
KAMERAN UNDER 175 ÅR 

En värld av bilder 
Den 12 november 2014 nådde rymdsonden Rosetta med sin landare 
Philae kometen 67P som befann sig 30 miljoner mil bort från jorden. 

Färden tog tio år. Aldrig tidigare hade människan lyckats placera 
en kamera på en komet och aldrig tidigare har bilder av en så 

främmande värld överförts till jorden. En vetenskaplig sensation. 
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en 19 augusti 1839 - 175 år tidigare - hade den 
franska vetenskapsakademins sekreterare Franc;ois 
Arago presenterat en annan sensationell nyhet, 
daguerreotypin, den första allmänt kända 
fotografiska metoden. 

Inför den församlade akademin påpekade profes-
sor Arago att monsieur Daguerres uppfinning bland annat kunde 
erbjuda astronomin storartade möjligheter. Han syftade på fotografier 
av stjärnhimlen och månen tagna från jordytan. Bilder från vårt 
solsystems planeter och andra himlakroppar låg då naturligtvis 
bortom fantasins och det fattbaras gräns. 

Fotografins tekniksprång har allt sedan dess vidgat möjligheterna 
att se både världen och det som ligger utanför vår synbara verklighet: 
kroppens inre skrymslen, atompartiklarnas mikrokosmos, oceanernas 
osynliga väsen, mikroorganismernas universum. Inom vetenskapen 
har dittills okända fenomen och processer registrerats och doku-
menterats i bild. Även för industrin, försvarsmakten och ett otal 
samhällsområden blev kameran ett viktigt arbetsverktyg. 

Steg för steg demokratiserades också den fotografiska tekniken och 
gjordes tillgänglig för allmänheten. Från att ha varit en angelägenhet 
för ett fåtal yrkesfotograf er kom den att användas av en stor del av 
befolkningen, gammal som ung, kvinna som man. Daguerres fotogra-
fiska låda utvecklades till ett redskap för alla och envar. 

Det från början frusna fotografiet fick också ett annat och 
parallellt liv. Snabba bildsekvenser gav rörelse och så småningom 
utvecklades den svartvita stumfilmen till mäktiga upplevelser i 
biosalongen eller framför en tunn teveskärm i hemmet. 

I dag kan alla fotograf era alla, överallt, alltid, smidigt, automatiskt 
och utan krav på särskild kunskap. Digital teknik erbjuder både still-
bild, rörliga bilder, färg och ljud, allt i en mobil som ryms i fickan. 

Med svindlande hastighet sprider det fotograferande släktet i varje 
ögonblick miljoner bilder över jordens yta.• 



"För öfrigt vet tnan, 
att när forskare 
använda ett nytt 
instrutnent till 

naturens studiutn, 
är det de vänta, 

alltid ringa tnot hvad 
de i det följande 

upptäcl<a tned detta 
instrutnent:' 

Professor Arago inför den franska vetenskapsakademin i Paris den 19 augusti 1839 





KAMERAN UNDER 175 ÅR 

Att stanna tiden 
Att kunna stanna och bevara tiden vid ett givet ögonblick förändrade 

människans syn på tillvaron. Tekniken styrde fotografin och dess 
bildspråk. Kamerans utformning och storlek, negativets eller 

diapositivets bas, optikens och kringutrustningens kvalitet har 
bestämt fotokonstens möjligheter och begränsningar under hela 

den fotografiska eran. 

s 
edan 1840-talet har tusentals kameramodeller tagits 
fram av fotoindustrin. Utvecklingen av de olika ka-
meratyperna har bland annat varit beroende av vilket 
material som använts för att registrera bilderna. Under 
årtiondena varierade det ljuskänsliga skiktets bas: 
koppar, papper, bleckplåt, vaxduk, läder, glas, celluloid 

och polyester. Övergången till nya material gav fotoindustrin 
möjlighet att tillverka allt bättre kameror. 

Daguerres ursprungliga metod byggde på kopparplåtar över-
dragna med ett ljuskänsligt bildskikt av silversalter. Hans brittiske 
medtävlare Talbot nyttjade däremot pappersnegativ, kalotypi. 
I båda fallen användes kameror som utgick från konstnärens 
traditionella ritkamera, en enkel camera obscura. Det relativt 
okänsliga bildskiktet och den klena optiken fordrade mycket långa 
exponeringstider. 

Efter daguerreotypin och kalotypin introducerades nya 
metoder. Ett viktigt steg togs på 1850-talet med den så kallade 
kollodiumprocessen eller våtplåtsmetoden. Fotografen fick själv 
preparera glasnegativet inför varje tagning och framkalla negativet 
omedelbart efter exponering. Tekniken användes med fördel vid 
fotografering i atelje medan den utomhus var förknippad med 
åtskilliga svårigheter eftersom den krävde transportabla mörkrum. 

Nästa utvecklingssteg blev torrplåten, fabrikstillverkade glasne-
gativ som började säljas i handeln i slutet av 1870-talet. 

Under fotografins experimentella period på 
184 0-ta let förekom olika typer av kameror. 
Storleken skiftade och gav bilder i skilda format. 
Daguerreotypin krävde särskild kunskap och den 
nya medietekniken var riktad till professionella 
utövare. Den här kameran köptes 1852 av 
Kungliga Artilleri- och lngenjörsskolan i 
Stockholm. Den är av skjutlådemodell och avsedd 
att användas med stativ. Avståndet stä I Ides in med 
ska la och vis i rskiva. Kameran saknar bländare och 
slutare. Foto Emma Fredriksson/TH 
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Lådkameran blev den kameratyp som efter 
sekelskiftet 1900 tillät en bredare allmänhet att ta 
egna bilder och samla dem i fotoalbum. Fram till 
dess var de privata bilderna endast for avancerade 
amatörfotografer. Kodak blev en ledande 
tillverkare av lådkameror for rullfilm i prisklasser 
som var överkomliga for de flesta. Utforandet 
va renkelt med få möjligheterattjustera avstånd 
och exponeringstid. Den här typen av kameror 
forekom ännu på 1950-talet. 
Foto Emma Fredriksson/TH 
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Det ljusbärande skiktet var baserat på gelatin och kunde, till 
skillnad mot våtplåten, lagras både före och efter exponering, en 
radikalt ny situation som kom att frigöra yrkeskåren från tungrodda 
arbetsrutiner. Torrplåten var även mer ljuskänslig än föregångaren. 

ÄN Nu VAR utrustningen i första hand avsedd för yrkesfolk och 
fotograferingen utgjorde en ganska omständlig procedur. 
Utomhus väckte en fotograf uppmärksamhet med sin stora stativ-
kamera, kassetter med tunga och decimeterstora glasnegativ 
och svart täckduk över huvudet. 

Torrplåten resulterade i att fotoindustrin på 1880-talet kunde ta 
fram nya kameratyper, små så kallade detektivkameror avsedda 
för amatörer. Uttrycket syftade på att kamerorna var handhållna 
och inte lika iögonfallande som de äldre och ibland manshöga 
stativkamerorna. Det var nu möjligt att utan speciella arrangemang 
ta improviserade bilder, snabbt och enkelt. 

Dittills hade yrkesfotograferna dominerat fotografin men i takt 
med de tekniska framgångarna blev amatörfotografin allt viktigare. 
Fotoindustrin fick anledning att utveckla sitt sortiment av negativ 
och kameror för den nya kundgruppen. Utvecklingen gagnade även 
vissa områden inom den vetenskapliga fotografin. 

Amerikanska Kodak tog ytterligare ett steg framåt när den cel-
luloidbaserade rullfilmen lanserades i slutet på 1880-talet. Framför 
allt var rullfilmen mycket lättare än de tunga glasnegativen och en 
enda rulle kunde innehålla upp till hundratalet negativ. Rullfilmen 
innebar också att de små bälg- och lådkamerorna för första gången 
kunde laddas och tömmas i dagsljus. 

EFTER SEKELSKIFTET 1900 var fotoindustrins utbud större än 
någonsin. Samtidigt som industrin försåg yrkesfotograferna och 
de vetenskapliga institutionerna med lämplig utrustning, traditio-
nella bälgkameror i trä för decimeterstora glasnegativ, pekade en 
annan utvecklingslinje mot små metallkameror för celluloidfilm i 
mindre format. 

Åren efter första världskriget blev 35 millimeters biofilm en ny 
standard när de så kallade småbildskamerorna introducerades. 
Formatet 24x36 millimeter fordrade förstoringsarbete och under 
mellankrigstiden blev principen litet negativ och stora pappers-
kopior vanligare. Även mellanformatskameror för rullfilm, med 
negativmått som 6x9 och 6x6 centimeter, blev populära och de två 
formaten konkurrerade om en växande skara fotograf er. 

Parallellt med förbättrade och helt nya kameratyper utvecklade 
fotoindustrin både optik och negativtyper till gagn för många 
användare. En särskild grupp fanns inom de institutioner som 
nyttjade fotografin för sin forskning. Samma sak gällde en rad 
andra yrkesgrupper som använde kameran för att dokumentera 
sin verksamhet. 

Kamerans funktion som ett viktigt arbetsredskap stärktes och 





högre krav ställdes på utrustningen. Objektiven blev ljusstarkare 
och anpassades för både yrkesfolk och amatörer. På filmsidan 
gjordes också framsteg. Det äldre mer okänsliga ortokromatiska 
materialet kompletterades med ljuskänsligare pankromatiska 
glasnegativ och i form av plan-, pack- eller rullfilm. Den pankroma-
tiska filmtypen omvandlade färgskalan till svartvitt på ett för det 
mänskliga ögat naturligare sätt än tidigare. 

REDAN UNDER FOTOGRAFINS pionjärår förekom försök att ta färg-
bilder. För dessa tidiga färgprocesser krävdes särskilda kameror 
och annan apparatur. Åren efter sekelskiftet 1900 kunde färgfoto-
grafier tas med kameror som redan fanns på marknaden. Bilderna 
visades med projektorer. Antalet användare var dock begränsat 
och det handlade om yrkesfotografer och avancerade amatörer. 

I slutet av 1930-talet kom färgdiapositiv på rullfilm och de redan 
existerande småbilds- och mellanformatskamerorna visade sig väl 
lämpade för den sortens fotografi. Även den negativa färgfilmen, 
som gav pappersbilder, introducerades. Världskriget 1939-45 satte 
dock tillfälligt stopp för en mer allmän spridning och det dröjde 
ytterligare några år innan amatörfotograferna på allvar började 
med färgbilder. 



För yrkesfotograferna öppnade färgfotografin nya möjligheter. 
Förbättrad tryckteknik tillät att pressfotografernas färgbilder 
prydde veckotidningarnas omslag, avancerade ateljefotografer 
kunde erbjuda färgporträtt och inom den vetenskapliga fotografin 
blev färgen ett viktigt tillskott, exempelvis på det medicinska 
området. 

1 SVERIGE VÄXTE antalet amatörer och familjefotografer snabbt 
på 1950-talet. Kameran blev vanlig i många hem och marknaden 
erbjöd olika typer, alltifrån enkla lådkameror och små bälg-
kameror till smidiga småbildskameror och dyrare utrustning 
för mellanformatet. En helt ny kameratyp och negativprocess 
lanserades av Polaroid, direktbilder på papper som framkallades 
på någon minut. 

Sedan 1800-talet hade tyska kameramärken behärskat stora delar 
av den svenska fotomarknaden. Under mellankrigstiden domi-
nerade tysk fotoindustri även småbildsmarknaden, exempelvis 
Leica och Contax. Gradvis utvecklades de till det som senare kom 
att kallas systemkameror, det vill säga att kamerahuset kunde 
kompletteras med olika objektiv, speciella sökare och annan 
utrustning. Dittills hade de möjligheterna främst varit förbehållna 
yrkesfolk, exempelvis pressfotografer som krävde både tele- och 
vidvinkelobjektiv. 

Efter krigsslutet 1945 skedde en förändring. Amerikanska och 
engelska fabrikat vann terräng och snart framträdde också Japan 
som en ledande leverantör på framför allt amatörmarknaden. De 
japanska fabrikanterna erbjöd också billigare kopior av tyska Rol-
leiflex och svenska Hasselblad. 

SÅ KOM I NSTAMATIC i slutet på 1960-talet, en enkel kamera 
som vände sig till den breda allmänheten inklusive barn och 
ungdomar. För första gången kunde även oerfarna ta hyggligt bra 
färgbilder på papper. Den snabbt växande familjefotografin gav 
också underlag för de centrala fotolaboratorier som växte upp i 
landet. Miljontals färgbilder levererades varje år. 

Kompaktkameran blev nästa steg. Komprimerad teknik gjorde de 
behändigt små kamerorna helautomatiska med inbyggd blixt och 
inställning av avstånd, bländare och exponeringstid. Det gick att 
fotograf era i de flesta situationer och vem som helst kunde trycka 
på knappen. 

På 1990-talet togs så de revolutionerande stegen in i den digitala 
världen. Den traditionella filmen byttes ut mot en så kallad CCD-
platta, Charged Couple Device, och bilderna lagrades på skivor och 
minneskort. Det innebar att negativ och diapositiv försvann liksom 
mörkrum och övrig traditionell fotografisk teknik, allt det som i sen 
tid kom att kallas den analoga epoken.• 

Direktbildskameran Polaroid Land, modell 
95A "Speedliner" från 1956. Största bländare 
1 8,8 med slutartider 1 /12-1/100 och blixt. I 
kameran fanns två spolar, en för negativrullen 
och en med kopiepapper inklusive kemikalier 
för fra mka 11 ni ng. Efter exponering fördes 
negativet och papperskopian ihop samtidigt som 
framkallningsvätskan pressades fram. Detvå 
skikten matades utur kameran och efter en minut 
skiljde fotografen dem åt. Bilden var klar. 
Foto Emma Fredriksson/TH 
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