


EN NY BILDVÄRLD 

Till fiOrran IOnder 
Fotografin kom att spegla världen utanför och långt borta, att se utan att ha varit 
där. Allmänheten kunde ta del av förhållanden bortom den egna vardagen och 

vetenskapsmännen fick möjlighet att dokumentera sina iakttagelser. I takt med att 
fotografin blev mer lätthanterlig ingick kameran i de flesta forskares utrustning. 

nder 1800-talet dominerade Europa allt 
större delar av världen. Soldater, missionärer, 
handelsmän, upptäcktsresanden och äventyrare 
kartlade världskartans okända områden. Epoken 
utmärktes av nationalism, imperialism och rå 
rasism. Samtidigt fanns ett stort mått av nyfiken-

het, en vilja att söka ny kunskap och under seklet utvecklades 
exempelvis antropologin, etnografin och arkeologin till etablerade 
vetenskaper i den akademiska världen. 

Främlingarna möttes stundtals av svåra förhållanden. Alla 
var inte rustade när de väl lämnat sina skepp och stigit i land. 
Beroende på breddgrad och årstid fick de uthärda tropisk hetta 
och arktisk kyla, orkaner och översvämningar, epidemier, fientliga 
attacker och sviktande mod. 

Fotografin blev ett viktigt verktyg för deltagarna i expeditioner 
och krigståg. Den från början svårhanterliga fotokonsten hade 
förenklats efter varje tekniksprång. Nya metoder och smidigare 
utrustning resulterade i nya typer av bilder, tidigare oprövade 
motivkretsar och uttryck. 

UNDER STÖRRE DELEN av 1800-talet var dock fotografering en 
känslig sak vid resor i fjärran länder. Isvidder, sandhav och 
fuktdrypande växtlighet ställde stora krav på fotografen och den 
fotografiska apparaturen. Ofta var de resande fotograferna inte 
heller yrkesfolk utan hade fotografering som en bisyssla utöver 
sina huvud uppgifter. 

Den resande fotografen var också långt borta från ombonade 
ateljeer och den miljö som utrustningen ursprungligen var avsedd 
för. I mitten av århundradet vållade särskilt vikten problem. De 
stora glasnegativen var tunga och i kombination med kamera, väl 
tilltagna objektiv, stativ, mörkrumstält och framkallningsutrustning 
var särskilda åtgärder nödvändiga vid transporter. 

Fotoexpedition iYellowstone National Park. 
Fotograf FrankJay Haynes med assistenter och 
fotoutrustning neda nfor The T eton Ra nge vid 
Snake River. Han blev Northern Pacific Railroads 
officielle fotograf i slutet på 1870-talet och fick 
också samma befattning i nationalparken. Under 
årtionden spred Haynes uppmärksammade 
fotografier av det orörda landskapets skogar, 
bergsmassiv, floder och heta källor. På 1880-talet 
tog Haynes de forsta vinterbilderna i Yellowstone. 
Under en tjugonio dagars äventyrlig färd i 
temperaturer ned till 47 minusgrader lyckades 
han komma tillbaka med ett fyrtiotal fotografier. 
Foto FrankJay Haynes 
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Glaciärgrotta på tusen meters höjd vid 
Grindelwald i Schweiz. Kolorerat fotografi 
från 1890-talet avsett for laterna magica. 
Foto Firma Wood, London 
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I bergstrakter, öknar, djungler och andra svårforcerade områden 
användes bärare, hästar, åsnor eller kameler. 

Temperaturskillnaderna innebar också svårigheter, särskilt 
under våtplåtens dagar. De kemikalier som användes krävde 
jämn temperatur och fotografen ställdes ibland inför svåra 
överväganden i ökenvindens fyrtio torra plusgrader eller isande 
arktiska minusgrader. Fotoutrustningen skulle också skyddas när 
sandstormens mikroskopiska partiklar trängde in i allt och alla 
eller brytande jättevågor slog in över relingen, dränkte däck och 
manskap och saltvattnet sipprade ned i kajutan. 

Eftersom våtplåten byggde på en snabb arbetssekvens var foto-
grafen tvungen att alltid ha tillgång till någon form av mörkrum. 
På resor var små ljustäta tält en vanlig lösning. Med överkroppen 
under tältduken utförde fotografen nödvändiga sysslor. En 
variant var små uppfällbara lådor där bara underarmarna stacks 
in i den mörka kammaren. Oavsett metod krävdes erfarenhet för 
att lyckas. 

FÖLJANDE TEKNIKSKIFTEN med torrplåt och rullfilm gynnade alla 
fotografer på resande fot. Negativ och kameror blev mindre och 
enklare att hantera och behovet av omedelbar tillgång till mörk-
rum försvann. Fotografen kunde avvakta med framkallningen till 



G. & H. Hasselblad 

Andrees Polarexpedition 1897 

långt efter att bilden hade tagits, stundtals månader om negativet 
förvarades svalt, torrt och mörkt. Sådana idealiska förhållanden 
var dock sällsynta vid längre resor. 

Ur fotografisk synvinkel var långfärder till havs att föredra. De 
gav fotografen möjlighet till ett eget utrymme ombord, en kajuta 
som mörkrum och magasin för fotoartiklar. Med lätt utrustning 
gjordes snabba strandhugg och dagsutfärder. Väl tillbaka ombord 
skedde nödvändigt efterarbete. Fotograf en kunde löpande justera 
sina arbetsrutiner och få kontroll över resultatet. 

En annan fördel var att farkostens däck kunde användas som 
dagsljusatelje. Ett stycke tyg spikades upp och fick tjäna som 
fond. Människor som expeditionerna mötte bjöds ombord och 
porträtterades under bekväma förhållanden. Det handlade bland 
annat om antropologiska studier av urinvånare. Porträttbilderna 
kompletterades ibland med vyer från de avbildades hem, boplat-
ser och livsmiljöer. 

Efter sekelskiftet 1900 blev det möjligt att utöver fotografiska 
stillbilder också ta rörliga bilder, det vill säga 35 millimeters film. 
Även här handlade det om en otymplig utrustning och först med in-
troduktionen av filmformatet 16 millimeter blev film upptagningar 
vanligare. Senare kom många resande att i första hand ägna sig åt 
film medan stillbilden reducerades till ett komplement.• 

Göteborg 

Danskön på Spetsbergen sommaren 1897. 
Nils Strindberg prövar den speciella kamera som 
konstruerades inför ballongfärden till Nordpolen 
Att fotografera på nordliga breddgradervar 
förknippat med särskilda svårigheter. Vid den 
här tiden användes ofta rullfilm, en i jämförelse 
med glasplåtar mycket kompakt och lätt form av 
negativ. Expeditionens läkare Christian Lembke 
iakttar uppmärksamt när kameran görs klar med 
negativfilm i format 13x18 centimeter. Till höger 
står assisterande Vilhelm Swedenborg. 
Foto G. & H. Hasselblad 
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Sverige och vOrlden 
Många svenskar begav sig ut i världen. En del for iväg oplanerat och slumpmässigt 

medan andra hade specifika uppdrag. Upptäcktsresande blev ett begrepp och 
regelrätta forskningsfärder genomfördes i privat eller statlig regi. De flesta hade en 

sak gemensamt - fotografisk dokumentation. 

Löjtnanten vid svenska flottan, Adolf Ekelöf, 
seglade ut i världen under engelsk flagg på 
1860-talet. Hans tidstypiska reseskildring av 
strandhugg och besök i främmande hamnar i 
Stilla havet gavs ut i bokform några år senare. 
Den illustrerade upplagans inledande litografiska 
bi Id har titeln "Passad sceneri efter sol nedgången", 
en stillsamt romantiserad vy av seglatser i varma 
vatten. Bildkälla Ett åri Stilla Hafvet 
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ikt de stora sjöfartsnationerna sände även dub-
belmonarkin Sverige-Norge ut statsfartyg på 
oceanerna. Den första världsomseglingen med 
ett svenskt örlogsfartyg skedde 1851-53. Fregatten 
"Eugenie" med 40 kanoner och en besättning på 
350 man seglade jorden runt. Ombord fanns en 

handfull personer med vetenskapliga uppdrag inom bland annat 
fysik, zoologi och botanik. I detta tidiga skede i fotografins histo-
ria spelade dock kameran inte någon större roll. 

Annorlunda var det två årtionden senare under den svenska 
polarexpeditionen åren 1878-79. Den leddes av geologen och 
mineralogen Adolf Erik Nordenskiöld med Louis Palander som 
fartygschef ombord på barken "Vega". Palander fungerade även 
som fotograf och dokumenterade inte bara islandskapet och livet 
ombord utan fotograferade bland annat ett tidigare okänt arktiskt 
folkslag, tjuktjerna. 

Expeditionen rönte internationell uppmärksamhet. För första 
gången lyckades ett fartyg färdas österut från Barents hav genom 
Norra Ishavet till Berings sund och Stilla Havet, den så kallade 
Nordostpassagen. En rad vetenskapsmän hade mönstrat på, 
representanter för bland annat ämnesområdena meteorologi, 
zoologi, geologi och hydrologi. 

ÅNG FREGATTEN "VANADIS" bestyckad med 22 kanoner blev det 
andra svenska örlogsfartyg som seglade jorden runt. Åren 1883-85 
styrdes färden västerut med besök i Sydamerika, Asien och Afrika. 
Hjalmar Stolpe svarade för en del av det vetenskapliga program-
met. Han tjänstgjorde som entomolog, arkeolog och etnograf och 
samarbetade intimt med Oscar Ekholm, expeditionens officielle 
fotograf. Yrkesfotografen Ekholm dokumenterade hela resan 
inklusive expeditionens vetenskapliga arbete. 



»Det intresse, hvarmed 
publiken synes hafva 

omfattat några på 
sednare tider af landsmän 
offentliggjorda skildringar 

af deras resor på främmande 
jord, har föranledt 

författaren att af sina 
anteckningar från åren 
1867-68, då han under 

engelsk flagg beseglade Stilla 
Hafvet, sammanskrifva 

detta lilla arbete.« 
Ett år i Stilla Hafvet I Rese minnen af Adolf Ekelöf med 

17 lithografierade afbildningar", Stockholm 1872 



Fotografieritryckforekom inteforrän i slutet 
av 1800-talet. I stället illustrerades tidskrifter 
och böcker med andra former av bildtryck, bland 
annat tonlitografi. Hänga litografier i den tidens 
rese be rätte I ser utg i ek dock från fotograf i ska 
original och fick därmed en speciell karaktär. 
Författarna hade ibland egna fotografier som 
förlagor men de köpte också bild material från 
lokala fotografer, motiv som senare omvandlades 
till litografiska illustrationer. Dessa bilder 
präglades ofta av en noggrant redovisande och 
detaljrik stelhet av ett slag som for det mesta 
saknades om en konstnär hade återgivit samma 
motiv. Bildkälla Ett år i Stilla Hafvet 
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Hjalmar Stolpe hade bland annat som uppgift att samla in 
objekt till Naturhistoriska riksmuseets etnografiska avdelning, 
föregångare till nuvarande Etnografiska museet. Han förde hem 
drygt sju tusen föremål av skiftande slag, bland mycket annat åttio 
kranier och fem mumier som han grävde upp från ett gravfält i 
Ancon i Peru. 

En rad andra forskare gav sig också ut på expeditioner från 
andra delen av 1800-talet och långt fram i tiden. Många kallade sig 
upptäcktsresande och i den skaran ingick också allmänt entusias-
tiska resenärer utan forskningsuppdrag. Alla ville de i bild berätta 
om vad de såg och upplevde. 

Fotografierna kom till nytta i många sammanhang och användes 
bland annat för vetenskapliga redovisningar, vid föreläsningar, 
som illustrationer i böcker och tidningsartiklar eller som stöd 
under de föredragsserier som en del livnärde sig på efter hem-
komsten. 

SVEN HEDIN VAR en av de mest beresta och uppmärksammade 
forskarna. Under årtionden gjorde han långa färder i Asien för 
att kartlägga områden som tidigare varit okända för Europa. Han 



behärskade både penna, pensel och kamera och publicerade ett 
stort antal böcker med egna illustrationer, arbeten som även fann 
många läsare utomlands. 

Hedin ingick i den grupp svenskar som i tidens anda beskrev 
förhållanden runt om i världen, exempelvis Otto Nordenskjöld, 
Erland Nordenskjöld, Gustaf Bolinder, Eric von Rosen och Eric 
Mjöberg. Några ägnade sig åt antropolgi, etnografi och andra 
vetenskapliga grenar medan andra nöjde sig med att i text och bild 
redogöra för sina äventyrligheter inför en kunskapstörstande och 
förväntansfull hemmapublik. 

På 1950-talet blev Sten Bergman och Rolf Blom berg några av de 
sista exemplen på dem som kallades upptäcktsresanden. Båda 
fotograferade, framträdde som populära föredragshållare i radio 
och var på sin tid även bästsäljande författare. Bildmaterialet hade 
en framträdande plats i deras böcker.• 

Flygmaskiner och luftskepp innebar nya 
möjligheter att med kamera nå jordens 
tidigare outforskade områden. På sin väg mot 
Nordpolen passerade det italienska luftskeppet 
ltalia även Stockholm och den 3 maj 1928 tog 
den skickligeflygfotografen Oscar Bladh en 
bild av ltalia över Nybroviken Ombord fanns 
sexton besättningsmän inklusive den svenske 
meteorologen Finn Halmgren. Farkosten nådde 
sitt slutmål den 24 maj men expeditionen fick ett 
katastrofalt slut när luftskeppet havererade dagen 
därpå Trots efterfoljande undsättningsforsök 
omkom en stordel av besättningen inklusive 
Finn Halmgren Foto Oscar Bladh 





EN NY BILDVÄRLD 

KOnn ditt land! 
Nybildade Svenska Turistföreningen ville till att börja med väcka allmänhetens 

intresse för den svenska fjällvärlden. Snart breddades verksamheten till riket 
i övrigt. Den första årsboken kom ut 1886 och fick framöver stor betydelse 

för svensk fotografi. Föreningen anordnade fototävlingar som sporrade både 
yrkesfotografer och amatörer att skildra sitt eget land. 

öreningen, som startades 1885 av en grupp geologi-
studerande i Uppsala, efterfrågade fotografier 
av "turistiskt intresse", representativa bilder 
som visade olika landsdelar, sevärdheter och 
befolkningens levnadsvillkor i stort. Så småningom 
byggdes ett stort bildarkiv upp som svarade mot 

föreningens motto: "Känn ditt land!" 
Den dittills största fototävlingen utlystes våren 1897. Den pågick 

i tre år med prisutdelning för varje år. Första pris var 500 kronor. 
Även om det inte uttalades hade tävlingen en populärvetenskaplig 
inriktning, en riksomfattande satsning på antropologi och 
etnologi. Utöver två representanter för turistföreningen ingick 
tre ledamöter i prisnämnden, nämligen Svenska sällskapet för 
antropologi, Nordiska museet och Fotografiska föreningen. 

Tävlingens ämnesområden specificerades i detalj och blev 
styrande för bedömningen av de insända bidragen. En önskan var 
att fotografierna skulle bilda "fullständiga serier" för att uppnå 
tävlingens syfte att "åstadkomma en systematisk fotografering af 
land och folk". Prisnämnden presenterade därmed en av Sveriges 
första sammanhållna satsningar inom fotografin, en programför-
klaring för en tidig form av dokumentär fotografi. 

FÖRSTA TÄVLINGSÅREt efterfrågades "typiska landskaps- och 
vegetationsbilder samt om möjligt bilder ur djurvärlden". En 
rad exempel gavs. Olika typer av skogsbestånd var av intresse 
och även bilder som visade de fyra årstiderna och "utsikter eller 
bilder karakteristiska för någon viss provins". Även "landskap vid 
midnattssolsbelysning" ingick i önskemålen. 

Andra året handlade om "byggnader och stadsbilder, t. ex. 
kyrkor, slott, herregårdar, bondgårdar, fäbodar, fisklägen, fabriker, 
ruiner, fornlämningar o. s. v." Det sista tävlingsåret gällde "folk-
typer, bilder ur folkets och olika folkklassers lif, deras näringar, 
arbeten, nöjen o. s. v., t. ex. scener ur skogs- och flottningsarbetarnes, 

järnvägen Gäiiivare - Porjus byggdes vintern 
1911 direkt på de bottenfrusna myrarna . Det 
är osäkert vem som svarar for fotografiet men 
möjligen är det fotograf Borg Hesch som tog 
bilden i samband med en dokumentation av 
järnvägsbygget. Foto Troligen Borg Hesch 
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Finska arbetare i kolgården vid Björknäs sågverk 
i Ångermanland Ett fotografi av Dagmar Eriksen i 
Norrköping, en av alla de kvinnliga fotografer som 
var verksamma åren runt sekelskiftet 1900. Hon 
uppmärksammades av Svenska T uristforeningen 
och prisbelönades bland annat med motiveringen 
att hon hade "god blick och fin hand". 
Foto Dagmar Eriksen 
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grufarbetarnes, västkustfiskarnes och landtbefolkningens lif, olika 
slags fortskaffningsmedel, såsom fartyg, åkdon o. s. v." 

Föreningens initiativ möttes av ett växande intresse. Både en 
spirande turistnäring, förbättrad tryckteknik för fotografiska 
bilder och den tekniska utvecklingen inom fotoindustrin stödde 
satsningen. Lätt handkamera i rem över axeln och rullfilm i fickan 
passade bra i resenärens packning. Ett antal amatörfotografer 
deltog i ansträngningarna att framställa Sverige och dess folk i 
bild. Parallellt utvecklades fototävlingarna till en ny plattform för 
den fotografiska yrkeskåren. 

BILDMATERIALET ANVÄNDES i årsböckerna, i resehandböcker och 
en rad andra publikationer liksom vid utställningar och i form av 
pedagogiska bildserier och inte minst i den reklam som riktades 
till inhemska och utländska turister. Turistföreningens satsning på 
fotografi fick sannolikt betydelse för allmänhetens syn på sitt land. 

En rad kvalificerade fotograf er deltog i tävlingarna och några 
yrkesfotografer fick också regelrätta uppdrag. En av dem som tidigt 
uppmärksammades var folkskolläraren Johan Emanuel Thorin 
som även drev en atelje i Åtvidaberg. Han fick pris år 1900, fram-
gångarna fortsatte flera år framöver och han erhöll bland annat ett 
prestigefyllt resestipendium för "fotografiska studier i Blekinge". 

Av naturliga skäl skiljde sig amatörernas bidrag från de professi-
onellas prestationer som ofta rörde sig om komplicerade tagningar 
i stora format. Särskilt krävande var de årliga presentationerna av 
ett av rikets landskap då fotograferna gärna använde tung teknik 
med kameror för torrplåt upp till 24x30 centimeter. 

DE RIKT ILLUSTRERADE årsböckerna fick en allt högre status i 
takt med att medlemsantalet steg. Startåret 1885 redovisades 
blygsamma sjuttiofyra personer för att öka till 3 000 år 1890. 



Vid sekelskiftet 1900 var antalet 25 000 medlemmar och 1920 
närmade sig medlemssiffran 100 000. 

Sista krigsåret 1918 blev dock ett mellanår när det gällde den 
fotografiska delen. I årsrapporten heter det: "På grund av rådande 
tidsförhållanden, icke minst den tilltagande svårigheten att anskaf-
fa nödiga utensilier, ha inga resor i fotografiskt syfte företagits, ej 
heller någon pristävlan utlysts." Styrelsen kunde ändå redovisa en 
bildsamling på cirka 30 000 fotografier och antalet skioptikonbilder 
uppgick till 5 000 inklusive "geografiska skolbilder". 

Senare dubblerades medlemssiffran, föreningen fick karaktären av 
folkrörelse och årsbokens upplaga närmade sig 200000. Några foto-
grafer kom att starkt förknippas med turistföreningens publicistiska 
verksamhet, i första hand C. G. Rosenberg som i början av 1920-talet 
anställdes som fotograf och var aktiv under flera årtionden. 

På 1930-talet framträdde bland många andra Lennart af 
Petersens och under efterkrigstiden medverkade en rad av de yrkes-
fotografer som präglade sin epok. Förutom Lennart Nilsson bidrog 
flera medlemmar i Tio/Foto, till exempel Hans Hammarskiöld, 
Sven Gillsäter, Tore Johnson och Pål-Nils Nilsson. Den senare blev 
Svenska Turistföreningens huvudfotograf under några år. 

Fotograferna skildrade Sverige, dess natur, folk och näringar på 
samma sätt som avsikten hade varit när utgivningen av årsboken 
inleddes på 1880-talet. • 

Fotograf Oscar Halldin blev en av Sveriges första 
pressfotografer med Stockholm som bas men han 
skildrade också olika delar av landet. Förutom 
flygfoton från ballong tog han dokumentärt 
präglade bilder. Under titeln "Eget hem i 
Björkliden" införlivade Svenska T uristforeningen 
bland annat det här fotografiet i sitt bildarkiv. 
Oscar Ha I ldi n foresprå kade en rea I istisk och 
okonstlad bildsyn till skillnad mot många 
tongivande fotografer som i början av 19 00-ta let 
bekände sig till den så kallade piktorialismen med 
dess konstnärliga anspråk Foto Oscar Halldin 
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Ingenjör Winbladhs bostad under arbetet med 
järnvägslinjen mellan Gällivare och Porjus Köket 
utgörs av en fristående järnkamin med en planka 
som diskbänk och en spann sköljvatten Kocken, 
den unge samen Ivar Kurack, sitter på huk framför 
skafferiet och har just ställt upp några burkar 
och kärl på kojans tak. Fotografiet togs av den 
välkände fotografen Borg Hesch i Kiruna. Under 
årtionden följde han samhällslivet i Norrland och 
utbyggnaden av landsdelens infrastruktur. 
Foto Borg Hesch 
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De mörka tiderna 
Professor Anders Retzius hade under tidigt 1800-tal utvecklat ett så kallat 
skallindex för att rasbestämma människor. En indelningsgrund var lång-
och kortskalliga individer. Sonen Gustaf Retzius fortsatte faderns arbete 

under senare delen av 1800-talet. Även i ett internationellt perspektiv blev 
de centralgestalter inom den växande rasbiologin. Fotografin fick en allt 

viktigare funktion inom ämnesområdet. 

ör att pröva och säkerställa sina teorier hade Anders 
Retzius samlat in ett omfattande material för 
jämförande studier. Sonen fortsatte faderns antro-
pologiska arbete och bearbetade, katalogiserade och 
utökade samlingarna i det anatomiska museum som 
byggts upp på Karolinska institutet. 

Gustaf Retzius blev 1877 institutets och rikets förste profes-
sor i histologi och innehade även en professur i anatomi på 
1880-talet. Han hölls för att vara en av landets mest framstående 
vetenskapsmän, aktiv inom en rad forskningsområden, författare 
till flera omfattande verk och ledamot i Svenska Akademien. Med 
sina insatser bidrog både far och son till att utveckla Karolinska 
institutets verksamhet. 

Bland mycket annat ägnade sig Retzius åt nervsystemets ana-
tomi, hjärnans former och kraniets utseende och han mätte män-
niskoskallar för att söka efter rasernas mest ursprungliga typer. 
Materialet omfattade omkring åtta hundra kranier från Sverige 
och andra delar av världen. Det handlade om gravplundring i 
bland annat Sydamerika och inhemska leveranser från fängelser 
och andra institutioner. 

Tillsammans med läkaren och professorn Carl Curman 
dokumenterade han samlingarna i bild. Curman ansvarade 
för Karolinska institutets fotoatelje, landets första avsedd för 
medicinsk fotografi. Retzius hade anledning att i samband med 
sin publicistiska verksamhet få tillgång till fotografier. 

RETZI us VAR EN AV initiativtagarna till Antropologiska sällskapet 
som bildades 1873 och bland annat gav ut Tidskrift för antropologi 
och kulturhistoria. Där framträdde han som en flitig skribent 

Kranium från samlingen vid Karolinska institutet 
fotograferad av Carl Curman. Fotografiet togs 
sannolikt på 1860-talet i institutets fotoatelje 
Av skriften kan bland annat uttydas att kraniet 
kommer från Sydaustraliens huvudstad Adelaide 
vid floden Hu rrays utlopp "H urry = Austra I ien 
/från PortAdelaide/från Nya Holland/ 843 
af Capt Carsten Werngren" En tolkning är att 
kraniet" Hemfordes 1843" av kapten Werngren 
från den då nyanlagda stadens hamn. Namnet 
längst ned kan tolkas som "A. Retzius" och 
samlingsnumret "1167". Registreringen visar att 
far och son Retzius arbetade metodiskt med sitt 
material och att Gustaf Retzius kompletterade de 
skriftliga uppgifterna med fotografiskt underlag . 
Foto: Carl Curman 
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tillsammans med framstående arkeologer som Hjalmar Stolpe, 
Hans Hildebrand och Oscar Montelius. 

Själv svarade han bland annat för Finska kranier jämte några 
natur- och litteraturstudier inom några andra områden af finsk 
antropologi som publicerades 1878. Vidare gav han 1889 ut Crania 
Suecica Antiqua och Anthropologia Suecica 1902. Den senare 
volymen var ett resultat av de omfattande undersökningar som 
gjordes av tusentals svenska värnpliktiga, en verksamhet som med 
statsmakternas godkännande skulle fortsätta in på 1920-talet. 

Vid det laget hade Gustaf Retzius avlidit och den blivande che-
fen för Statens institut för rasbiologi, Herman Lundborg, trädde 
fram som ledande företrädare för den rasbiologiska forskningen 
i Sverige.• 

"Kort-och långskalliga" kranier var en vanlig 
typbestämning. Det fanns även avsiktligt 
omformade skallar i Retzius samling på Karolinska 
institutet. Det var en sedvänja som under historiens 
gång och ännu in i sen tid harforekommit på 
många håll i världen. De två deformerade 
kranierna kom från ett pi undrat gravfä It i Ancon 
i Peru. De ingick i en donation av arkeologen 
och etnog rafen Hja I ma r Stolpe efter att han 
under åren 1883 till 1885 hadefoljt med på en 
världsomsegling ombord på svenska fregatten 
"Vanadis" (se sid 204) Fotografiet är sannolikt 
taget av Carl Curman i samarbete med Gustaf 
Retzius. Foto: Carl Curman 
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EN NY BILDVÄRLD 

Svenska folket i bild 
I en skrivelse till försvarsministern anhöll docent Herman Lundborg om att även 
under 1923 få genomföra antropologiska mätningar av rikets värnpliktiga. Hans 

begäran bifölls välvilligt och tillståndet omfattade både armen och marinen. Det 
nybildade Statens institut för rasbiologi skulle använda egna assistenter för det 

stora arbetet och marinen ställde dessutom särskild personal till förfogande. 

erman Lundborg hade tidigare kommenterat 
Gustaf Retzius och Carl Magnus Fiirsts arbete 
Anthropologia suecica, baserad på mätningar 
av 45 000 värnpliktiga, med orden: "Det ger 
oss en första orienterande översikt över vårt 
folks beskaffenhet i fysiskt-antropologiskt 

hänseende. Naturtrogna avbildningar av folktyper från olika delar 
av Sverige upptager likväl icke ens detta arbete." En kartläggning 
av ett annat slag stod nu för dörren. 

Med energi och iderikedom grep sig Lundborg an arbetet med 
att i bild kartlägga befolkningens rasbiologiska och folktypiska 
drag. Han hade själv praktisk erfarenhet efter att ha rest runt i 
Norrland och fotograferat samer. Vintern 1915 hade han lärt sig att 
hantera den fotografiska utrustningen och insåg värdet av ett rikt 
bildmaterial för att kunna genomföra sina planer. 

Lundborg byggde bland annat på en tidig föregångares upp-
märksammade insatser, friherrinnan och amatörfotografen Lotten 
von Diiben som tillsammans med maken Gustaf von Diiben reste 
i Lappland 1868 och 1871. von Diiben var professor vid Karolinska 
institutet och hade intresserat sig för den samling samiska kranier 
som fanns i institutets anatomiska museum. 

Fotopionjären Lotten von Diiben tog bland annat antropologiska 
bilder av ett stort antal samer, det vill säga rakt framifrån och i profil. 
I kombination med en stereokamera använde hon en stor kamera för 
våtplåt i format 20x13,5 centimeter. Bilderna nyttjades som förlagor i 
Gustaf von Diibens verk Om Lapp land och lapparne som kom 1873. 

ÅRTIONDEN SENARE ville Herman Lundborg utvidga den typen av 
fotografiska undersökningar. I maj 1918 offentliggjorde han sina 
tankar i en stort uppslagen tidningsartikel i Svenska Dagbladet 
kompletterad med ett särtryck för vidare spridning. Rubriken 
löd: "Hela svenska folket i bild/ En stor typutställning i höst". 

Läraren och samepolitikern Karin Stenberg 
i Arvidsjaur Foto E. D. Schött 
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rcN S T OR T YPUTS 'r ÄLLN'!N G I HÖST 
--- ---------------

Svenska typer. Lapska typer. 

c.i rer.sl : .n-en.slra bnrn från el/ be rc,smanshem ·i Vä,·mlMd. N ederst ti ll v;in-
s/r r .srensk m rm lii;, t yp, ti ll h<iger svens lc lct•innli,g typ (eft e,· ett w1rtrii lt, m ålat 

av Amalio 1; inrl er1i·en 78å9.) 

Ov ,irst: tre lt,pskor . Till hög er ren la vptyp, der, mellersta a·v mel'(f sre11 ~kl 
" tseende. fi l/ 11ii·n.,tfr f i nsk tm,. Unclerst /.il/ 1•ii n.st er .Ji, t kasjiin i/app r,1• ,n Pra 

O'VC111. lig typ, till h ii11cr /a psl.· f JJ J) . 

Den artikel som Arvid Odencrants skrev i 
samband med Herman Lundborgs upprop i 
Svenska Dagbladet gavs också ut som särtryck 
for vidare spridning till intresserade. Odencrants 
gav fototekniska råd och anvisningar om hur 
bilderna skulle tas for att kunna användas 
i den rasbiologiska forskningen . Särskild 
uppmärksamhet riktades mot samerna men 
också olika "rasblandningar" och andra grupper 
var av stort intresse. Bildkälla Särtryck ur 
Svenska Dagbladet 1918 
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Lundborg vädjade om stöd och talade både om publikationer och 
en större utställning kommande höst. 

För att genomföra planerna hade ett ekonomiskt utskott tillsatts 
där bland andra professor Otto von Friesen, docent Arvid Oden-
crants och hovfotograf John Hertzberg ingick. I en särskild artikel 
redogjorde också Odencrants för de fototekniska aspekterna på 
den fotografiska satsning som inleddes våren 1918. 

Han rekommenderade strikta och avskalade fotografier av 
samma slag som förekom inom polisen och på fängelserna, rakt 
framifrån och i profil. Bilderna skulle tydligt visa den avbildades 
huvudform och ansikte, en god grund för vidare rasbiologisk 
forskning ansågs det. Jämfört med exempelvis Svenska Turistför-
eningens fotografiska insamling handlade det om en helt annan 
typ av dokumentation. 

Odencrants skrev bland annat: "Det kan ej nog framhållas, att 
färgkänsliga plåtar aldrig ge sämre, alltid något bättre, och med 
gulskiva mycket bättre resultat. Litet var har nog sett de negerbil-
der, solbränna ger upphov till - dem slipper man då ifrån. Likaså 
från fräknar och ojämnheter i hyn. Även ögonen komma mer till 



»Dyrbara verk med planscher 
ha utgivits om svampar 

och andra växter, om 
fjärilar, fiskar, fåglar och 

däggdjur, om svenska slott 
och herrgårdar, om svenska 

kyrkor, om folkdräkter, 
vidare ha talrika serier 

natur6ilcler ocli svensk konst 
publicerats. Varför, frågar 
man sig med förvåning, 
har ingen man sysselsatt 
sig med studier av olika 

svenska folktyper?« 
Herman Lundborg, Svenska Dagbladets söndags nummer den 26 maj 1918 
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sin rätt - och vår nordiska blondhet förbytes ej av kameran till 
mörka lockar." 

DEN FOTOGRAFISKA kartläggningen av befolkningen var beroende 
av frivilliga insatser runt om i landet och Herman Lundborgs 
motto möttes med entusiasm: "Känn dig själv, din släkt och ditt 
folk". En rad prominenta personer stöttade företaget ekonomiskt, 
bland andra konstnären Anders Zorn, professor Gustaf Retzius, 
författaren och Nobelpristagaren Verner von Heidenstam, univer-
sitetskansler Carl Swartz liksom upptäcktsresandena Sven Hedin, 
Eric von Rosen och Eric Mjöberg. 

Lundborgs upprop våren 1918 hörsammades av både intresserade 
vetenskapsmän, konstnärer, yrkesfotografer och fotoamatörer. 
Under sommaren och följande höst gav de sig ut i riket för att, som 
det hette, "med kamera insamla svenskt folktypsmaterial". De 
kom tillbaka med tusentals bilder, ett storstilat fotografiskt projekt 
som i mars 1919 resulterade i en utställning på Konstakademien i 
Stockholm. 

Den blev en succe. Under den första helgen trängdes ett par 
tusen besökare i lokalerna och följande veckor sågs den bland 
annat av vetenskapsmän, konstnärer, ministrar, riksdagsmän och 
även kronprinsparet. Utställningens innehåll överensstämde med 
den rådande tidsandan. 

I sju noggrant systematiserade avdelningar visades hundratalas 
fotografier som illustrerade den "svenska rasen i många av dess 
skiftningar och de vanliga ras blandningarna, med finskt, lapskt, 
zigenare-, jude- och vallonblod, i deras mångskiftande nyanser". 
Ett annat inslag var utställda byster som möjliggjorde "fixerande 
av alla dessa dimensioner och mått på huvudet och dess detaljer, 
som antropometrien har att laborera med". 

FOTOUTSTÅLLNINGEN KOMPLETTERADES med en pristävling där 
bland andra Arvid Odencrants och John Hertzberg ingick i juryn. 
Stockholms-Tidningens pris gick till fotograf Borg Mesch i Kiruna 
medan Dalarnas hembygdsförbund och dess ordförande Ola 
Bannbers i Falun fick Svenska Dagbladets pris. 

Övriga pristagare kom från många håll i landet och visade 
på satsningens bredd: Helsingborg, Kristianstad, Sundbyberg, 
Östersund, Gränna, Åre, Södertälje, Uppsala. I de allra flesta fall 
rörde det sig om yrkesfotografer på respektive ort och bara ett par 
amatörfotografer utmärkte sig. 

Lundborg avsåg att använda det framtagna bildmaterialet 
även på andra sätt. Samlingen skulle bli den grund som svensk 
rasforskning kunde stödja sig på framöver. Omkring sex hundra 
fotografier ingick också i det illustrerade verk Lundborg arbetade 
med, Svenska folktyper. Fotografiskt material blev en viktig del av 
rasbiologin. 

Vid de föredrag som arrangerades i samband med utställningen 



hade professor Carl Magnus Furst från Lund "ett ypperligt urval av 
skioptikonbilder" när han talade om det antropometriska begrep-
pet skallindex, det vill säga förhållandet mellan kraniets bredd 
och dess längd uttryckt i procent. Och, rapporterade Svenska 
Dagbladet, så lät Furst "hela batterier av kranier spela på den vita 
duken, med sammanställningar och differentieringar, kommenta-
rer och slutledningar". 

UTST ÄLLN INGEN PÅ Konstakademien gick vidare till Uppsala, Gävle, 
Visby och Göteborg. Den befäste Herman Lundborgs ställning och 
1922 blev han chef för statens nyinrättade rasbiologiska institut, 
det första i sitt slag i världen. 

Med statens understöd och goda minne genomfördes under 
följande år fotografering och mätningar av tusentals medborgare. 
Efter att Lundborg hade avgått som chef och lämnat institutet 1935 
inriktades verksamheten mot medicinsk genetik och socialmedicin. 
Statens institut för rasbiologi lades ned 1958. • 

Läkaren E. D.Schöttvaren av dem som deltog i 
den fotografiska kartläggningen av befolkningen. 
Till skillnad från många andra bidragsgivare 
fotograferade han också i färg och använde då 
autokromerfrån tyska Agfa. Han var väl medveten 
om färgbildens mervärde i jämforelse med den 
svartvita fotografin och lade ned kraft på att bland 
annat dokumentera klädedräkterfrån olika delar 
av landet. Här ett porträtt av en okänd flicka i dräkt 
från sörmländska Vingåker. Foto E. D. Schött 

Agfa-autokrom. Porträtt av same. Lappland 
Foto E. D. Schött, 1925-1930. 
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EN NY BILDVÄRLD 

Blod i fOrg 
Blodgruppsanalyser var en av de metoder som prövades inom rasbiologin. 
Läkaren Erik Daniel Schött trädde fram som en förgrundsfigur inom det 

speciella forskningsområdet. Under ett par år på 1920-talet var han anställd 
vid Statens institut för rasbiologi i Uppsala och kom regelmässigt att använda 

färgbilder, det vill säga autokromer, i sin forskning. 

Lumiere-autokrom. Hedicinskt fotografi . 
A-blodkroppar 12 dagar. 0-serum utbredd. Obj 
a 2. Hämolys Foto E. D. Schött, 1924-1931. 
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iksom flera andra läkare som intresserade sig för 
rasbiologi företog också Schött resor i Lappland. Där 
studerade och fotograferade han den samiska be-
folkningen, samebyar och de så kallade nomadsko-
lorna. Den avancerade fotografen använde dåtidens 
färgfotografi och i sina bilder lyfte han bland annat 

fram klädedräkter och andra färgrika detaljer som tidigare hade 
dokumenterats i svartvitt. 

De antropologiska och etnografiska studierna kompletterades 
med skallmätning, intervjuer och hälsoundersökningar. Men 
Schött införde också ett nytt moment, blodprov som underlag för 
analyser av samernas tillhörighet. Forskningen utgick från anta-
gandet att blodanalyserna kunde klarlägga rasbiologiska samband 
och indela människor i olika kategorier. 

Schött anställdes av Herman Lundborg 1925. Vid den konferens 
för nordiska rasforskare som arrangerades på sensommaren 
samma år talade Schött om färgfotografin som hjälpmedel vid 
antropologiska undersökningar. I samband med sin forskning 
experimenterade han med metoder för agglutination, det vill säga 
hopklumpning av blodkroppar, särskilt anpassade för fotografiska 
avbildningar. 

Schötts forskning uppmärksammades och han redovisade sina 
bemödanden både i tal och skrift. Hans fotografier utgjorde en 
viktig exempelsamling och han framträdde offentligt vid många 
tillfällen, bland annat i den serie föreläsningar som Rasbiologiska 
institutet arrangerade 1929. Där talade han om blodgruppsstudier-
nas betydelse för rasforskning och faderskapsbevisning. Friherre 
von Verschuer och jesuitpatern doktor Muckermann, avdelnings-
chefer vid det rasbiologiska institutet i Berlin, var några andra 
forskare som också föreläste om rashygieniska frågor. 

Som avancerad fotograf ingick Schött i kretsen kring Fotogra-
fiska föreningen. Vid ett föredrag i mars 1928 visade han ljusbilder 



och talade om hygienfrågor under rubriken "Från finsk badstu 
vid polcirkeln till heta källor vid Rhen". Med vid mötet i Konst-
närsh uset i Stockholm var föreningens ledande personer, filosofie 
licentiat Helmer Bäckström, docent Arvid Odencrants och docent 
John Hertzberg. 

Förhoppningarna om att kunna fastställa rastillhörighet med 
hjälp av blodprov och ett så kallat biokemiskt rasindex infriades 
emellertid aldrig. Efter ett par år lämnade Schött institutet i Upp-
sala och Herman Lundborg för att så småningom bli praktiserande 
läkare i Stockholm. Han fortsatte dock att intressera sig för studier 
av blodgrupper men inriktade sig på faderskaps- och arvsfrågor 
liksom blodtransfusioner.• 

1. Mikroskopiskt fotografi i samband med analys 
av blodgrupper. Fotografi av E. D. Sch ött på en 
autokrom plåt från åren runt 1930. 

2. Medicinskt fotografi. A-blodkroppar 8-serum, 
hög drp Stillaliggande. lmmersion. Foto E. D. 
Schött, 1924-1931. 

3. Lumiere-autokrom. Hedicinskt fotografi. 
0-blodkroppar ej agg I. av A- eller B serum. 
lmmersion. Foto E. D. Schött, 1924-1931. 

4. Lumiere-autokrom. Hedicinskt fotografi . 
8-blodkroppartill B testserum. Obj 40. 
Foto E. D. Schött, 1925-1930. 
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