Den 
dyrbara metallen gav en klar och långsamt 
brinnande låga som användes när dagsljuset 
svek fotografen. En rad olika brännare 

kom ut på marknaden under de följande årtiondena. De matade 
gradvis fram magnesiumbandet och gav fotografen gott om tid 
att exponera sina bilder. Alternativet var att hänga upp en remsa 
magnesium som brann med klar låga under en längre stund. 

Fotografen kunde också använda rent magnesiumpulver. 
Med hjälp av en gummiblåsa sprutades blixtpulvret rakt in i en 
brinnande låga. I luftströmmen antändes pulvret och gav ett 
tillräckligt kraftigt ljus för att exponera en bild även i dunkla eller 
mörka utrymmen. 

På 1890-talet kom det som kallades blixtpulver, en explosiv 
blandning av magnesiumpulver och ett oxiderande ämne. Pulvret 
lades på en metallbricka utrustad med någon form av tändanord-
ning, monterades på stativ eller hölls upp av fotografen. Slutaren 
öppnades, laddningen antändes och resulterade i en kraftig blixt. 
I en del fall användes elektricitet för att utlösa laddningen. 

En variant av den här metoden var att kapsla in en mindre 
mängd blixtpulver i papper. De små blixtpatronerna försågs med 
ett snöre för upphängning, till exempel i en dörröppning. Fotogra-
fen tände laddningen och fick sin bild. 

BLIXTPU LVER MEDFÖRDE risker men skickligt hanterat blev resulta-
tet ofta bra, skuggorna mjuka och de kunde även lättas upp med 
vita reflexskärmar. Nya blandningar hade också gjort dem nästan 

En fotoblixt för magnesiumband ti I lverkad av 
tyska Bochum Werke AG 1925. Den hade formen 
av ett cigarrettetui i forn icklad meta 11 och rymde 
en rulle magnesiumband som matades fram inför 
varje tagning. Hed en långsamt brinnande låga 
räckte bandet för ett hu ndrata I exponeringar. Den 
såldes med det exportinriktade namnet Pocket 
Sunshine Lamp Foto Emma Fredriksson/TH 
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Elektronblixten Portflash av typ 1701 A med 
aggregat. Utrustningen tillverkades 1946 av 
Dawe Instruments Ltd i London. Blixten var en av 
de första i sitt slag som såldes i Sverige 
Foto Emma Fredriksson/TH 
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rökfria och ännu på 1950-talet såldes blixtpatroner i fotohandeln. 
De var billiga och lämpliga för amatörer. 

Redan på 1930-talet hade dock ett alternativ kommit ut på 
marknaden, blixtlampor. Även i lamporna användes magnesium 
i form av en tunn tråd. Den inneslöts i en kolvlampa fylld med 
syrgas och antändes med elektricitet. Snart byttes magnesium ut 
mot aluminiumfolie och när den tyska "Vacublitz" lanserades blev 
den modell för en rad tillverkare i Europa. 

De från början stora kolvblixtarna tillverkades i allt behändigare 
format. De användes i olika typer av blixtaggregat med reflektorer 
och kunde monteras på kameror avsedda för både yrkesfolk och 
amatörer. Blixtlampor gjorde det också möjligt att synkronisera 
ljuskällan med kamerans slutare. 

Synkroniseringen innebar att blixten gav maximalt ljusinsläpp 
vid valt bländarvärde. Tekniken fick stor betydelse inom de flesta 
fotografiska områden, exempelvis inom pressen och den veten-
skapliga fotografin. 



På 1960-talet var blixtarna så små att blixtaggregaten placerades 
i kamerahusen. Den endast tre centimeter höga lampan "AG 1" 
blev standard på amatörmarknaden och Kodak utvecklade en 
särskild blixtkub för sin framgångsrika kameraserie Instamatic. 
En plastkub med fyra blixtlampor inklusive reflektorer placerades 
ovanpå kameran, en smidig konstruktion som gjorde det möjligt 
för miljoner familjefotografer att ta färgbilder även inomhus. 

IDEN OM ATT använda en elektrisk gnista som blixt hade prövats 
tidigare men först på 1930-talet blev den en realitet och praktiskt 
användbar. Genom att ladda en kondensator med mycket hög 
spänning och därefter utlösa den i ett rör fylld med xenongas 
skapades en intensiv ljusblixt. 

I normalfallet var blixttiden 1/1000 sekund men för vetenskap-
ligt bruk kunde den extremt korta tiden 1/1000 000 uppnås. Det 
blev möjligt att detaljstudera mycket snabba förlopp. Med strobo-
skopet som fyrade av en serie blixtar gick det att fånga moment i 
en kontinuerlig rörelse, exempelvis när en golfspelare slog ett slag 
med sin klubba, en form av höghastighetsfoto. 

Den första generationen elektronblixtar var stora nätanslutna 
golvaggregat avsedda för bland annat fotoateljeer och laboratorier. 
Dimensionerna krympte och från mitten av 1950-talet såldes de 
som bärbara modeller, ett par kilo tunga. Fotografen bar aggre-
gatet i en rem över axeln och den handhållna lampstaven kunde 
monteras på kameran. 

Även om priset till att börja med var väl högt för de flesta 
amatörer slog elektronblixtar så småningom ut de traditionella 
blixtlamporna. Billiga och allt smidigare modeller såldes. 
Utvecklingen underlättades av att allt ljuskänsligare negativ och 
diapositiv kommit ut på marknaden. Blixtarna behövde därför 
inte vara så kraftfulla. 

PARALLELLT TOGS mer effektiva reflektorer och batterier fram och 
dimensionerna krympte. På samma sätt som skedde med expo-
neringsmätarna byggdes blixtarna slutligen in i kamerahusen. 
De synkroniserades med slutare och bländare för halv- eller 
helautomatisk drift. 

Framför allt på amatörsidan blev den inbyggda blixten en själv-
klarhet medan den i stort sett saknade betydelse för professionella 
system- och ateljekameror där andra lösningar var tillgängliga. 
Seriekopplade slavblixtar, hela ljusväggar och annan utrustning 
användes i ateljeer och i vetenskapliga sammanhang. 

I spåren av den digitala utvecklingen och den snabbt förbättrade 
batteritekniken i slutet av 1900-talet introducerades också nya 
tekniska lösningar för blixtar. Enheterna reducerades till försum-
bara dimensioner och mobilkamerorna fick till och med dubbla 
ljusfunktioner, både blixtaggregat och ficklampa. Den tänkande 
kameran klarade de flesta situationer utan fotografens hjälp.• 

Klassiskt blixtaggregat från amerikanska Graf lex 
lnc., nästan en halv meter högt och försett med en 
kraftig blixtlampa från Philips av typen Photoflux. 
Lampan innehöll ett nystan med magnesiumtråd 
som antändes med hjälp av ett antal stavbatterier i 
aggregatets rörformade fot. 
Foto Emma Fredriksson/TH 
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