


SERIEKAMERAN 

Det nya portrOttet 
I Sverige slog seriekameran igenom på 1930-talet. Den erbjöd nya möjligheter för 
ateljefotografin och blev en billig och folklig form av porträttfoto. Seriekameran 
innebar ett teknikskifte och utmanade den traditionella fotografin. Den väckte 
starka känslor och debatterades livligt inom branschen. Med miniatyrporträtt 

för fem öre styck blev den snabbt populär inom de breda folklagren. 

den att ta flera bilder på samma glasplåt väcktes i mit-
ten av 1850-talet efter att kollodiumprocessen börjat 
användas mer allmänt, en rationell och arbetsbesparande 
princip. Den byggde på en enkel teknik och resulterade i 
de omåttligt populära visitkorten. 

Det system för serietagningar av porträtt som lanse-
rades på 1930-talet baserades också på många bilder på en och 
samma glasplåt. Men till skillnad från tidigare hade kameran 
bara ett objektiv och vid fotograferingen var det glasnegativet 
som förflyttades mellan olika positioner för att få ett önskvärt 
antal bilder. 

I Sverige gick systemet under firmanamnet Polyfoto och kom 
ursprungligen från Danmark. Förutom en robust kamera i metall 
som i rask takt kunde ta 48 miniatyrbilder ingick även armatur i 
den speciella utrustningen. 

Polyfoto etablerade sig runt om i landet och inte sällan var det 
nykomlingar som startade rörelserna och tog sina första steg in i 
fotobranschen. Den nya formen av enkelt porträttfoto fick ett stort 
genomslag hos allmänheten. 

1 JÄMFÖRELSE MED äldre och stora ateljeer på fina adresser placera-
des den nya typen av verksamhet gärna i billiga källarutrymmen 
med en blygsam entre i gatuplanet. Tekniken tillät enkla lokaler 
och affärsiden var att pressa kostnaden för att nå ut till dem som 
inte gärna lät ta sina porträtt i traditionella ateljeer. 

Resultatet blev en hel karta med 48 individuella tagningar, 
egentligen en arbetskopia där kunden själv kunde välja ut de bästa 
bilderna för förstoring och inramning enligt en dåtida slogan: 
"Någon av dem måste vara bra!" I praktiken nöjde sig många med 
att själva klippa ut de små porträtten och dela ut dem till familj, 
släkt och vänner. Priset för bildkartan var till att börja med 2 
kronor och 50 öre. 

Antalet identiska objektiv varierade beroende 
på kameratyp och vi I ken form av fotografier det 
handlade om . Stora ateljekameror kunde vid 
sekelskiftet 1900 ha allt från fyra upp till tolv 
objektiv Foto El linor Algin/TH 

Amerikanska Polaroids direktbildskamera 
från 1970-talet for passfoto, körkort och andra 
identitetshandlingar. En enda exponering gav 
fyra bilder och fotografierna fram ka I lades och 
fixerades på en min ut. Det handlade inte om 
porträttfotografi utan om en ren avbildning mot 
neutral bakgrund och med hänsyn tagen till 
myndigheternas krav på bi Id storlek och andra 
detaljer Exempelvis måste fotografiet tas rakt 
framifrån och båda öronen synas for att bi Iden 
skulle godkännas. Foto Emma Fredriksson/TH 
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I Sverige började bland andra Hugo Svensson 
& Co i Göteborg att tillverka seriekameror. 
De fanns i ett par versioner. Antingen skötte 
fotografen alla funktioner for hand eller så 
användes en helautomatisk kamera med eldrift. 
Annons i Svensk Fotografisk Tidsskrift, No 7/1949. 

Den närmare en meter breda seriekameran 
Norka blev på 1930-talet en konkurrent till 
framgångsrika Polyfoto. Hed hjälp av matriser 
kunde fotografen bestämma ett lämpligt antal 
fotografier, allt från fyrtioåtta till fyra bilder. De 
större negativformaten lämpade sig for ramade 
porträtt medan de fri mä rksstora bilderna var 
populära som bytesobjekt bland ungdomarna. 
Den som hade flest bildkompisar i fotoalbumet 
vann, en dåtida form av Facebook. 
Foto Emma Fred ri ksson/TH 
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Under beredskapstiden på 1940-talet var dessa enkla porträtt 
mycket efterfrågade, särskilt bland värnpliktiga och ungdomar. 
Det blev också vanligt att barnfamiljer regelbundet gick till en 
studio för att fotografera det uppväxande släktet, alltifrån späd 
ålder och upp genom åren. Tidigare hade de flesta aldrig haft råd 
med så täta besök hos fotografen. 

UTMÄRKANDE FÖR den här formen av ateljeporträtt var den stan-
dardiserade och neutrala belysningen i kombination med en slät 
fond, en avskalad iscensättning. Inget av den traditionella ateljens 
rekvisita och avancerade ljussättning kom till användning. 

Utöver Polyfotos utrustning såldes även andra kameror. Danska 
Norka fick framgång med en större seriekamera i polerad mahogny 
och en mekanism som tillät fotograf en att alternera mellan tretton 
olika bildformat på en negativplåt som mätte 12x16½ centimeter. 
Bildväxling och exponering sköttes med vev och luftboll. Somma-
ren 1939 kostade kameran 1 720 kronor inklusive stativ. 

Det förekom också andra ateljekedjor som arbetade med snabb-
fotografi. Även traditionella fotoateljeer fick så småningom böja sig 
för allmänhetens krav och komplettera sin utrustning med serieka-
meror, bland annat svensktillverkade och förbättrade kameratyper. 

Den här typen av ateljebilder förblev standard under flera 
årtionden. Seriebilder på glasplåt togs ända in på 1960-talet. • 



För negativet : 
ILFORD F.P.Special , 
Plåt. 12 X16,5 cm. 

För kartan: 
ILFORD BROMID 

1 P = blankt, vitt, tunt 
1 K= blankt, vitt, kart. 

24K = halvmatt, vitt, 
kartong 

För förstoringen : 
ILFORD PLASTIKA 
(flera vackra ytor) 

För framkallningen: 
JOHNSON's 
Fotokemikalier 

Kan erhållas helauto-
matisk med elektrisk 
motor som även kan 
frånkopplas, eller 
utan motor för 
handdrift. Expo-
nering med eller 
utan avtryckar-
slang . Inställ-
bar för 8 olika 
bildantal. 2 
identiska ob-
jektiv. 

All utrustning för seriefoto: 

HUGO SVENSSON & CO 
FOTO AB 

GÖTEBORG STOCKHOLM 

lcfu:is tr., Esselle, Sthlm 49 



FOTOAUTOMATEN BOSCO 

K ollodiumprocess .. ens olika metoder 
anvandes långtfram i tiden, exem-
pelvis inom den grafiska industrin 
och i mer populara sammanhang 

som gatufotografi och utställningar. I 
slutet på 1880-talet konstruerade Conrad 
Bernitt i Hamburg en av världens forsta 
fotoautomater. Den baserades på ferrotypi 
och patenterades i Sverige den 10 juli 
1891. 

Den meterhöga och pelarliknande kon-
struktionen innehöll kamera och komplett 
utrustning forframkallning, sköljning och 
fixering. Den som skulle fotograferas satte 
sig framforobjektivet, en peng släpptes 
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ned i myntinkastet, automaten startade, 
bilden exponerades och en sinnrik meka-
nism forflyttade och behandlade bilden 
med hjälp av ett fjäderverk 

Efter några minuter ramlade den färdiga 
ferrotypen ned i ett fack på framsidan. 
Bilden mätte cirka 60x80 millimeter, en 
enkel bröstbild av en typ som i dag skulle 
kallas passfoto De nödvändiga vätskorna 
lagrades i glasbehållare och under de olika 
arbetsmomenten portionerades de ut i rätt 
mängd på plåten 

Automaten rymde ett större antal profile-
rade plåtar med ett färdigpreparerat och 
ljuskänsligt kollodiumskikt som inneslöts av 

en några millimeter hög kant. I horisontellt 
läge utgjorde den en framkallningsskål. 
När bilden var klar fick kanterna en ny 
funktion som bildram. 

Fotoautomaten Boscoansågsvara 
ett tekniskt underverk och väckte stor 
beundran. Det sades att namnet Bosco 
syftade på en av 1800-talets mer kända 
tro I I konstnärer, ita I i ena ren Ba rtolomeo 
Bosco. I Sverige användes automaten 
bland annat i det så kallade Industripalat-
set på Ostermalm i Stockholm, en populär 
utställningslokal som exponerade varor 
från svenskt näringsliv. 
Foto Ellinor Algin/TH 
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