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Med detta häfte följer till prenuineranterna 
· en Ijustrycksbilaga, utförd vid Generalstabens lito-. 
grafiska anstalt. 

Profnummer sändas på beg_äran fritt. -.J 

Ur "anmälan". 
- Slutligen är ock denna brist på ett svenskt fackorgan 

en af orsakerna till det nedstämmande faktum, att så sällan de rön 
och upptäckter, som göras af svenska fotog1;afer, 'komma till offentlig-
heten ; de diskuteras och luitiseras icke, de vinna icke erkännande i 
vidsträcktare kretsar, och uppfinnaren, som derigenom skulle sporrats 

_ till ytterligare forskningar, saknar den eggelse, som ligger i det offent-
liga bedömandet och erkänn.andet. 

För att söka afhjelpa dessa missförhållanden har Fotografisk tid-
skrift kommit till. Genpm att noggrant iakttaga det nya på området 



KUNSKAPEN SPRIDS 

Prislista och lcirobok 
De olika teknikskiftena ställde särskilda krav på ny kunskap. Både yrkeskåren 

och en växande grupp amatörer sökte information. Det rörde sig inte bara 
om kemi och optik utan även estetiska och kommersiella frågor var aktuella. 
Regelrätta läroböcker saknades länge i Sverige och de intresserade fick vända 

sig till fotobranschens aktörer och utländska tidskrifter. 

å professor Arago presenterade daguerreotypin 
i den franska vetenskapsakademin 1839 fanns 
en tryckt handledning till försäljning. I text och 
bild förklarades hur Daguerres utrustning såg 
ut och användes, en instruktions- och lärobok i 
den nya medietekniken. Några månader senare 

gavs den ut i Sverige. 
I Kungl. Vetenskapsakademiens tryckta årsrapporter förekom 

tidigt redogörelser för utvecklingen och viss utländsk facklit-
teratur blev också tillgänglig. Även den periodiska pressen publi-
cerade fototekniska artiklar men så småningom blev fotografin 
mångskiftande och krävde ökad kunskap. 

Apotekaren, fotografen, fotohandlaren och publicisten Claes 
Gudmund Nyblaeus i Stockholm var en av de första svenskar 
som insåg behoven. Han gav på 1860-talet ut ett par nummer av 
Fotografiskt flygblad och 1874 publicerade han Kortfattad lärobok 
i praktiskfotografi, ett pionjärarbete på 260 sidor som bland annat 
redovisade kollodiumprocessen och dess olika användningssätt. 

EN ANNAN MÅNGSIDIG person i Stockholm, apotekaren och 
fotohandlaren Numa Peterson, lät trycka och distribuera sin 
Pris-noteringar från den 15 augusti 1872 åfotografiartiklar hos 
Numa Peterson. Den var på blygsamma sexton sidor men mot 
slutet av århundradet omfattade firmans så kallade priskuranter 
upp till två hundra rikt illustrerade sidor. Förutom beskrivningar 
av respektive produkt, inklusive pris, innehöll de allmänna texter 
om både fotometoder och nyinkomna artiklar. 

Priskuranterna ingick som en del i marknadsföringen. Genom 
att stimulera intresset för fotokonsten vidgades förhoppningsvis 
kretsen av möjliga kunder. På 1890-talet startade företaget 
dessutom nyhets bladet Numa Petersons Nyheter! som regelbundet 

Med Fotografisk Tidskrift fick branschen 
for fors ta gången ett eget forum for 
kunskapsspridning och diskussion. Den 
periodiska skriften riktade sig både till 
yrkesfotograferoch amatörer med den 28-årige 
Albin Roosval som redaktör. Deforsta numren 
gavs ut i hans hemstad Kalmar men redaktionen 
flyttades snart till Stockholm . 

Prislista och lärobok 69 



70 Prislista och lärobok 

kom ut under ett årtionde. Även den innehöll artiklar om aktuella 
fotofrågor. 

Numa Peterson publicerade också en del fackböcker. Bland 
annat kom 1876 en utgåva från Wien av professor Herman Vagels 
Fotografiska koltrycket i dess nyastefulländningframstäldt: Svensk 
öfversättning utgifven på föranstaltande af Numa Peterson. Den 
mer populärt utformade Handledning för amatör-fotografer gavs 
ut 1891. 

En av den tidiga fotografins förgrundsgestalter, Carl Gustaf 
Carleman, riktade sig också till den växande skaran amatörer. Han 
lät 1888 trycka den lilla skriften Vägledning i fotografi med särskild 
hänsyn till de nyaste metoderna för amatörer och nybörjare. Den 
kom ut 1888 och kostade 1 krona. 

PRISKURANTERNAS FUNKTION som både prislista, produktblad och 
lärobok blev allt tydligare vid 1800-talets slut. Den utgåva som F. 
W. Hasselblad m.fl. presenterade år 1900 omfattade inte mindre 
än 419 sidor. Utöver ett heltäckande sortiment av kameror, objek-
tiv och annan utrustning ingick åtta avdelningar under rubriken 
"Kort vägledning uti fotografi.konstens första grunder". 

Enskilda produktgrupper ägnades särskild uppmärksamhet, 
exempelvis kapitlet "Bruksanvisningar för olika papperssorter 
samt handledning i förstoringsförfarandet". Här redovisades 
bland annat Hasselblads egna Excelsiorpapper inklusive instruk-
tioner om guld- och platinatonbad, Eastmans Soliopapper, Ilfords 
klorsilfvergelatinpapper P.O.P och andra fabrikat. 

Liksom under fotografins tidigare utvecklingsfaser efterfrågades 
kemikalier för olika behov. Hasselblad kunde erbjuda sina kunder 
närmare 270 kemiska produkter, prydligt presenterade i bokstavs-
ordning alltifrån "Aceton" till "Öfvermangansyradt kali''. 

KAMERATILLVERKAREN HUGO SVENSSON & Co i Göteborg startade 
vid slutet av första världskriget en egen tidskrift, Kamerabilden. 
Utgivarna hade stora ambitioner och riktade sig till "den fotografe-
rande amatören, den yrkeskunnige fotografen och fotohandlaren, 
och då och då träffa vi på uppsatser om mera vetenskapliga 
områden av fotografi.en". 

Efter 25 års utgivning konstaterades i jubileumsnumret 1943 
att "fotografi.en är ett område, där det praktiskt taget aldrig står 
stilla", en utveckling som lett fram till "våra dagars förnämliga 
stillbilds- och kinofotografier i svartvitt eller färg, för att ej tala om 
våra dagars astro-, röntgen- och mikrofotograferingar, bilder av 
atomer, elektroner och atomsprängningar etc." 

Samma år gav föreståndaren för företagets filial i Stockholm, 
Albert Svensson, ut en andra upplaga av sitt referensverk Fotolexi-
kon. Den innehöll "en serie uttömmande skildringar av fotografi.-
ens terminologi, apparater, kemikalier, behandlingsmetoder och 
recept, fotograferingsmetoder o.s.v." 



Poc, oi. . . ARVlD Q\')El<l~~ANT8. 
- , U? • ., .;At.,A, 

""''"" --.---------=_,d,=~'L....='-------~§ 
)=<:S=( JANUARI. ~ N:o 1. 

. . 

VÄG.LEDNIJ'!G 
\, ., 

/ 

FOTO G·RAFI 
_/l!ED SÄRSKi LD HÄNSYN TILL DE NY ASTE METODERNA ' . , 

A;\1/\'l'ÖRER OCH NYBÖRJARE 

I ; .... =.. ....... . -

;~! 9lgneler 'I- _ oam-t =* ; 
1*; Pr11/dis/c11 rritl il Sepuruftrye/c 

C. G. CARLEl\iAN ' * ; ; * -
l\! lrn Q AFlHf,D'SINGAR I* , 

* ' 

--- ~---------.--~ 
STOCKIIOLM, 

R. BLAEDEL & Co, 

P ri s: 1 kro n a. · 

UTGIVNINGEN AV FOTOLÄROBÖCKER hade efterhand blivit större 
och de var inte längre direkt knutna till fotonäringen. I Sverige 
blev exempelvis Ludwig Davids från tyska översatta Rådgivare i 
fotografi en stor framgång och den kom ut under flera årtionden. 
Den nionde upplagan publicerades 1925 och i förordet hävdades 
att boken hade sålts i 550 000 exemplar. 

För yrkeskåren och landets kvalificerade amatörer fick Foto-
grafisk Tidskrift den största betydelse. Den hade startats 1888 av 
Albin Roosval och blev ett organ för Fotografiska föreningen i 
Stockholm och senare Svenska fotografernas förbund. Under årens 
lopp lockade den till sig landets skarpaste pennor inom fotografin, 
en tillförlitlig källa för den intresserade att bredda sina kunskaper 
och orientera sig inom området. 

Det fanns en mängd utländska förebilder. Vid sekelskiftet 1900 
beräknades att drygt hundra fotografiska tidskrifter gavs ut i 
Frankrike, Tyskland, Österrike, England och USA. Ännu var Frank-
rike dominerande med 45 publikationer medan Tyskland svarade 
för ett tjugotal. Den svenska fotobranschen tog störst intryck av 
det tyska utbudet, en dominans som bestod fram till andra världs-
krigets slut.• 
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9luma tretersons 
Handels- & Fabriks-Aktiebolag 

JJtoeRliofm 
32 Hamngatan 32 

Etablerad 1865. 

Carl Gustaf Carlemans skrift erbjöd 
grundläggande kunskap om de olika fotografiska 
metodersomvaraktuella i slutet av 1880-talet. 
Han beskrev även ski Ida arbetsmoment och 
nödvändig utrustning. Carleman vände sig inte 
bara till redan aktiva amatörer utan även till 
rena nybörjare. 

Den framgångsrike fotohandlaren Nu ma 
Peterson i Stockholm var mån om att sprida 
kunskap både ti 11 sina gamla och framtida kunder. 
Utöver prisku ra nter publicerade foretaget även 
ett särskilt nyhetsblad. Den hade ett populärt tilltal 
och gavs ut under ett årtionde. 
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