
»Telegraferade porträtt. 
Utländska tidningar omtala, att 
den tyske vetenskapsmannen 

professor Arthur Korn i 
Miinchen omsider löst ett 

problem, som länge sysselsatt 
f orskarne, nämligen att med 

elektricitetens hjälp öfverföra 
===--n ~ -="'!~-1>. :91~!'==== en rorogran rran en orr r111 en 

annan. Den bild vi här återgifva 
är af professor Korn telegraferad 

från Miinchen till Niirnberg 
- ett afstånd af omkring 20 mil 
- under loppet af 15 minuter.« 

Svenska Dagbladet den 4 april 1906 



TE LE FOTO 

Avståndens fotografi 
Parallellt med utbyggnaden av de europeiska järnvägsnäten upprättades också 

system för telegrafisk överföring av textmeddelanden. Tanken att använda 
telegrafin även för bildmaterial väcktes tidigt och en rad lösningar prövades 
från mitten av 1800-talet och framåt. Det talades bland annat om elektrisk 

fjärrfotografering, telefotografering och elektrisk fjärrskådning. Så småningom 
utvecklades de till nya medieformer som fax, telefoto och television. 

talienaren Giovanni Caselli konstruerade på 1850-talet en 
utrustning för överföring av handskrift, namnteckningar 
och även streckteckningar, det vill säga original utan 
gråskala. Han kallade apparaturen Pantelegraf, en form av 
senare tiders så kallade f axmaskiner. 

Caselli lanserade sin uppfinning på 1860-talet och 
startade en kommersiell verksamhet i Frankrike. I samband med 
ekonomiska transaktioner sände banker både namnteckningar, 
kvitton och mindre handlingar mellan Paris, Lyon och Marseille. 
Även den ryske tsaren lät upprätta förbindelser mellan Sankt 
Petersburg och Moskva. 

Caselli var inte ensam om att söka nya vägar för bildöverföring. 
I slutet av 1800-talet presenterades olika lösningar på båda sidor 
av Atlanten. Inte minst innebar en ökad användning av illustra-
tioner i tidskrifter och dagspress ett behov av pålitliga metoder. 
Fotografier i tryck blev så småningom också verklighet och efter 
sekelskiftet skulle kraven på snabb bildkommunikation öka. 

En framkomlig väg var att använda ljuskänsliga celler för 
avläsning av bildoriginal. Selen, ett grundämne vars elektriska 
ledningsförmåga varierar när det utsätts för ljus, blev en lösning. 
Principen var att metodiskt söka av ett bildoriginal och med hjälp 
av en selencell urskilja mörka och ljusa partier. Överföringen var 
synkron, det vill säga att sändare och mottagare arbetade parallellt. 

FEMTIO ÅR EFTER Casellis uppfinning konstruerade professor 
Arthur Korn i Miinchen en apparat som under 1900-talets första 
årtionden utvecklades till en praktiskt användbar utrustning 
för telefoto. Ett fotografi i form av ett diapositiv var fäst på en 
roterande glascylinder. En smal ljusstråle belyste fotografiet och 
inuti cylindern registrerade en selencell ljusets styrka. För varje 
varv försköts bilden en millimeter. 

"Den randiga damen". De fotografiska bilder 
som skulle sändas, så kallade halvtonsoriginal 
med gråskala, placerades på en roterande 
trumma. Fotografiets mörka och ljusa partier 
söktes systematiskt av vertikalt med hjälp av ett 
ljuskänsligt ämne, exempelvis selen, vars elektriska 
ledningsformåga reagerade på de skiftande 
ljusnivåerna. På mottagarsidan registrerades de 
elektriska impulserna i en apparatur som arbetade 
synkront med den sändande anläggningen. "Ljus-
spalternas" bredd bestämde bi Idens upplösning. 
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Korns system uppmärksammades 1906 då han genomförde 
offentliga demonstrationer med trådbunden överföring på mer 
än hundra mils avstånd. Utrustningen visade sig vara pålitlig 
och användes av tysk polis för fingeravtryck och porträtt. Även 
meteorologer och militärer tillhörde de tidiga användarna liksom 
dagspressen, exempelvis engelska Daily Mirror, danska Politiken 
och Dagens Nyheter. 

1 usA SKEDDE en liknande utveckling. Strax före första världskriget 
konstruerade Edouard Belin den utrustning för överföring via 
telefon som kallades Belinograph. Under 1920-talet blev det också 
möjligt att sända bilder via radio. Trådlösa sändningar ökade 
bildkommunikationen mellan framför allt Europa och USA. AT&T, 
Associated Press och RCA var några av de företag som satsade på 
tekniken. 

Oavsett om det handlade om trådbunden eller etersänd överfö-
ring blev telefoto för fotografiska halvtonsbilder och telefaksimil/ 
telefax för text och streckteckningar tillgängliga inom en mängd 
verksamhetsområden. Under mellankrigstiden spreds tekniken i 
takt med sänkta priser och ökad effektivitet. 

I pressen användes telefotot under följande årtionden för 
bildförmedling såväl inom respektive land som på global nivå. 
Tekniken stärkte pressfotografins ställning och bidrog till att 
förbättra bildjournalistiken inom dagspress och i de dåtida bild-
tidningarna. Med telefotot som viktig grund utvecklades också de 
internationella bildbyråerna. • 

Exempel på bildöverföringar med en Pan-
telegraf. Dokumenten i format 1x1 ,5 decimeter 
reproducerades på mottagarsidan med hjälp 
av ett kemiskt preparerat papper. Elektriska 
impulser i skrivhuvudets nål resulterade i svarta 
ma rkeri nga r som byggde upp text och bi Id. I 
Tekniska museets samlingar finns ett av Giovanni 
Casellis reklamblad, märkt av de 150 åren och 
med något illa åtgångna bilder. 



SPECIMENS Dll TELEGRAPHE AUTOGRAPHIQUE 
DE1

1 M'!'· i~ ABBE CASELLI 
.'\DO.PTE EN :F'RANCE PAR LOJ DU .27 MAI 1863. 

0 RI GIN AL, te l qu'i1 est lrace a lå 
plume par la main meme de l' expediteur 

fe Telegraphe 
vient cl'e tre achete 

par la Russie 

suivant convenlion du 
50 Avril 1865. 

1 r_e epreuve sur, papier 
d 'apres les 

procedes electro chirniques ordina1res 

. ' Le service 

autographique a ete ouvert 
au pnblic,en France, 
sur plusieurs lignes, 

depuis le 16 Fevrier 18 6 5. 

21n8 epreuve simultanee pouvanl reproduire les couleurs 
el servant d'original pour une seconde transmission . 

d'apres le systeme eleclro chirnique de M~ Lambrigot. 






