


FOTOGRAFI I TRYCK 

Nyheter i bild 
Först efter sekelskiftet 1900 började fotografier att användas i dagspressen. 

Vägen dit hade varit lång. En rad metoder prövades för att föra över 
fotografiska bilder till tryck och anpassa dem till de trycktekniker som 

användes inom pressen. Snabba pressar och stora upplagor krävde 
tidsbesparande metoder. Med införandet av rastrerade klicheer, autotypi, 

föddes den moderna pressfotografin. 

är fotografin introducerades i Sverige på 
1840-talet hade även små städer i landsorten 
en egen tidning. De flesta gavs ut i litet format, 
ofta ett fyrsidigt vikt ark motsvarande dagens 
A4, och utkom en eller ett par gånger i veckan. 
Rikets största städer hade dock dagliga tidningar 

i större format men oavsett omfång och tryckort hade alla en sak 
gemensamt - den tidens nyheter redovisades enbart i text. 

Annonsernas vinjettbilder var de enda illustrationer som kunde 
förekomma, exempelvis ett seglande skepp när det handlade om 
reklam för ett skeppsmäkleri. De ofta grovt framställda bilderna i 
form av träsnitt användes gång på gång och förnyades sällan. Till 
skillnad mot tidningarna använde däremot förlagen mer avancerade 
metoder, bland annat stålstick och litografier, vid bokproduktion. 

Under 1860-talet blev illustrerade tidskrifter populära. De 
byggde på en avancerad typ av trästick, så kallat tonstick som i 
allmänhet benämndes xylografi. Med mycket fina streck, linje-
mönster och punkter överfördes konstnärens originalbild till en 
tryckbar illustration i svart och vitt. Bilderna saknade halvtoner, 
det vill säga gråskala, men de framstod ändå som fullödiga. 

Tekniken var arbetskrävande och tidsödande men utvecklades 
i takt med att allmänheten efterfrågade illustrerade texter. En 
periodisk tidskrift som Ny Illustrerad Tidning fick stort genom-
slag. Ett antal konstnärer och ett tiotal xylografer förvandlade 
järnvägsinvigningar, kungabesök, utställningar, stadsbränder och 
andra händelser till tryckbara bilder, en tidig form av press bilder. 

ÄVEN FOTOGRAFISKA originalbilder började användas som förlagor 
för xylografi.er. Trästocken belades med ett ljuskänsligt skikt, 
belystes med ett spegelvänt negativ och med sin stickel förvand-
lade xylografen fotografiet till en tryckbar bild. 

Linjeautotypi enligt Carl Gustaf Carlemans 
tidiga fotomekaniska metod. Kliche på zinkplåt 
därfotografiets gråskala forvandlats till ett hori-
sontellt linjemönster anpassat for halvtonstryck. 
Foto Emma Fredriksson/TH 
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Xylografi, även ka I lad trästick el ler trägravyr, 
framställdes på en slät bildyta i ett mycket hårt 
träslag, exempelvis päronträ eller buxbom. Hed 
stickel skar xylografen ut bilden och skapade 
med tunna linjer olika mönster som på lämpligt 
betra ktn i ngsavstå nd efterlikna de ton ska Ian 
svart-grått-vitt. Xylografens underlag kunde vara 
en konstnärs skisser el ler teckningar men under 
senare delen av 1800-talet blev fotografier allt 
vanligare som forlagor. 
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Metoden innebar också att fotografierna kunde förbättras 
och förtydligas på olika sätt. Exempelvis hade fotograferna ofta 
problem med överexponerade himlar, moln och rörliga motiv. 
Xylografen förstärkte svaga bild partier och gjorde även större 
ingrepp. Ibland användes det fotografiska originalet enbart som 
ett skissartat underlag. 

De utsända konstnärer som tidigare hade dokumenterat olika hän-
delser kom gradvis att ersättas av fotografer. Sedan länge hade också 
försök gjorts med att publicera fotografiska bilder utan att behöva gå 
omvägen via den äldre och mer arbetskrävande xylografin. 

Det fanns redan tryckmetoder för konst- och boktryck där 
bilderna trycktes separerade från texten och i efterhand klistra-
des, bladades eller häftades in. Det blev också möjligt att lätta 
upp de svarvita bilderna med dekorfärg eller tryck i flera färger. I 
allmänhet var dock produktionstakten låg och arbetsprocesserna 
komplicerade. De passade inte för tidningsproduktion. 

PRESSENS BEHOV ställde särskilda krav. Förutom snabbhet och 
lämplig tryckteknik för stora upplagor handlade det om att hitta 
sätt att återge fotografiets gråskala. Lösningen kom i form av så 
kallade fotomekaniska metoder. Med raster bröts fotografiets 
gråskala ned i tryckbara punkter eller linjer som gav ögat en 
illusion av fotografiets hela tonomfång. 

I Sverige lyckades exempelvis fotografen Carl Gustaf Carleman 
omvandla fotografier till tryckbara bilder enligt en egen fotome-
kanisk metod. Han prövade bland annat tekniken i Ny Illustrerad 
Tidning som 1871 publicerade en "fotografi-etsning utan teckning 
och gravyr, enligt herr Carlemans egen nyuppfunna metod". 

Den mångsysslande och uppfinningsrike Carleman publicerade 
samma år en reportagebok som skildrade förödelsen efter de 
franska kommunardernas uppror, Paris' ruiner. Den innehöll tre 
tryckta fotografier. 

Carleman var inte ensam om sina tidiga försök. På 1880-talet 
svarade Georg Meisenbach för ett genombrott när han i Tyskland 
presenterade en metod med rasterklicheer i så kallat högtryck 
med upphöjda tryckytor, autotypi. Fotografiska halvtonsbilder 
blev en realitet och inom dagspressen utkristalliserades två 
tillvägagångssätt, fototypi för så kallade streckteckningar utan 
gråskala och autotypi för halvtonsoriginal, det vill säga fotografier. 

AUTOTYPIN BLEV DEN tekniska basen för en framväxande press-
fotografi. Metoden inbegrep bland annat avfotograf ering av de 
fotografiska originalen i en så kallad reprokamera. Dessa kameror 
hade imponerande dimensioner, fotovärldens största som mätte 
flera meter och utgjorde grunden för de klicheanstalter som 
byggdes upp i Sverige runt sekelskiftet 1900. 

En annan viktig faktor för godtagbara pressbilder var tryck-
teknikens utveckling. Många tidningspressar hade länge en låg 



produktionstakt men allt eftersom upplagorna ökade krävdes 
större kapacitet. Från att ha nyttjat olika former av plantryck 
utvecklades stegvis principen med roterande tryckcylindrar. 

Under senare delen av 1800-talet infördes stora rotationspressar 
med hög tryckhastighet även i Sverige. Exempelvis installerade 
Skånska Dagbladet i Malmö 1891 en modern tryckpress som ökade 
produktionstakten från cirka 1 000 till närmare 15 000 tidningar 
i timmen. Samma år köpte också Stockholms-Tidningen en 
rotations press 

Hög tryckhastighet ökade kraven på reproteknik och kliche-
arbete. Det fordrades exakthet och precision. Tidskrävande 
arbetsmoment fördröjde därför användningen av nyhetsbilder. 
Pressfotografi i modern mening blev verklighet först en bit in 
på 1900-talet. • 

Den fem meter långa universalreproduk-
tionskameran väckte uppmärksamhet under 
Stockholmsutställningen 1897. Den inrymdes 
i en sä rski Id paviljong där svensk fotograf i 
exponerades i form av ett stort antal utställda 
fotografier, mörkrumsapparatur, fotokemiska och 
fotomekaniska reproduktionsmetoderoch mycket 
annat. Numa Peterson svaradeforden mest 
framträdande avdelningen, inklusive den stora 
reprokameran av egen tillverkning. Den användes 
både forforstoringar upp till 80x80 centimeter 
och for fotolitografiska arbeten, ljustryck, 
autotypier, heliogravyroch andra tekniker. 
Foto Axel Lindahls fotografiaffär 





FOTOGRAFI I TRYCK 

Reproduktionsmetoder 
I slutet av 1800-talet användes en rad metoder för att kunna mångfaldiga 

originalfotografi.er. I Frankrike, Tyskland, England och USA hade ibland likartade 
processer olika benämningar. Redaktören för Fotografisk Tidskrift, Albin Roosval, 

skrev i årsboken 1892 att det som bekant rådde en stor förbistring vad gällde 
terminologin. Han försökte reda ut begreppen och redovisade 

ett fyrtiotal metoder, bland annat de följande: 

AUTOTYPI 
I allmänhet de förfaranden, hvarigenom man, 
genom att sönderdela en halftonbild i streck eller 
punkter, sedermera genom etsning erhåller en för 
boktryck lämplig kliche i zink, koppar etc. - Äfven 
Heliotypie, Photo-Engraving, Photogravure, 
Expresstypie etc. 

CHALKOTYPIE 
Ett tryckförfarande i halfton (kornmaner) för bok-
tryck. En positiv kolbild öfverföres på en koppar- el-
ler mässingsplatta och djupetsas, hvarigenom alltså 
icke skuggorna, som i heliogravyr, utan dagrarne äro 
fördjupade. 

HELIOGRAVYR 
I Sverige och Tyskland benämningen för fotogalva-
nisk gravyr (efter streckteckning), äfven Heliografi. 
I andra länder användes denna benämning äfven 
för halftongravyr. 

LJUSTRYCK 
Det förfarande, vid hvilket man trycker från en 
på en glasplatta fastsittande kromgelatinhinna. 
Kallas i Frankrike Phototypie, gammal benämning 
Albertypie, äfven Collotypie, Collographie. 
Kongressnamn: Fotokollografi. 

FOTO LITOGRAFI 
Vid detta förfarande öfverföres teckningarna 
genom ljusets inverkan på den litografiska stenen, 
antingen direkt eller genom öfvertryck. Användes 
zink i stället för litografi och sten kallas förfarandet 
Fotozinkografi. 

FOTOGRAVYR 
Ett förfarande, som har till uppgift att medelst 
ljusets tillhjälp å en med asfalt kornad metallplåt 
framställa en halftonsbild, som sedan låter etsa sig. 

WOODBURYTRYCK 
En på en metallplatta utbredd hinna af kromgelatin 
belyses under ett negativ, gelatinhinnan får därefter 
svälla i vatten, hvarigenom en relief erhålles. 
Af denna gelatinrelief göres ett galvanoplastiskt 
aftryck, där skuggorna blifva fördjupade och 
dagrarne upphöjda. På metallplåten hälles s. k. 
gelatinfärg, hvarefter medelst starkt tryck bilden 
öfverföres å därtill särskildt prepareradt papper. 
Äfven Photoglyptie. 
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Pressens bilder 
Rotationspressar, autotypi och allt bättre kameror lade grunden för 

dagstidningarnas bildarbete. De illustrerade tidskrifternas framgångar bidrog till 
ett redaktionellt nytänkande. Åren runt 1910 var de tidigare helt textdominerade 

tidningssidorna på väg bort i storstadspressen. Läsarna möttes allt oftare av 
fotografier, streckteckningar och grafik i form av kartor. 

agens Nyheter publicerade 1902 sitt första foto-
grafi, ett porträtt i litet format. Bilden kom från 
någon av det tiotal klicheanstalter som försåg 
huvudstadspressen med bildmaterial. Hösten 
1907 startade tidningen en egen klicheanstalt 
inrymd i ett rum och kök. I lägenhetens garde-

rober inrättades dels mörkrum för fotoarbete och behandling av 
zinkplåtar, dels ett utrymme för etsning av plåtarna. 

Tack vare en gradvis förbättrad teknik stärktes bildens roll 
och det redaktionella arbetet förnyades. Större kraft lades på 
fotografier och förebilder fanns bland annat att söka i dagspressen 
på andra sidan Atlanten. 

Samma utveckling som Dagens Nyheter genomgick gällde även 
huvudstadens övriga dagstidningar liksom de stora tidningarna i 
Göteborg och Malmö. Landsbygdspressen släpade emellertid efter 
då de saknade den ekonomi som krävdes för teknisk upprustning. 

Dagstidningarna hade länge ett fåtal fast anställda fotografer. 
Redaktionerna utvecklade i stället samarbetet med frilansande 
fotografer, fotoateljeer, klicheanstalter och de små bildbyråer som 
växte fram. Ibland användes också arkivbilder i form av färdiga 
klicheer, exempelvis porträtt av framstående personer. De kunde 
användas flera gånger och snabbt lyftas in vid ombrytningen 
av sidorna. 

ALLTMER EFTERFRÅGADES också "ögonblicksbilder", aktuella skild-
ringar av händelser i landet eller i världen. Några storstadstid-
ningar installerade en tidig form av telefotografi baserad på Korns 
modell från 1904. Den tillät överföring av bilder från utlandet, 
särskilt aktuellt under första världskriget 1914-1918. 

Aktualitet var dagspressens signum och det främsta konkur-

Efter femtio år hade pressfotograferna stärkt sin 
ställning både i tidningsvärlden och i samhället 
i stort. Den utställning som Pressfotografernas 
klubb arrangerade på Va sa gatan i Stockholm 
blev en succe. Av landets omkring hundra 
verksamma pressfotografer hade trettionio 
lämnat bidrag till utställningen. Dagsaktuella 
fotografier ställdes ut tillsammans med historiska 
pressbilderfrån sekelskiftet 1900. Statsminister 
Per Albin Hansson invigningstalade, Gustaf V fick 
en specialvisning och även prinsarna Wilhelm 
och Eugen slank in underöppningsdagen. De 
kunde beskåda sig själva i utställningshallen. Av 
de fyra hundra pressfotografier som valts ut fanns 
kungligheter med på sextioåtta bilder, kungen 
själv på trettiotre och statsministern visades på 
sexton pressbilder. Största kategorin var dock 
sport och idrott med nittio fotografier. Affischen 
var tidstypisk - en fotoreporter med sina mer i kan-
ska Speed Graphic, kårens favoritkamera under 
många år. 
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Klassiska Goerz/Anschiitz for torrplåt 9x12 
centimeter blev i början av 1900-talet förebild 
for en rad kameror lämpade for pressfotografi, 
exempelvis populära Deckrullo-Nettel. Behän-
digt format och en snabb ridåslutare innebar 
att fotografen kundefå bilderäven i besvärliga 
situationer. Foto Ellinor Algin/TH 

Järnvägsolyckan vid Lagerlunda inträffade 
den 15 november 187 5. Det var den d itti I Is 
allvarligaste olyckan på det svenska järnvägsnätet. 
Strax efter midnatt kolliderade två nattåg på 
östra stambanan strax väster om Linköping. Nio 
personeromkom och många skadades vid den 
våldsamma frontalkollisionen . Olyckan väckte 
stort uppseende och på förmiddagen följande 
dag var den fors te fotografen på plats, Sven 
Leonard Rydholm utsänd av Ostgöta Correspon-
denten. Han tog flera vyer och detta fotografi kan 
troligen tillskrivas honom. Rydholms nyhetsbilder 
användes bland annat som förlaga till en xylogra-
fisk illustration i Ny Illustrerad Tidning utford av 
Carl Larsson. Foto Sven Leonard Rydholm 

John Ericssons stoft fors i land vid Karl XI I s torg 
i Stockholm i september 1890 under stora 
hedersbetygelser. Den svensk-amerikanske 
ingenjörens kista placerades under en äreport 
av kungligt slag omgiven av svensk-norska 
unionsflaggorväxelvis med den amerikanska 
flaggan. Den storslagna översiktbilden med dess 
myl I ra nde detaljrikedomen vi sa r dåtidens tekn i ska 
nivå när det gällde den typ av aktualitetsbilder 
som intresserade den svenska pressen. 
Foto Axel Lindahls Fotografiaffär 
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rensmedlet gentemot den illustrerade pressen. Med sina längre 
pressläggningstider kunde tidskrifterna använda mer komplice-
rad teknik. De investerade bland annat i djuptryck som gav en 
överlägsen bildkvalitet jämfört med dagspressens bildmaterial. 

Fototekniska framsteg underlättade arbetet för pressfotografins 
pionjärer. Visserligen använde de ännu äldre tiders stativburna 
resekameror med stora glasnegativ och den tekniken resulterade 
ofta i arrangerade och statiska bilder. Det fanns emellertid 
alternativ. 

År 1888 hade Ottomar Anschiitz patenterat sin ridåslutare vars 
exponeringstid gick ned till 1/1000 sekund för "ögonblicksbilder". 
Det innebar att de flesta motiv kunde fångas i flykten, en häst på 
väg över ett hinder eller en sprinter som spränger målsnöret. 

DEN KOMPAKTA HANDKAMERAN med utfällbar bälg blev en före-
gångare. Den gav en typ av bilder som särskilt uppskattades vid 
sportevenemang och dramatiska situationer. Kameran hade också 
en enkel ramsökare vilket innebar att fotografen höll kameran i 
ögonhöjd och fick ett perspektiv som var mer fördelaktigt jämfört 
med flera andra kameratyper. 

De relativt stora negativen, exempelvis lOxlS centimeter, dög 
också för delförstoringar. Så småningom byttes glasplåtarna ut 
mot smidig bladfilm men det skulle dröja ett par årtionden innan 
rullfilmen kom i mer allmänt bruk. 

För svenska fotografer var och förblev Tyskland det fotografiska 
föregångslandet, framför allt när det gällde de professionella 
utövarna. Goerz/Anschiitz fick snart en konkurrent i tyska 
Deckrullo-Nettel, en förbättrad kamera som åren runt första 
världskriget blev en favorit inom den långsamt växande kåren av 
pressfotografer i Sverige. 

OLYMPISKA SPELEN i Stockholm 1912 innebar en utmaning för 
pressfotografin. De ledande tidningarna satte en ära i att skildra 
tävlingarna i bild, dagsaktuella fotografier av dramatiska höjd-
punkter som fångade publiken både inom och utom landet. En 
tidning som Dagens Nyheter satsade stora resurser och byggde 
upp en särskild OS-redaktion. 

Ännu förlitade sig dagspressen i hög grad på utomstående 
bildleverantörer. Axel och Victor Malmström, far och son, till-
hörde de mest framgångsrika. De var också knutna till illustrerade 
tidskrifter, exempelvis Hvar 8:e Dag som gavs ut i Göteborg. Axel 
Malmström blev tidskriftens officielle fotograf i Stockholm. Paral-
lellt drev han en traditionell fotoatelje som gav den frilansande 
pressfotografen en mer stabil ekonomisk grund. 

Oscar Halldin var en annan av de pionjärer som byggde upp 
svensk pressfotografi. Under 1900-talets två första årtionden 
ansågs han vara den främste sportfotografen. Redan under de 
olympiska spelen i Aten 1906 var han en av få utländska fotografer 





Tyska Zeiss Ikon lanserade 1932 småbilds-
kameran Contax med bildformat 24x36 
millimeter, brännvidd 50 millimeter och 1 2,8 
som största bländare. Kameran hade en inbyggd 
avståndsmätare kopplad till objektivet och så 
kallad bajonettfattning for snabbt byte av optik 
Tota It erbjöds tio objektiv med varierande bränn-
vidd. Ridåslutaren varav metall och hade 1/1000 
sekund som kortasteexponeringstid. Kameror av 
denna typskul le framöver fornya pressfotog rafi n 
och bland annat användas for den bildjournalistik 
som kom att utmärka det sena 1930-talets 
bildtidningar. Foto Emma Fredriksson/TH 

som tilläts fotografera inne på arenan. Den flitige Halldin hade på 
1890-talet också blivit känd som en flygande fotograf när han tog 
uppmärksammade bilder från ballong. 

Andra tidiga pressfotografer var exempelvis Karl Ransell i 
Svenska Dagbladet och Johan Stjernström liksom Alma Haag, 
Sveriges första kvinnliga pressfotograf, på Dagens Nyheter. Bland 
andra Otto Ohm gjorde stora insatser i Malmö och i Göteborg 
trädde Johan W. Johansson fram som en god pressfotograf. De 
skulle följas av många fler. • 



»Jag tror att den 
elektroniska bilden 

kommer att bli nästa stora 
framsteg. Sådana system 
har sina egna inneboende 

och ofrånkomliga 
strukturella egenskaper, 

och konstnärer och 
fotografer kommer 

återigen att sträva efter 
att förstå och 

kontrollera dem.« 

Fotograf AnselAdams, The Negative (1981/1995) 


