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FOTOBRANSCHEN 

Fotomagasin 
och handel 

Fotohandeln växte gradvis fram efter en trevande start på 1840-talet. Till att 
börja med fanns en koppling till bokhandeln och apoteken. I takt med att den 
fotografiska verksamheten expanderade etablerades nya kanaler. Den svenska 
marknaden var beroende av import och flera företag blev agenter för utländska 
kameratillverkare och optiska firmor. Den industriella torrplåten innebar ett 
genombrott för branschen och lade grunden till de så kallade fotomagasinen. 

okförläggaren Adolf Bonnier var den förste att driva 
handel med fotografiska artiklar. I december 1839 
var inte bara Daguerres tryckta handledning till 
salu utan även kameror och övrig utrustning som 
Bonnier erbjöd sig att importera direkt från Paris. I 
boklådan på Norrbro i Stockholm ställde han även 

ut daguerreotyper till allmän beskådan. 
Den komplicerade tekniken hade dock få utövare. En handfull 

svenska porträttfotografer turnerade i städerna och från utlandet 
kom konkurrerande daguerreotypister. Flera av dem förde med sig 
apparatur och tekniska nyheter från kontinenten. Apoteken försåg 
dessa yrkesfotografer med nödvändiga kemikalier. 

När tekniken med våtplåt och visitkort introducerades åren runt 
1860 förändrades situationen. Antalet fotografer växte snabbt i de 
större städerna och en blygsam handel med fotoartiklar uppstod. 
Konkurrensen mellan fotoateljeerna var hård och perioden 
utmärktes av ett utbrett hemlighetsmakeri. Ännu var amatörfoto-
grafin försumbar. 

APOTEKAREN CLAES GUDMUND Nyblaeus blev en av landets första 
fotohandlare. På 1860-talet drev han också en fotografisk atelje 
och en mindre kemisk fabrik i Stockholm, erbjöd undervisning 
i fotografi och publicerade tidigt skrifter med fotografiska råd. 
Gradvis fick han allt flera kolleger både i huvudstaden och landet 
i övrigt. Själv flyttade han till Södertälje och etablerade en ny 
fotografisk verksamhet kompletterad med bokhandel. 

En samtida kollega var Numa Peterson. Han kom ursprungligen 

Numa Petersonerbjöd i sin butikettstortutbud 
av tekniska artiklar med anknytning till olika 
vetenskapliga discipliner En specialitet var det 
breda sortiment av fotografisk utrustning som 
lyftes fram i priskuranten 1887. Här representeras 
den produktgruppen av den resekamera på stativ 
som står innanfordisken till höger. 
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»[ ... ]fören liten nation, 
som, ehuru jemförelsevis 

rik på amatörer inom 
så många andra grenar 
af vetenskap och skön 

konst, likväl lider en högst 
oförklarlig fattigdom på 
amatörer inom denna, i 
jemförelse med antalet 

af densammas amatörer 
i andra länder, allra 

synnerligast England.« 

Claes Gudmund Nyblaeus, Kortfattad lärobok i praktiskfotografi, 1874 



från Kristinehamn och hade varit elev vid apoteket i Örebro, 
tjänstgjort i Filipstad, flyttat till Stockholm och apoteket Kronan. 
År 1865 övertog han apoteket i Vadstena och återvände 1869 till 
huvudstaden för att köpa sin gamla arbetsplats, Kronan. 

I början av 1870-talet inledde Numa Peterson en handelsverk-
samhet som bland annat inriktades mot fotografi. I Stockholm 
fanns då ett trettiotal fotoateljeer och två handlanden i foto-
grafi.artiklar, Johannes Schmidt och Julius Simon. Den senare 
var agent för tyska Voigtländer & Sohn, en agentur som Numa 
Peterson senare övertog. 

Hans stora tekniska intresse förde in honom på en rad områden. 
Förutom kemiska och farmaceutiska artiklar sålde firman appara-
ter och kringutrustning inom bland annat kemi, fysik, kirurgi och 
fotografi. På den livligt besökta adressen Hamngatan 32 inrättades 
både butik, kontor, lager och verkstad. 

u N DER KOM MAN DE ÅRTIONDEN var Numa Peterson en föregångare 
och drivande kraft inom svensk fotografi. Han utvecklade sitt 
fotointresse, var öppen för alla branschnyheter, utnämndes till 
hovleverantör, betjänade flera av kungahusets fotointresserade 
medlemmar och arrangerade offentliga visningar av fotografi i alla 
dess former. 

Inte minst hade han täta kontakter med vetenskapsvärlden. 
Med hjälp av skickliga medarbetare och sitt internationella kontakt-
nät kunde han leverera utrustning till de mest krävande kunder. 
Inför ingenjör Andrees polarexpedition 1897 vände sig exempelvis 
Nils Strindberg, med ansvar för expeditionens fotoutrustning, till 
Numa Peterson. 

Bröderna Lumieres rörliga bilder väckte också Numa Petersons 
intresse och han arrangerade filmupptagningar under den 
Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm sommaren 
1897. Sonen Mortimer var ingenjör och ansvarade för både filmverk-
samheten och driften av Lumieres kinematograf. Firman var snart 
ledande inom den unga filmbranschen, sålde teknisk apparatur och 
sysslade även med import, distribution och filmproduktion. 

Parallellt med det traditionella fotosortimentet - kameror, 
fotoutrustning och negativmaterial - arbetade företaget med 
skioptikon- och stereobilder i stor skala. Firmans specialkatalog 1897 
upptar en mängd bildserier som antingen kunde köpas eller hyras. 

Efter faderns död 1902 tog Mortimer Peterson över firman med ett 
fyrtiotal anställda. Numa Petersons livsverk började dock gå kräft-
gång, sortimentet minskade, priskuranterna blev allt tunnare och 
1911 gick bolaget i konkurs. Trots senare nystarter och ombildningar 
förlorade företaget sin position på marknaden. Andra tog över.• 
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De stora fotomagasinen så Ide inte bara objektiv 
och kameror. I si utet av 1 800-ta let krävdes även 
en mängd tillbehör for arbetet i mörkrummet. 
Det handlade om negativframkallning, kopiering, 
torkning, retusch och montering. Fotohandeln 
stod till tjänst med nödvändig utrustning och 
bilden visaren del av de artiklar som vartill salu. 
På bordet fra mka 11 ni ngsskå la r, kopieri ngsra m 
för dagslj uspa pper1 mörkru msla m pa och stä 11 för 
glasplåtar. Hanteringen av kemikalierna fordrade 
också särskilda forvaringsflaskor, vätskemått och 
andra kärl. Utöver det här sortimentet erbjöd 
naturligtvis foto handlarna även fotopapper av 
ski Ida kva I iteter, negativmateria I och nödvändiga 
kemi ka I ier. 
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FOTOBRANSCHEN 

Rakt över disk 
Fotobranschen var stadd i förändring på 1890-talet. Kundkretsen hade 

breddats från att i huvudsak ha omfattat yrkesfotografer till att även gälla 
ett snabbt växande antal amatörer. Samtidigt etablerades fler fotomagasin 
runt om i landet och det var vanligt att också porträttateljeerna utökade sin 

verksamhet med försäljning av fotografisk utrustning. 

å 1880-talet hade norrmannen Edvard Nerlien 
öppnat ett fotomagasin i Stockholm och i Malmö 
startade samtidigt Stölten & Simonsen tillverkning 
av fotografiska artiklar. Något senare kompletterade 
den fotointresserade Anders Forsner i Örebro sin 
herrekiperingsaffär med en fotografisk avdelning 

och 1895 etablerade Sven Scholander ett fotomagasin på Brunke-
bergs torg i centrala Stockholm. 

Två år tidigare hade den mångsidige Scholander blivit återför-
säljare av produkter från F. W. Hasselblad & Co i Göteborg, som 
blev en viktig aktör på den fotografiska marknaden. Firman hade 
startats 1841 av Fritz W. Hasselblad och dennes son Arvid Viktor 
Hasselblad övertog verksamheten i början på 1870-talet. Sortimen-
tet var då av varierande slag. 

På sin bröllopsresa till England 1885 blev Hasselblad bekant 
med en amerikan på affärsresa i Europa, George Eastman, en av 
utställarna på den internationella utställningen i London det året. 
Mötet resulterade i att svensken två år senare kompletterade sin 
firma med en fotoavdelning och så småningom blev generalagent 
för Kodak. 

SOM GROSSIST kunde Hasselblad inte sälja direkt till allmänheten. 
Två kusiner, Georg och Hugo, bildade därför ett nytt företag under 
namnet Firma G. & H. Hasselblad. Priskuranterna fick därmed fyra 
avsändare under 1890-talet, F. W. Hasselblad, G. & H. Hasselblad, 
Sven Scholander i Stockholm samt den fjärde samarbetspartnern, 
dansken Peter Knudsen i Köpenhamn. 

Priskuranter från 1890-talet visar den stora bredd verksamheten 
fick, allt från marknadens förnämsta objektiv och kameror på 
prisnivåer upp till fem tusen kronor till amerikanska kopiekläm-
mor för några ören. Priskurant å Fotografiska Artiklar från år 1900 
omfattade exempelvis hela 419 sidor. 

Objektiv och kamerahus såldes länge som 
separata en heter och sattes i hop av fotografen 
själv Till att börja med angavs tillverkarens namn 
direkt på objektivtuben i sirligt utformad skrift 
och senare med tydlig text runt linsen. Däremot 
saknade de stora atelje-och resekamerorna ofta 
uppgifter om fabrikat och forblev anonyma. När 
hand kameror med fast optik kom ut på marknaden 
under 1800-talets senare del forändrades dock 
situationen. Både objektivens och kamerahusens 
ursprung angavs på väl synlig plats Hed ökad 
konkurrens och en växande amatörmarknad 
tillkom ytterligare en uppgift. De fotografiska 
magasinen satte ut sina firmanamn på kamerorna, 
gärna i guldtryck "Sven Scholander/ Fotografiskt 
magasin/Stockholm". Foto Emma Fredriksson/TH 
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Hasselblads marknadsföring riktade sig 
allt mer till den fotograferande allmänheten. 
Företaget anpassade sig till Kodaks strävan att 
nå nya och dittills obearbetade kundgrupper, 
framforalltkvinnoroch barn. En betydande 
del av de nya kameramodeller som foretaget 
i rask takt producerade var avsedda for 
oerfarna användare. Europeisk kameraindustri 
och den svenska fotobranschen foljde efter, 
fotomagasinen breddade sitt utbud och 
marknadsforingen fick en mjukare och mindre 
teknisk framtoning . Ett exempel är omslaget till 
Hasselblads katalog från 1912. 

13 6 Rakt över disk 

Framgångarna resulterade 1908 i ett nytt bolag, Hasselblads 
Fotografiska AB. Företaget blev ledande inom den fotografiska 
branschen under en stor del av 1900-talet, bland annat genom ett 
intimt samarbete med Kodak som slutligen köpte företaget 1966. 
Då hade amatör- och familjefotografin slagit igenom och i de flesta 
hem fanns både en och två kameror. 

PARALLELLT HADE flera andra företag inom grossist- och detaljist-
leden expanderat, bland annat genom sammanslagningar. 1928 
gick Forsners och Nerliens samman för att fem år senare utvidga 
med Stölten AB. Under andra världskriget bildades det gemen-
samma FNS Foto AB och i mitten av 1960-talet införlivades även 
AB Fritz Weist & Co. Andra aktörer var bland andra Helsingborgs 
Fotografiska Magasin, Molander & Son och Öbergs Foto i Stock-
holm, Norrländska Fotocentralen i Umeå och Svensk Fotokonst i 
Örebro. 

Detaljistledet breddades och antalet fotoaffärer ökade i hela 
landet, även på de minsta orter. Ofta utvidgade de traditionella 
ateljeerna sin verksamhet med att sälja fotoutrustning och erbjuda 
familjefotograferna service i form av framkallning och kopiering. 
I andra fall var det bok-, grammofon- och radiohandlare som 
kompletterade sitt sortiment med fotografiska artiklar. 

Den lokala förankringen minskade när färgbilder blev det 
vanliga även för amatör- och familjefotografer på 1960-talet. 
Den komplicerade färgprocessen krävde centrallaboratorier och 
landets fotohandlare reducerades till förmedlare mellan fotograf 
och laboratorium. 

Även i det sammanhanget fick Hasselblads Fotografiska AB en 
viktig roll med stora fotolaboratorier i Mölndal och Jakobsberg 
förutom ett speciallaboratorium i Spånga för Kodaks färgdiafilm 
Kodachrome. 

De nationella fotokedjorna, exempelvis Expert, förändrade 
också konkurrensläget till nackdel för den äldre formen av foto-
handlare. Den småskaliga verksamhetens tid var över och andra 
förändringar i samhället, till exempel utbyggnaden av köpcenter 
med väl tilltagna avdelningar för foto/teve/datorer, innebar att 
mångåriga fotoföretag i städernas centrum stängde för gott. 

Den digitala revolutionen blev så småningom slutpunkt för den 
äldre formen av fotohandel. • 



På samma sätt som den svenska 
fotobranschen gav också utländska 
foretag ut skrifter med råd och tips till 
den fotograferande allmänheten. 
Under varumärket The lmperial Dry Plate 
Co. drev den engelske kemisten Joseph 

Acworth en framgångsrik verksamhet i 
Criklewood i nordvästra London. I Sverige 
representerades firman bland annat av Edv. 
Nerlien i Stockholm som använde sig av den 
engelska handboken. lmperial vände sig till 
både män och kvinnor och utmed "Ouality 

Street" hängde skyltar med foretagets 
produkter, allt från torrplåt och rullfilm till 
forstoringspapper. Vid det här laget, 1925, 
hade dock foretaget köpts upp av engelska 
I lford men verksamheten fortsatte under 
det ursprungliga firmanamnet. 
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