
INDUSTRIALISMEN I BILD 

lngeniOrens panorama 
Industrialismen i Sverige växte fram parallellt med den fotografiska teknikens 

utveckling. I mitten av 1800-talet blev det möjligt att använda fotografin för 
att dokumentera de tekniska framstegen. Uppbyggnaden av industri, tekniska 

innovationer och omvandlingen av landets infrastruktur registrerades på 
våt- och torrplåtar. Kameran blev ett verktyg för den svenska ingenjörskåren. 
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ajor Claes Adelsköld, framstående ingenjör 
inom järnvägs-, vatten- och vägbyggnad, 
var en av många representanter för förny-
elsen av infrastrukturen. Han planerade 
eller gjorde upp förslag till fyra hundra mil 
järnväg i Sverige och Finland och ledde 

själv färdigställandet av drygt hundra järnvägsmil, inklusive 
nödvändiga broar. 

Liksom flera andra tekniker blev Adelsköld en intresserad och 
framgångsrik fotoamatör. Som medlem i Fotografiska föreningen 
var han 1897 en av föreningens fyra hedersledamöter tillsammans 
med kronprinsessan Victoria, prins Eugen och professor Josef 
Eder i Wien. 



Kameran utgjorde ett komplement till de övriga optiska 
instrument som krävdes vid anläggningsarbeten, till exempel 
för avvägning, positionering och uppmätning av avstånd. 
Järnvägsbyggen handlade om långa avstånd, besvärlig terräng 
och isolerade miljöer. Med kameran gick det att dokumentera de 
förhållanden som var för handen, arbetets framåtskridande och 
slutliga resultat, värdefull information för uppdragsgivare och 
även blivande klienter. 

Ett av Claes Adelskölds projekt rörde broarna vid Uleåborg i 
finska Österbotten. I hans kvarlåtenskap finns en panoramabild 
som mäter drygt två och en halv meter och visar staden och dess 
omgivningar. 

Det är ett så kallat falskt panorama, det vill säga att bilden inte 
är tagen i ett enda svep med roterande objektiv eller kamera. Den 
består i stället av femton separata albuminkopior i format 10x13,5 
centimeter som fogats samman till en perfekt översiktsbild med 
obruten horisontlinje. I det dragspelsliknande albumet i rött 
skinn anges årtalet 1871. 

Förutom staden syns i bildens centrum älvfårorna vid Merikoski 
fors och de tre broar som stod färdiga i början av 1870-talet. I 
underkant finns noteringar om antal brospann och deras längd. 
Vid förstoring framträder också i fonden en samling uppankrade 
segelfartyg i Uleåborgs uthamn några kilometer nordväst om 
staden. Deras master kan urskiljas vilket visar att bilderna är 
tagna med ett högklassigt objektiv.• 

Foto Anna Gerden/TH 
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Oscar 11 vid invigningen av sitt eget 
schakt i Halmberget Närmast bakom 
honom står kronprins Gustaf, sedermera 
Gusta_fV, och de kungligas uppvaktning 
1n klu s1ve militäreroch uniformsklädda 
tjänstemän. Fotografietärtagetav 
fotograf Hen ny T egström som hösten 
1890 hade öppnat en fotoatelje i Luleå, 
en av landets många kv innli ga fotog rafer 
under årti ondena runt sekelsk if tet 1900. 
Hon fick bland annat si lvermeda lj vid 
Industri- och konstutställningen i Luleå 
1894. Foto HennyTegström 



Invigningen av järnvägen mellan 
Varberg och Atran den 10 september 
1910 Bilden är tagen av den driftiga och 
tekniskt skickliga fotografen Hathilda 
Ranch med egen atelje i halländska 
Varberg. Hon ären god representant 
for alla de kvinnliga fotografer som var 
verksamma över hela Sverige. Förutom · 
den stora ateljen i Varberg upprättade 
hon filialer i Kungsbacka, Horred och 
Slöinge. Foto Hathilda Ranch 

Det sena 1800-talets samhällsföränd-
ringar utgjorde en god grund för en allt 
större fotografisk marknad. Nya fabriker, 
sågverk, maskinhallar, gruvor, järnvägar 
och stationsbyggnader förevigades 
liksom all pompa och ståt vid invigningar 
och andra festligheter. Ofta stod lokala 
yrkesfotog~afer bakom kameran. 

Ett decentraliserat och tidigare hårt 
reglerat näringsliv reformerades i mitten 
av 1800-talet. Konkurrensen ökade 
och en effektivare marknadsföring blev 
nödvändig. Den växande fotografiska 

I 
I DET NYA RIKET 

branschen erbjöd landets industriidkare 
ett nytt sätt att föra ut sina budskap, att visa 
upp både fabriker och produkter med hjälp 
av fotografier. 

På 1870-talet började den professionella 
fotografin nå uttill allt mindre orter, sam-
hällen som ofta hade en småskalig industri. 
Det så kallade filialsystemet låg bakom 
utvecklingen. Även på mindre bruksorter 
blev det möjligt att beställa fotografier av 
skilda slag. Det handlade om gruppbilder 
av arbetslag liksom fotografier av fabriker, 
maskiner och produkter. Bilderna leve-

rerades som monterade papperskopior, i 
speciella album eller som lösa fotografier 
i olika format. Det förekom också stereo-
och skioptikonbilderför särskilda behov. 

Några år in på det nya seklet fick 
fotografierna vidare spridning tack vare 
nya tryckmetoder. Bildens betydelse i 
marknadsföringen växte till gagn för en allt 
större, effektivare och mer centraliserad 
industrisektor. Inom fotografkåren ledde 
dettill en successiv specialisering med 
bland annat reklam-, industri- och 
produktfotografering. 
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Industrins skyltfönster 
Drygt hundra industri- och hantverksutställningar arrangerades i Sverige från 

1866 och ett sekel framåt. De utgjorde skyltfönster mot det omgivande samhället, 
en kontaktyta mellan fabrikanter, köpmän och blivande kunder. Utställningen 
som medieform lät publiken vandra genom hallarna och se, känna, lukta och 

lyssna. Ett stort utbud av fotografier hjälpte dem också att minnas. 

Stockholmsutställningen 1866 i Kungsträd-
gården. Vid Bolinders Hekaniska Verkstads AB s 
monter i den stora maskinhallen presenterades 
företagets nya lokomobil, en flyttbar ångmaskin 
som bland annat kom att användas inom lantbru-
ket. Hed hjälp av remdrift via det stora svänghjulet 
drevs exempelvis mekaniska tröskverk. 
Foto Okänd fotograf 
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en första världsutställningen hölls 1851 i Crystal 
Palace i London. Den blev en succe och officiella 
besökssiffor talade sitt tydliga språk med fjorton 
tusen utställare från ett sjuttiotal länder och sex 
miljoner besökare. Storbritanniens ställning som 
industrination stärktes och utställningen blev 

startskottet för en tävling mellan tidens främsta industriländer. 
Nationella industriutställningar hade förekommit redan i början 

på 1800-talet. Utställningar i Paris år 1817, Munchen 1818, Berlin 
1844 och Leipzig 1850 visade vägen. Med Crystal Palace vidgades 
perspektiven. Storbritannien och dess kolonier, den europeiska 
kontinenten och Nordamerikas förenta stater samsades om 
utrymmet i de väldiga utställningshallarna i glas och gjutjärn. 

Även Sverige deltog i arrangemanget i London. Dubbelmonarkin 
Sverige-Norges officielle representant och utställningskommis-
sarie var Johan Wilhelm Bergström, en driftig näringsidkare och 
lovande industriman i Stockholm. Han var också Sveriges skickli-
gaste daguerreotypist med en framgångsrik ateljeverksamhet. 

ÄN Nu SPE LADE fotografin inte någon större roll i utställnings-
sammanhang. Daguerreotypins unika avbildningar lämpade 
sig inte för tryck eller spridning i stora upplagor. Våtplåten och 
kollodiumprocessen förändrade situationen. 

När Sverige fick sin första större utställning, Allmänna 
industriutställningen i Stockholm 1866 med deltagare från hela 
Norden, dokumenterades den ingående av flera yrkesverksamma 
fotografer. Både byggnad, utställningshall, montrar och produkter 
avbildades. 

Den mångfald av utställningar som senare arrangerades fick be-
tydelse för den svenska fotonäringen. Både arrangörer, utställare 





Stockholmsutställningen 1897. Skioptikonbild 
med en vy av utställningsområdet från sjösidan I 
centrum den stora industrihallen. 
Foto John Hertzberg 
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och besökare efterfrågade bilder samtidigt som marknadsföring 
och press krävde sitt. Eftersom utställningar genomfördes i alla 
landsdelar, i storstäder såväl som på små industriorter, engagera-
des lokala fotograf er över hela landet. 

Från slutet av 1800-talet och under följande årtionden rörde det 
sig om stora volymer fotografier i olika format och utföranden: 
stereobilder, panoramor, handkolorerade förstoringar, skioptikon-
bilder. Stockholmsutställningen 1897 blev genombrottet för en ny 
typ av bilder, de omåttligt populära vykorten som i fortsättningen 
gick ut i miljonupplagor. 

1 TAKT MED industrialismens utveckling och förbättrade kommuni-
kationer växte utställningarna både i Europa och på andra sidan 
världshaven. En höjdpunkt blev världsutställningen i Paris år 1900 
med ett par hundra paviljonger, hundra tusen utställare och drygt 
femtio miljoner besökare enligt dåtida officiella siffror. 



I Sverige handlade det naturligtvis om helt andra tal men utställ-
ningen som medieform hade en nog så stor påverkan. Årtionde 
efter årtionde gjordes lokala, regionala, nationella och i viss mån 
internationella kraftsamlingar som presenterade framstegen inom 
industri, hantverk och konst. Gemensamt för dem alla var behovet 
av fotografisk dokumentation. 

Den uppmärksammade Stockholmsutställningen 1930 om 
arkitektur, formgivning och konsthantverk liksom efterkrigstidens 
stora utställning i Helsingborg 1955 markerade något nytt, en 
övergång från traditionella industriutställningar till fackmässor 
på riksnivå. • 

Stockholmsutställningen 1930. Den stora 
utstä Ilningen blev fu nktiona I ismens genom brott 
i Sverige. Under sommaren uppgick antalet 
besökare till fyra miljoner En avdelning visade 
upp "Sverige av i dag" där den här bilden är 
tagen. I centrum syns "Böckernas paviljong" och 
Dagens Nyheters terrass med soda bar, varma 
drinkar, glass och tidningar. Konkurrenten Svenska 
Dagbladet annonserar på byggnadens högra sida. 
Fotografiet är en stereoautokrom av Lumieres 
fabrikat. Färg plåten fordrade lång exponeringstid 
även en högsommardag vi I ket tyd I igt framgår av 
de promenerande besökarna i bildens mitt som 
förvandlats till vandrande skuggfigurer. 
Foto Olaf Eriksson 
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