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En avbildningsrevolution?
Fotokonstens etablering i en norrländsk  

småstad omkring 1800-talets mitt

Erik Nydahl

För den tidiga 2000-talsmänniskan är foto-
grafier något som finns omkring oss i över-
flöd, en integrerad del av vår vardag, som vi 
möter i medier, i privata album och digitalt i 
datorn eller mobilen. I ett historiskt perspek-
tiv härleds ursprunget till en vetenskaplig 
uppfinning i 1830-talets Europa, som tänjde 
på det då möjligas gränser. Vid ett högtidligt 
sammanträde i Paris 1839 presenterades da
guerreotypin, metoden att genom en came
ra obscura återge ljusbilder på en försilvrad 
kopparplåt. Tekniken att frysa bilder var en 
överraskande upptäckt, som på sikt skulle 
komma att förändra villkoren för avbildande 
måleri och tryck, och lägga grunden för nya 
former av kommunikation och konsumtion. 
Daguerreotypin kom under senare delen av 
1850-talet att konkurreras ut av en kommer-
siellt bättre gångbar teknik, fotografin, varpå 
exklusivitet för ett fåtal snart följdes av mass-
konsumtion. Talrika är de porträttalbum från 
sent 1800-tal som idag cirkulerar på auktioner 
och loppmarknader och vittnar om bråda ti-
der för dåtidens fotografer.

Det finns minst sagt omfattande forskning 
om hur fotokonsten introducerades internatio-
nellt; även introduktionen i Sverige har blivit 
undersökt i några tidigare publicerade arbe-
ten. I den här artikeln kommer jag huvudsakli-
gen att anknyta till ett svenskt forskningsläge. 
Det populärhistoriska verket Svenska foto
grafins historia (Söderberg & Rittsel 1983), 
som bygger på äldre forskning av bland andra 
Helmer Bäckström, ger där en grundläggande 
introduktion till daguerreotypins och fotogra-

fins utveckling från pionjärtiden och fram till 
omkring 1940. Styrkan i denna framställning, 
liksom i en motsvarande från senare tid med 
inriktning mot teknikutveckling (Johansson 
2017), är bredden och det långa tidsperspek-
tivet. I ljuset av senare tids forskning framstår 
dock delar av stoffet i den förstnämnda som 
något daterat. Ett mer djuplodande arbete 
vad avser decennierna runt 1800-talets mitt 
ger konstvetaren Solfrid Söderlinds avhand-
ling (1993), som undersöker porträttbruket i 
Sverige från 1840- till 1860-tal och ger stort 
utrymme åt det dåtida mötet mellan ny foto-
konst och traditionell målerikonst. På denna 
sida om millennieskiftet vill jag särskilt lyfta 
fram ett arbete av museimannen Björn Axel 
Johansson (2005), som sätter introduktionen 
av daguerreotypi i Sverige på 1840-talet under 
lupp, med huvudsakligt fokus på Stockholm 
och de södra och mellersta delarna av landet. 
Därtill finns att tillgå ett antal publikationer 
och hemsidor i tryckt och elektronisk form 
(inklusive Nordiska museets fotografregister) 
som behandlar lokal och regional fotografi-
historia och som sammantaget tycks vittna 
om ett stort fotohistoriskt intresse hos all-
mänheten. Våra kunskaper om fotokonstens 
etablering i landsorten är dock alltjämt rätt 
ytliga, och i synnerhet gäller det om vi vänder 
oss mot de norrländska landskapen.

Ur ett nutida perspektiv är det vanligt att 
betrakta daguerreotypin som en sorts för-
fotografisk teknik och följaktligen tala om 
”fotografer” verksamma så tidigt som på 
1840- talet. I en studie som specifikt under-
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söker detta fält vid 1800-talets mitt, är det 
dock väsentligt att kunna hålla isär de båda 
teknikerna samtidigt som man inte på något 
vis ska förringa kontinuiteten i övergången 
mellan daguerreotypi och fotografi. I den här 
artikeln används därför fotokonst i betydelsen 
av ett samlande begrepp som innefattar såväl 
daguerreotypin som den efterföljande egentli-
ga fotografin. 

Syftet med föreliggande artikel är sålunda 
att visa och diskutera hur fotokonsten introdu
cerades och etablerades i den svenska landsort
en med empiriskt fokus på en norrländsk små
stad, perioden cirka 1840 till 1875. Det valda 
angreppssättet, att lägga fokus på en ort/stad, 
i en tidigare relativt outforskad del av landet, 
möjliggör en fallstudie av det nya avbildande 
mediets introduktion och etablering i ett lo-
kalt rumsligt sammanhang. I fokus står struk-
turfrågor om geografisk spridningshastighet, 
affärsmodeller, fotografyrkets framväxt och, 
i den mån materialet tillåter, den lokala re-
sponsen. Hur och när fick man i denna del 
av landet stifta bekantskap med den nya foto-
konsten? Vilka var utövarna och, om möjligt, 
kunderna? Hur förändrades fotografyrket och 
fotokonstens strukturella praktik över tid? 
Vilka likheter och skillnader kan ses jämfört 
med vad som är känt om utvecklingen i andra 
delar av landet, främst Stockholm, vid sam-
ma tid? Bedömningen är att undersökningen 
ska kunna bidra både med vissa nya fakta 
och genom ett tydligt landsortsperspektiv 
problematisera och fördjupa delar av tidigare 
forskning. 

I undersökningens utkant tangeras frågor 
och forskningslägen som i en vidare bemär-
kelse rör fotokonstens samspel med konsten. 
Detta gör det nödvändigt att ge visst utrym-
me i artikeln åt att diskutera relationen konst- 
fotokonst och, även empiriskt, visa hur dagu-
erreotypi och fotografi förhöll sig till och tog 
avstamp i äldre avbildningstekniker som por-
trättmålning. Här är syftet att kontextualisera 
och förankra fotokonstens lokala etablering i 
ett konsthistoriskt sammanhang. 

Strålkastarljuset riktas mot staden Härnö-
sand, som under 1800-talet var ett kulturellt 
och administrativt centrum av stor betydelse 
för norra Sverige. Som biskopssäte för det 
odelade Härnösands stift, residensstad för 
Västernorrlands län och fram till 1800-talets 
mitt också säte för Norrlands enda högre 
bildningsanstalt, var det en gynnsam miljö för 
bildning och informationsspridning. Staden 
fick sitt första boktryckeri omkring år 1800, 
tidningsutgivning från 1815 (vilken då utgjor-
de den första periodiska publikationen i norra 
Sverige) och en bokhandel i modern mening 
som grundades 1842 av boktryckaren Gustaf 
Öhrling.1 Etnologen Roger Jacobsson fram-
håller i sin avhandling om norrländsk tryck-
kultur (2009), liksom även Dag Nordmark 
(1989) tidigare gjort angående etableringen av 
landsortspress strax före 1800-talets mitt, det 
tryckta ordets betydelse för framväxten av ett 
offentligt samtal, lokalt–regionalt–nationellt, 
som gick i båda riktningar och gav den norra 
landsändan en egen röst. Härnösand utgjorde 
under 1800-talets första hälft ett nav med in-
stitutioner som tryckeri, bokbinderi, tidnings-
utgivning och en även före 1842 väl utvecklad 
handel med böcker via så kallade bokför-
medlare (Jacobsson 2009:171–224, 294–295). 
Med sitt strategiska läge vid Ångermanälvens 
inlopp och närheten till bruksrörelsen i re-
gionen var Härnösand därtill en betydande 
handels- och sjöfartsstad, som vid ingången 
till 1840-talet hade ungefär 2 000 bofasta in-
vånare (Wik 1981:43).

Undersökningsperioden avgränsas bakåt 
utifrån den ungefärliga tidpunkt då daguer-
reotypin började spridas över Europa (1840), 
medan en främre gräns runt 1875 fastställts 
utifrån iakttagelser i källmaterialet från 
Härnösand. I stora drag följs den period som 
följde från de första kontakterna med dagu-
erreotypin till etableringen av stadigvarande 
ateljéer. Den fortsatta utvecklingen efter 1875 
ingår alltså inte i undersökningen då foto-
konsten vid den tiden kan anses ha varit väl 
etablerad.
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Förutom arbetsprov som finns bevarade 
här och var på museer, har de pionjärer som 
introducerade fotokonsten i Sverige på 1840- 
och 1850-talen dessvärre lämnat få spår efter 
sig i arkiven, vilket gör det till en liten utma-
ning rent källmässigt att göra en sådan här 
undersökning. Ett viktigt undantag utgörs 
av lokalpressen, genom vilken man kan få en 
viss insyn i tidiga daguerreotypisters och foto-
grafers verksamhet och följa deras resor och 
etablering runtom i landet. Källmaterialet be-
står därför primärt av utövarnas egna affärs-
annonser samt redaktionella notiser som 
publicerats i tidningar med lokal utgivning. 
Detta material ger goda möjligheter att fast-
ställa den struktur som fotokonstens tidiga 
utövare verkade i, beträffande vilka de var, 
den affärsmodell de följde, utbud, priser och 
geografisk spridning, men säger mindre om 
vilka som utgjorde kunder och kundkretsens 
upplevelser av det nya mediet.

Vad beträffar HernösandsPosten, den tid-
ning som närmast betjänade Härnösand med 
omnejd, sträcker sig insamlingen av material 
i obruten följd från första utgivningsdagen 
våren 1842 fram till omkring 1875,2 och har 
genomförts via sökord i Kungliga bibliotekets 
digitaliserade pressdatabas Svenska dagstid
ningar.3 En äldre tidning, Norrlands Tidningar, 
som utgavs fram till 1844, har utgjort ett 
komplement för åren omkring 1840. Även 
landsortspress med annan utgivningsort, 
sammanlagt ett tjugotal titlar, har inklude-
rats i undersökningen när det i förhållande 
till frågeställningen varit ändamålsenligt med 
utblickar, samt för att visa på fallstudiens re-
presentativitet gentemot andra norrländska – 
och svenska – orter (se lista i källförteckning-
en). Den digitala metoden med sökord4 har 
gjort det möjligt att behandla långa tidsspann 
och systematiskt genomsöka och samla in en 
stor mängd data på ett sätt som är svårt för 
det mänskliga ögat att klara av med en rimlig 
tidsåtgång. Liksom vid en manuell läsning får 
man räkna med ett visst bortfall, det vill säga 
att inte allt fastnar i sökfiltrets maskor, men 

efter att ha optimerat sökorden i flera led, 
manuellt kontrolläst vissa år samt gjort en 
del punktinsatser är en samlad bedömning att 
eventuellt bortfall inte påverkat resultat och 
slutsatser i någon väsentlig mån. Historikern 
Tobias Karlsson framhåller i Historisk tid
skrift (Karlsson 2019:408–416) att nämn da 
databas kräver stor metodisk medvetenhet 
eftersom alla dagstidningar i skrivande stund 
inte är digitaliserade och att urvalet därför 
kan bli snedvridet; även att innehållet i da-
tabasen förändras över tid i takt med att fler 
titlar och scannade sidor tillkommer, vilket 
kan vara speciellt viktigt att ta hänsyn till vid 
kvantitativ forskning. Just denna anmärk-
ning är mindre relevant för den här studien 
eftersom de flesta tidningar med utgivning i 
mitten av 1800-talet numera är inkluderade i 
databasen. Den allvarligaste bristen med käll-
materialet torde istället vara att det alltjämt 
på 1840- talet fanns en hel del så kallade vita 
fläckar på den svenska tidningskartan: orter 
som saknade egen lokaltidning och som där-
för kan ha hamnat i medieskugga (Lundstedt 
1902; Nordmark 1989). Det är inte ett problem 
för Härnösand under den här tidsperioden 
(vilket i sig är ett argument för valet av denna 
stad), men kan vara i jämförelsen med andra 
orter. Av de norrländska städerna var det före 
1845 bara Härnösand (1835), Gävle (1837), 
Sundsvall (1841) och Umeå (1841) som hade 
en modern tidning med veckoutgivning, sena-
re följde Hudiksvall (1845), Östersund (1845), 
Söderhamn (1847), Piteå (1847), Skellefteå 
(1849) och Luleå (1860). 

Ytterligare kompletterande källor och litte-
ratur, som bitvis förts samman genom en 
slags detektivarbete, redovisas och diskute-
ras löpande i texten, bland annat må nämnas 
fotografisamlingar i Svenska släktforskarför-
bundets databas för Porträttfynd, varjehanda 
lokalhistoriska publikationer i tryckt och elek-
tronisk form samt fotografiska handböcker.

Slutligen vill jag understryka, att det är 
fotokonsten som en historisk utvecklings
process på samhällsnivå som står i fokus för 
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undersökningen, inte den rent fototekniska 
utvecklingen eller personhistoria, som ges 
ett begränsat utrymme i framställningen. 
Etableringen av fotokonsten kan, bland 
annat, knytas till det tämligen omfattande 
konsumtionsteoretiska forskningsfält som 
intresserat i synnerhet ekonomhistoriker och 
idéhistoriker. För dem handlar det om att belysa 
och förklara det förändrade förhållningssättet 
till konsumtion, som kännetecknade 1700- 
och 1800-talen och av vissa, omtvistat, kallats 
för en slags konsumtionsrevolution (se t.ex. 
Ahlberger 1996, Ulväng 2013, Runefelt 2015). 
Traditionell självhushållning tappade mark till 
förmån för varor och tjänster som tillverkats 
för en marknad, samtidigt som tillgång och 
efterfrågan på icke-nödvändighetsvaror spreds  
till lägre samhällsklasser. Förklaringar brukar  
sökas i en växelverkan mellan ny teknik, 
förändrade tillverkningsprocesser, och andra  
genomgripande sociala-ekonomiska samhälls-
förändringar, som i förlängningen också kom 
att förändra människans sätt att tänka och 
känna. Historikern Christer Ahlberger pekar 
på hur köpvaror som speglar, klockor, tavlor 
och, efter 1800-talets mitt, fotografier gick 
från att vara exklusiviteter för ett fåtal till att 
komma att finnas i de flesta hem. Han väck-
er frågan om ett samband mellan denna sorts 
nykonsumtion och det kognitiva formandet 

av den moderna, individualistiska människ-
an (Ahlberger 2014:225–236). Det är inte en 
fråga för den här artikeln att besvara, men 
klart är att med fotografiets genombrott vid 
1800-talets mitt demokratiserades möjlighe-
ten att föreviga sig. 

Introduktionen i Sverige
Uppgifterna om en revolutionerande upp-
täckt i Frankrike spreds första gången i euro-
peisk press i början av 1839 och väckte stor 
nyfikenhet. Rapporterna nådde Sverige och 
huvudstadstidningarna tre veckor senare, i   
slutet av januari, och delgavs med någon må - 
nads fördröjning prenumeranterna av Norr
lands Tidningar, en veckotidning med säte 
i Härnösand, som gavs ut av trivialskolans 
rektor Jonas Svedbom mellan 1835 och 1844. 
Med en text ordagrant saxad ur Dagligt 
Allehanda, underrättades läsekretsen den 9 
mars, i det för årstiden infrusna Härnösand, 
om en ”Wigtig Kemiko-Optisk uppfinning” 
som likt ”ögats näthinna” kunde fixera en bild 
och därtill göra den till en permanent ”optisk 
tafla” (NT 9/3 1839). I inledningsskedet, som 
Johansson (2005:85–91) visat, var både ter-
minologin och den tekniska förståelsen brist-
fällig hos de skribenter som försökte förklara 
fenomenet för sina förmodligen ännu mera 
brydda läsare. 

Vy från Härnösand, 1870-tal. Till  
vänster syns torget med länsre-
sidenset och rådhuset, till höger 
domkyrkan som uppfördes mel-
lan 1842 och 1846. Foto: Okänd  
fotograf/Västernorr lands museum. 
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Sekreteraren i franska vetenskapsakademin 
förklarade vid det sammanträde i Paris den 19 
augusti 1839 då upptäckten slutligen presente-
rades, att man ville göra uppfinningen ”till en 
skänk åt hela världen”, fri för vem som helst 
att använda. För att avstå från att söka patent 
garanterades uppfinnarna, Louis Daguerre 
och hans kompanjon Niépce (d.y.), en livs-
tidspension.5 Med de generösa villkoren för 
användning som offentliggjordes av franska 
staten (fri användningsrätt i alla länder utom i 
England!), i kombination med den marknads-
föring som organiserat spreds i pressen, fick 
daguerreotypin en snabb kommersiell sprid-
ning över Europa. I Härnösand publicerade 
Jonas Svedbom redan i mitten av september 
en kortfattad instruktion för hur man gick 
tillväga för att ”fixera ljusbilderna i en came-
ra” (NT 21/9 1839). Daguerre utarbetade en 
handbok som översattes till ett flertal språk. 
På svenska kom den ut i december 1839 via 
bokhandlaren i Stockholm, Adolf Bonnier, 
med huvudtiteln Daguerrotypen: theoretiskt 
och praktisk beskrifven. I samma skrift erbjöd 
förläggaren Bonnier möjligheten att beställa 
hem utrustning, ”fullständige Daguerre’ska 
Apparater”, direkt från Paris.

Likväl var det kommersiella användnings-
området för daguerreotypin till en början osä-
kert: initialt långa exponeringstider gjorde det 
svårt att fånga objekt i rörelse. Bättre lämpade 
det sig för stilleben av olika slag som stadsvyer 
och herrgårdsporträtt. De första daguerreo-
typerna på svensk mark togs sannolikt under 
första halvåret 1840, i Stockholm. Då var det 
fråga om landskapsvyer. Enligt vad som kan-
ske är en skröna, ska den förste i Sverige att 
ha låtit sig porträtteras varit skådespelaren 
Georg Dahlqvist, som efter att under fem mi-
nuter ha suttit helt stilla utan att blinka ska 
ha råkat ut för skador på ena ögat (Söderberg 
& Rittsel 1983:16). Daguerreotypi för porträtt 
introducerades kommersiellt i Stockholm sen-
sommaren 1841, vilket Johansson (2005:208–
210) framhåller även med internationella mått 
var tidigt, då filosofie magister Johan Adolf 

Sevén, som tidigare bland annat ägnat sig åt 
porträttmålning i blygsam skala, öppnade 
ateljé och började annonsera i pressen om 
porträttering med daguerreotyp. 

Det traditionella porträttmåleriet
Hur såg den jordmån ut som fotokonsten 
planterades i? Det finns skäl att säga något 
om detta genom att tydliggöra den historis-
ka bakgrunden för porträttering – ett fält som 
fotokonsten tidigt slog in på.

Före 1800-talets mitt var målning och teck-
ning de vanligaste sätten att föreviga sig på 
bild, i form av miniatyrer eller i större for-
mat, på papper, duk, i olja, pastell eller krita. 
Som Söderlind (1993:95–102) visat fanns ett 
antal erkända porträttmålare i landets störs-
ta städer; år 1840 var ett 20-tal verksamma i 
Stockholm, medan landsorten betjänades mer 
sporadiskt av provinsmålare och så kallade 
konterfejare av olika skicklighetsgrad, som 
reste runt och tog emot beställningar från 
bland annat ett växande borgerskap i lands-
ortens städer. Även dekorations- och hant-
verksmålare extraknäckte ibland som por-
trättörer där de drog fram, vilket blev nog så 
viktigt i de glesbefolkade norrländska provin-
serna. Men också till den norra landsändan 
kom ibland porträttörer söderifrån, så som 
skedde vid åtminstone några tillfällen under 
1840-talet. 

Vintern 1843–44 uppehöll sig en dansk por-
trättmålare i Härnösand, J. J. B. Hornemann 
– som i en annons införd i HernösandsPosten 
påstod sig vara elev till ”den berömde” 
professor Hornemann vid Kungliga konst-
akademin i Köpenhamn (HP 30/11 1843).6 
Enligt vad han själv uppgav, hade sträng kyla 
och klen hälsa tvingat honom att oplanerat 
övervintra i staden. När porträtteringsupp-
dragen började tryta i februari erbjöd han sig 
också som ritlärare, genom att mot betalning 
undervisa barn och vuxna i teckningens konst 
(HP 15/2, 28/3 1844). Frampå vårkanten, efter 
islossningen, drog han vidare norrut, närmast 
till Umeå, vände sedan om och återfanns 1845 
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i Gävle, Uppsala, Stockholm (WN 6/7 1844). 
Hornemann verkar ha varierat priser och ut-
bud beroende på vilken ort han befann sig; i 
Gävle erbjöds porträtt för 4 Riksdaler B:co 
(NP 3/6 1845), i Uppsala för 5 till 10 Riksdaler 
B:co (CP 22/11 1845) och i Stockholm i span-
net 5 till 20 Riksdaler B:co (SD 18/12 1845). I 
de lägre prisklasserna torde det dock snarast 
varit fråga om miniatyrporträtt eller tecknade 
porträtt. Förutom porträttering annonserade 
han omväxlande om teckningskurser, under-
visning i tyska och franska, och i något fall 
om målade rullgardiner (AS 19/9 1844). 

En annan kringresande porträttör var den 
mycket flitige Carl Peter Lehmann, verk-
sam från 1810-talet till 1860-talet, som på 
sin Norrlandsresa gjorde ett kortare stopp i 
Härnösand några veckor i juli-augusti 1847.7 
Liksom Hornemann marknadsförde han sin 
ankomst i tidningen. Ateljén i gästgivargård-
en, där han hade sitt logi, stod öppen för 
kunder fram till kl. 17 alla veckans dagar, 
och han arbetade huvudsakligen med ”stör-
re” porträtt i olja (HP 15/7, 22/7 1847). Tack 
vare att Lehmann lämnat efter sig en utförlig 
verkförteckning (Mandelgrens samling I 52:4, 
KB) kan vi få preciserad kunskap om vilka 
Härnösandsbor som lät sig porträtteras av 
honom vid detta tillfälle och på så vis positio-
nera kundkretsen. Med undantag för enstaka 
otydligheter framgår där att ett dussintal por-
trätt beställdes under vistelsen. Lehmann tog 
i de flesta fall 20 eller 30 Riksdaler per styck, 
troligen avhängigt dukens mått, och kunde 
inför avresan summera en bruttoförtjänst 
om 330 Riksdaler B:co för en månads arbete. 
Bland de avbildade märktes fru och dotter till 
stadens kanske mest förmögne man, rådman-
nen och redaren Jon Sjödin, samt hans blivan-
de svärson Carl Fredric Broocman, som sena-
re (1860) kom att grunda Härnösands ångsåg. 
Övrig yrkestitulatur i verkförteckningen be-
står av två kaptener, tre doktorer, en inspek-
tor, en ”inspectorska” och en räntmästare.8 

I grannstaden Sundsvall, där Lehmann vis-
tades i början av sommaren, utförde han cirka 

40 porträtt till ett totalpris om 940 Riksdaler 
B:co, en för tiden imponerande förtjänst även 
om man också måste ta med i beräkningen 
att han torde haft dryga omkostnader för ett 
liv ständigt på resande fot. Kunderna utgjor-
des av diverse högre stadsfolk, med titlar som 
lagman, konsul, köpman, borgmästarfru, in-
spektorsfru och kapten. Också en skräddare 
med fru hade låtit sig avbildas, kan noteras.9 
Med få undantag tillhörde de avbildade i 
båda städerna en krets av välbesuttna borga-
re.10 Lite anmärkningsvärt kan det tyckas att 
ingen prästman ingick i kundkretsen, vilket 
var fallet i flera andra städer som Lehmann 
besökte under 1840-talet. Troligen kan det 
dock, liksom en allmänt varierad efterfrå-
gan, härledas till lokala skillnader i utbud 
och efterfrågan, varav den enskilt viktigaste 
faktorn torde ha varit hur stor andel av den 
presumtiva kundkretsen som redan fått sitt 
porträtt gjort av någon annan konterfejare. 
I Härnösand med omnejd kan det eventuellt 
ha påverkat marknaden för kringresande por-
t rättering att den akademiutbildade målaren 
Olof Hofrén (1810–1856) från omkring 1845 
hade slagit ner sina bopålar i Ångermanland. 
Hofrén arbetade främst med bildhuggeri och 
dekorationsmålning i kyrkointeriörer men 
åtog sig även porträttuppdrag (Hofrén 1971).

Den förste daguerreotypisten?
I en kartläggning av fotokonstens pionjärer i 
Sverige på 1840-talet visar Johansson (2005) 
att många städer i mellersta och södra delarna 
av landet kom i kontakt med daguerreotypin 
tidigt under decenniet. Först ut var löjtnant-
en Lars Benzelstjerna som åkte runt och 
förevisade ”experiment” under åren 1841–
1844, dock inte med porträtt utan landskap. 
Benzelstjerna följdes av ett antal resande por-
t rätt-daguerreotypister, varav flera kom från 
utlandet. Johansson skriver att när en av de 
första, major Willmann från Berlin, anlände 
till Kristianstad i januari 1844 torde han ha 
utgjort en ”stor sensation” i de svenska pro-
vinserna (Johansson 2005:269). 
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Spridningen av fotokonsten är mindre ut-
forskad i de nordliga landskapen. Söderberg 
och Rittsel (1983:17) uppger att städerna efter 
Norrlandskusten inte kom i kontakt med da-
guerreotypin förrän vid mitten av 1850-talet, 
då dansken Seyer och Pehr Lindhberg från 
Stockholm gjorde turnéer norrut. Denna 
datering förekommer hos flera författare 
som berört ämnet (Sundberg 1974:8, Bergin 
2018:24). Senare forskning publicerad på 
hemsidan Fotografihistoria, av Lars Eriksson, 
har dock belagt besök av daguerreotypis-
ter i Hudiksvall 1848, Sundsvall 1846 och 
i Gävle så tidigt som 1844, där i skepnad av 
f.d. porslins- och miniatyrmålaren Wilhelm 
Heinemann.11 Men faktum är att denna date-
ring behöver dras tillbaka ytterligare några år, 
åtminstone till 1843, då jag funnit belägg för 

att flera Norrlandsstäder kom i kontakt med 
daguerreotypi i porträttform, och då sanno-
likt före många städer i södra och mellersta 
Sverige. 

I en annons införd i HernösandsPosten den 
27 juli 1843 uppmärksammade en icke namn-
given artist läsekretsen på ”portraitering med 
daguerrotype”, som erbjöds i gästgivargård-
en i Härnösand alla ”söknedagar” [varda-
gar] mellan kl. 9 och 1 på förmiddagen och 
kl. 3 och 7 på eftermiddagen (HP 27/7 1843). 
Annonsen, anspråkslöst utformad, upprepa-
des i numret som kom ut en vecka senare, den 
3 augusti, men även då utan att följas av någ-
ra redaktionella kommentarer (HP 3/8 1843). 
Trots den lågmälda inramningen i tidningen 
torde besöket ha uppfattats som en sällsam 
händelse i landets nordligaste stiftsstad. Vid 
tidpunkten i fråga var det mindre än två år 
sedan den förste svenske porträttfotografen, 
magister J. A. Sevén, hade öppnat verksam-
het i Stockholm, och såvitt tidigare forskning 
belagt fanns i början av sommaren 1843 en-
bart Sevén och möjligen någon till som prak-
tiserade daguerreotypin i porträttform, i hela 
landet. Internationellt hade porträtt-daguer-
reotypin fått sitt genombrott 1842, men inte 
förrän i juni 1843 nåddes Stockholm av den 
förste utländske daguerreotypisten, Joseph 
Weninger, som kom inresande från Tyskland 
(Johansson 2005:258–263, 207–223). Vem det 
var som porträtterade i Härnösand kring må-
nadsskiftet juli-augusti 1843 är därför initialt 
något av en gåta.

Denna gåta får dock sitt troliga svar vid en 
genomgång av Sundsvallstidningen Alfwar och  
Skämt, där en likartad annons var införd i 
numret den 13 juli samma år, av en ”A. P. 
Fahlander”, som är okänd i fotohistoriska 
sammanhang men efter lite efterforskning kan 
identifieras som Anders Petter Fahlander, född 
1818 i en handelsfamilj i Delsbo, Hälsingland, 
död 1888 i Ljusdal. Då det inte finns några 
lättillgängliga biografiska uppgifter att tillgå 
om honom på annat håll kan det vara på plats 
att här kortfattat teckna hans bakgrund.

Gästgivargården i Härnösand, uppförd 1781 i 
stadsdelen Östanbäcken, nära domkyrkan. Det var 
i denna byggnad (den gröna) som A. P. Fahlander 
höll sin ateljé för porträtt-daguerreotypi i månads-
skiftet juli–augusti 1843. Även porträttmålaren 
Carl Peter Lehmann tog in här vid sin vistelse i sta-
den 1847. I början av 2000-talet fortsätter den ar-
tistiska verksamheten genom en tatueringsstudio. 
Foto: Erik Nydahl.
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Fadern, Lars Fredrik Fahlander, var af-
färsman i stor skala. Spannmålshandlare 
och bosatt i Wij, Delsbo, där han drev ortens 
första handelsbod, från 1827 även ägare och 
brukspatron till Ljusnedals bruk i Härjedalen. 
Farfadern hade varit tenngjutarmästare i 
Hudiksvall (Hillgren 1942:53–55; Delsbo 
tingslags häradsrätt, F II:8, nr 606). Efter 
faderns död 1829 (modern död redan 1821) 
växte Anders Petter och två minderåriga syst-
rar upp i Hudiksvall hos deras fadder och 
förmyndare, kopparslagaren Steinmetz, som 
förvaltade fadersarvet och skulle trygga för 
deras framtid (Hudiksvalls kyrkoarkiv, A I a: 
11 a, fol. 226, 77 och 12 a, fol. 226). Två äldre 
bröder ställde sig i ledningen för Ljusnedals 
bruk, medan Anders Petter till en början slog 
in på en annan bana. I slutet av 1830-talet 
och början av 1840-talet återfinns han som 
”målare-elev” (citat ur Delsbo tingslags hä-
radsrätt, F II:11, nr 148) vid Konstakademien 
i Stockholm, där han vid akademiens prisut-
delning 1839 erhöll utmärkelse i principsko-
lan för figurritning (PI 27/3 1839). Någon vi-
dare karriär som konstnär blev det inte, men 
hans närvaro i huvudstaden åren runt 1840 
torde ha gett honom goda möjligheter att stif-
ta bekantskap med daguerreotypin. Och med 
sin burgna bakgrund var det knappast ett 
problem att skaffa fram de pengar som sedan 
krävdes för att kunna köpa erforderlig utrust-
ning för porträtt-daguerreotypi och ge sig ut 
på turné i jungfruliga hemtrakter.

Det är möjligt att den då 24-årige Fahlanders 
besök i några Norrlandsstäder sommaren 
1843 var första gången daguerreotypin prak-
tiserades i norra Sverige. Dessvärre är hans 

färdväg svår att kartlägga då landsortspressen 
låg i sin linda och det sålunda fanns en hel 
del orter som ännu inte hade någon lokaltid-
ning att annonsera i. Mycket möjligt är dessa 
vita fläckar på tidningskartan en faktor som 
generellt bidragit till att underskatta daguer-
reotypins spridning geografiskt och antal ut-
övare i landsorten under 1840-talet. Förutom 
i Sundsvall får det dock anses troligt att han 
erbjöd sina tjänster i hemstaden Hudiksvall 
och kanske i Söderhamn. Eventuellt även 
i städer högre upp längs Norrlandskusten, 
om turnén fortsatte norrut från Härnösand 
i augusti och september 1843. Eftersom den 
lokala tidningen i Umeå hade utgivnings-
uppehåll under 1843 saknas dock källmaterial 
för att närmare kunna undersöka den saken 
(Lundstedt 1902:360).

Av Fahlanders verksamhet som daguerreo-
typist före och efter juli-augusti 1843 finns 
överhuvudtaget inte många spår i pressen. 
En visit i Eskilstuna beläggs via en publi-
cerad annons i Eskilstuna Allehanda den 31 
augusti 1844, och i november 1844 noterades 
i Gefleborgs Läns Tidnings spalt över resande 
att en ”artist” A. Fahlander från Hudiksvall 
tagit in på gästgivargården i Gävle (GLT 6/11 
1844). Detta pekar på att Norrlandsturnén 
1843 förmodligen följdes av en sydligare dito 
året därpå. Någon längre karriär som ”artist” 
tycks det dock inte ha blivit för Fahlander, 
som har satt få avtryck inom detta gebit och 
från 1848 kom att bosätta sig i Ljusdal, med 
titeln handlande (Ljusdals kyrko arkiv, A I:11, 
fol. 472).

Som framgår av annonsen i Alfwar och 
Skämt vistades Fahlander i Sundsvall i mitten 
av juli 1843, bodde hos en ingenjör Staaf och 
ämnade resa vidare den 21:a samma månad. 
Varuprover, ett antal porträtt med tillhöran-
de ramar, fanns att bese i Landins boklåda. I 
Härnösand, som av allt att döma blev nästa 
anhalt, omtalar annonserna den 27 juli och 
3 augusti att varuproverna ställts ut i Gustaf 
Öhrlings centralt belägna bokhandel vid stora 
torget. Hur affärerna gick är svårare att dra Annons ur HernösandsPosten 27 juli 1843.
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några slutsatser av eftersom källmaterialet är 
så knapphändigt. Av annonseringen att döma 
var ateljén öppen i ungefär två till tre veckor 
fram till 8 augusti, och pris er erbjöds från 6 
Riksdaler 32 Skilling B:co till 10 Riksdaler 
B:co (HP 27/7, 3/8 1843). Det var exakt sam-
ma priser som samma månad torgfördes av 
magister Sevén i Stockholm (jfr annons AB 
22/7 1843).12 Priset för ett porträtt av minsta 
storleken motsvarade nästan tre årsprenu-
merationer på HernösandsPosten, eller för 
att jämföra med aktuell markegångstaxa för 
län et: sex dagsverken med häst, tre får eller 
en tunna korn. Den dyraste prisklassen mot-
svarade en tunna strömming eller lite mer 
än en halv oxe.13 Med andra ord en ansenlig 
summa, däremot knappast avskräckande för 
de som hade råd med och kulturell erfarenhet 
av att låta porträttera sig på traditionellt vis i 
olja eller pastell. Jämför man med Lehmanns 
samtida prissättning för målade porträtt så 
var daguerreotypin klart billigare, men då ska 
man betänka att funktionen av en daguerreo-
typ motsvarade närmare en miniatyrmålning 
än en större olja på väggen. En jäm förelse med 
Hornemanns priser kan sålunda ligga närmare 
till hands. Man kan miss tänka, men inte säkert 
veta, huruvida kunderna fanns i samma krets 
av bemedlat stads- och övrestånds folk som an-
litade traditionella porträttörer: ämbetsmän, 
brukspatroner, redare, köpmän, kanske även 
präster, lektorer och vissa hantverksmästa-
re och deras familjemedlemmar. Pionjären 
Fahlander kunde i vart fall vara säker på att 
han erbjöd en unik produkt som få eller ingen 
i den möjliga kundkretsen redan hade.

Daguerreotypin etableras som porträttform
Från hösten 1843 och framför allt under 1844 
är det belagt i tidigare forskning att antalet ut-
övare av porträtt-daguerreotypi blev påtagligt 
fler, dels genom utländska utövare som reste 
in i landet, dels genom inhemska utövare som 
lärde sig själva genom manualer eller praktik. 
Till den senare kategorin hörde porslinsmåla-
ren Wilhelm Heinemann, som sadlade om och 

försommaren 1844 besökte Gävle och Falun 
(Söderberg & Rittsel 1983:18–19). Heinemann 
ska under en tid ha varit bosatt i samma 
byggnad som Sevéns ateljé, i nya hotell et vid 
Brunkebergstorg, som var boställe för ett fler-
tal konstnärer (Johansson 2005:219).14 En an-
nan som bytte bana var pastellmålaren Pehr 
Lindhberg (1785–1868), som troligen lärdes 
upp av Weninger. Han hade varit tecknings-
lärare åt prins Karl (blivande Karl XV) i slutet 
av 1830-talet, men hade tydligen svårt att få 
ekonomin att gå runt som traditionell por-
trättör (Lilja 1957b:532; Johansson 2005:261–
262; Söderlind 1993:177–178).  

Söderberg och Rittsel uppskattar att det 
under 1840- och 1850-talen totalt sett rörde 
sig om lite fler än 50 professionella utövare 
som var verksamma i landet, många av tyskt 
och danskt ursprung (Söderberg & Rittsel 
1983:17). Möjligen är det något i underkant, 
av orsaker som nämnts om viss medieskugga 
i landsorten och utövare som var verksam-
ma endast en kortare tid. Tydligt i dagstid-
ningsmaterialet är dock att de på 1840- och 
1850-talen allmänt kallades för ”artister” och i 
vissa fall omgav sig med en aura av trolleri och 
cirkusnummer. Liksom turnerande underhål-
lare, såsom Balabregas mekaniska konst-
kabinett (vilket för övrigt hade föreställning i 
Härnösand 1842), tillgodosåg de, till viss del, 
vad idéhistorikern Leif  Runefelt (2019:177–
188) har kallat för en växande ”efterfrågan på 
förundran”, i spåren av 1700- och 1800-talens 
så kallade konsumtionsrevolution. Johansson 
(2005), som hittills har belyst daguerreotypins 
inledande skede på 1840-talet mest ingåen-
de, har visat att i södra Sveriges städer och 
större orter erbjöds porträttering i stort sett 
enbart av kringresande som turnerade med 
stopp en vecka upp till en månad per ställe. 
Deras affärs modell följde i konterfejarnas 
upptrampade spår, lika med hur Fahlander 
hade agerat i Sundsvall och Härnösand 1843. 
Ett lämpligt rum med centralt läge hyrdes som 
ateljé, följt av annonser i lokaltidningen och 
möjligtvis affischering på gatorna, nästan all-
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tid i samarbete med bokhandlaren om plats 
för utställningsexemplar. Behovet av bra ljus-
förhållanden gjorde att fotografering med da-
guerreotyp var en verksamhet som lämpade 
sig bäst att praktisera under sommarhalvåret; 
då underlättades även resor och förflyttning 
av utrustning. Den planerade tiden på var-
je ställe kunde förlängas eller förkortas med 
några dagar eller veckor beroende på vilken 
efterfrågan som uppenbarade sig. 

De norrländska kuststäderna verkar ha be-
sökts till en början oregelbundet med flera års 
mellanrum. Förbättrade kommunikationer 
för resande var dock en underlättande faktor 
och något som torde påskyndat fotografer nas 
geografiska rörelsemönster norrut. Mot slutet 
av 1830-talet hade reguljär ångbåts trafik etab-
lerats mellan Stockholm och de norrländska 
kuststäderna under den isfria tiden av året, 
vilket, trots stora avstånd i landmil räknat, ef-
fektivt bidrog till att minska tidsavståndet och 
främja en nationell integration av den norra 
landsänden (Wik 1981:93–97). Utan något an-
språk på fullständighet följer här uppgift er om 
några av de daguerreotypister som kom på vi-
sit till Härnösand under 1840- och 1850-talen.

I juli 1846 gjorde artisten Reinhold från 
Freiberg i tyska Sachsen ett stopp i staden.15 
Denne ställde upp sin provisoriska ateljé i 
en paviljong i trädgården hos handelsman 
Boström och utlovade med en exponeringstid 
på enbart några sekunder, att barn så unga 
som från ett års ålder kunde porträtteras med 
gott resultat (HP 9/7 1846). Formuleringen 
syftade förstås på svårigheten att få barn att 
sitta stilla. Alla former av rörelser eller ögon-
blinkningar under exponeringstiden riskerade 
att försämra bildens skärpa och kortare expo-
neringstider var därför viktiga tekniska fram-
steg. Reinhold kom närmast från Sundsvall 
där han hade gjort ett motsvarande stopp (AS 
18/6 1846).

Carl Johan Berggrén, bördig från Stock-
holm, var bland de inhemska utövarna en av 
de allra flitigaste resenärerna i landsorten. 
Han marknadsförde sig själv storslaget som 

Daguerreotyp i formatet 1/6-dels plåt som före-
ställer brukspatronen Carl Fredrik Huss och 
hans hustru Eva Catharina Huss (född Hellzén), 
Johannisberg, Torps socken, Medelpad. Bilden 
förmodas vara tagen av Carl Johan Berggrén vid 
dennes besök i Sundsvall och Härnösand i augusti–
september 1848. Foto: Sundsvalls museum.

Daguerreotyp med infattning, 1849, tillskriven Pehr 
Lindhberg. Foto: Linn Ahlgren/Nationalmuseum.
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elev till Derville, en känd franskbördig da-
guerreotypist i Stockholm vid 1840-talets mitt 
(som i sin tur hävdade sig ha blivit upplärd 
av självaste Daguerre!). Berggrén gjorde sitt 
första besök i Härnösand i september 1848. 
Förutom sedvanliga porträtt, nu även kolore-
rade, erbjöd han kopiering av alla sorters tav-
lor samt möjligheten att mot en lindrig avgift 
”omgöra” och förbättra daguerreotyper som 
förut framställts av ”oskickliga mästare” (HP 
7/9, 14/9 1848). Vad ”omgöra” syftade på är 
höljt i dunkel; om han återanvände koppar-
plåten och på så vis kunde spara in några 
riksdaler på priset eller om han till exempel 
kolorerade en redan befintlig daguerreotyp. 
Johansson, som ägnar ett särskilt kapitel åt 
Berggrén, menar att begreppet ”oskickliga 
mästare” egentligen syftade till att få ägare av 
tidigare gjorda daguerreotyper att betrakta 
dem med kritisk blick. Den förväntade kund-
kretsen var numerärt begränsad, och därför 
var det viktigt att övertyga personer som ti-
digare gjort beställningar om att de nu kunde 
få en kvalitativt bättre produkt (Johansson 
2005:307). Berggrén begärde i sin annons 5 
Riksdaler B:co för en plåt av 1/6-dels storlek, 
vilket motsvarade ungefär 65 x 81 mm, och 6 
Riksdaler 32 Skilling B:co för en av den större 
modellen, 1/4-dels plåt.

Även om annonsernas frikostiga löften 
till viss del tillskrivs marknadsföringskontot 
fanns det fog för att kvaliteten på de utförda 
arbetena förbättrades reellt över tid. Kortare 
exponeringstider gav bättre skärpa; även  
tillkom fler valmöjligheter gällande stor leken 
på plåtarna (större plåtar gav till exempel 
bättre förutsättningar för gruppkort) och ra-
mens, den så kallade infattningens, utform-
ning. Bidrog gjorde säkert också att utförar-
nas hantverksmässiga skicklighet övades upp. 
Vid Pehr Lindhbergs visit i Härnösand 1852 
rekommenderades denne varmt av tidnings-
redaktören, som menade att denne ”artist” 
uppvisade en ”owanlig skicklighet i anwänd-
ningen av Daguerre’s sköna uppfinning” och 
att arbetsproven kunde konstateras vara 

”wida öfverlägsna hvad af förr här wistan-
de artister blifwit åstadkommet” (HP 19/8 
1852). Lindhberg stannade under två veckor 
och gjorde sedan en månadslång tur upp mot 
”trakterne” kring Ångermanälven, med vilket 
torde ha avsetts några av de större bruksorter-
na (HP 2/9, 7/10 1852).

Ett par daguerreotypister som nämnts i  
litteraturen som tidiga Norrlandsfarare är  
danskarna F. F. von Seyer och Anders Hwiid.  
Den förstnämnde, som använde titeln ”krigs- 
sekreterare”, var ute på en lång turné genom 
Norrlands städer och större orter, kom till 
Härnösand i slutet av augusti 1854 och tycks 
ha mötts av ett uppdämt behov. Enligt egen ut-
sago blev han ”oafbrutet hedrad med beställ-
ningar”, vilket förlängde vistelsen en vecka 
längre än planerat fram till den 23 september 
(HP 31/8, 21/9 1854). Sämre gick affärerna i 
Hudiksvall där vistelsen tvärtom hade kortats 
(HW 18/3 1854). Hwiid gästade Härnösand 
två år senare, försommaren 1856 (HP 12/6 
1856). Båda var inte desto mindre långt ifrån 
att höra till de första på plats, snarare befann 
sig daguerreotypins era på sin sluttamp.

Sammantaget är tydligt att det redan från 
1840-talets mitt fanns goda möjligheter att 
kunna låta porträttera sig i en norrländsk 
kuststad som Härnösand och inte enbart i 
själva stadskärnan; vissa daguerreotypister lät 
även uppsöka de större bruksorterna uppefter 
Ångermanälven. Trots att det måste ha utförts 
åtskilliga daguerreotyper i Ångermanland 
och Medelpad under 1840- och 1850-talen 
finns det dock ganska få som är bevarade och 
kända. Hur många som ursprungligen tillver-
kades är också svårt att uppskatta.

Ny fotografisk teknik
Ett viktigt fototekniskt genombrott ägde 
rum i början av 1850-talet, då engelsmannen 
Talbots uppfinning av negativet och positivet, 
och landsmannen Archers uppfinning av kol-
lodiummetoden, kombinerades i utveckling-
en av den egentliga fotografin. Fotografins 
stora fördel jämfört med daguerreotypin var 
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att glasnegativet (glasplåten) kunde använ-
das som en mall flera gånger, vilket gjorde 
det möjligt att mångfaldiga en bild, även på 
papper. En av de första i Sverige att praktise-
ra denna metod var konstnären Carl Gustaf 
Carleman i Stockholm, cirka 1854 (Johansson 
2017:28–45). 

Den fotografiska tekniken kom till Härnö-
sand på bred front under 1850-talets andra 
hälft, enligt den affärsmodell som tidigare 
praktiserats. Detta tycks ha varit den period 
då utbudet av olika porträtteringstekniker var 
som störst. De kringresande erbjöd omväx-
lande traditionella daguerreotyper, ambroty-
per på glas, pannotyper på vaxduk (dessa tre 
metoder kunde bara skapa en bild), samt foto-
grafier på papper. Naturligtvis var det också 
möjligt att beställa ett traditionellt oljemålat 
porträtt för den som så önskade, till exempel 
av August Sjödin, känd för eftervärlden som 
väckelsepredikant med sin ”syndfrihetslära”, 
som tog emot beställningar i Härnösand i fe-
bruari 1858 (HP 18/2 1858).16

En av de första som erbjöd fotografi på 
papper var Emanuel Philipsen, en dansk-
svensk från Köpenhamn, ursprungligen opti-
ker, som reste norrut från Gävle sensommaren 
1857 och besökte bland andra Sundsvall och 
Härnösand med löfte om ”trogna porträtter” 
i äkta fotografi. I utbudet ingick också ”vitro-
typi” (= ambrotyper på glas) och panatypi (på 
vaxduk);  varje porträtt uppgavs ta fyra dagar 
att framkalla och färdigställa (HP 10/9 1857, 
DWS 27/8 1857, GLT 18/7 1857). Vistelsen i 
Härnösand, som inföll i september, kom emel-
lertid att störas av dålig publicitet i tidningen, 
vilket finns anledning att titta lite närmare på. 
Enligt en anonym insändare, ska Philipsen 
ha gjort många kunder i Sundsvall besvikna 
samt kommit i konflikt med en av de ”mäst 
aktade, åldrige embetsmennen här i orten”. 
Ämbetsmannen hade vägrat att betala för ett 
mindre lyckat fotografi och ska då ha råkat 
ut för verbala ”otidigheter” (HP 24/9 1857). 
Senare ska Philipsen ha skickat en skrivelse 
till ämbetsmannen och hotat med att ställa ut 

dennes porträtt på offentlig plats – retusche-
rade på ett för honom inte helt smickrande 
sätt och i flera kopior.

Sedan porträttet ennu icke är afhemtat, och min 
Resa är bestämd tills i morgon bitte så frågar jag 
om Tl. ärner afhämta det eller icke, i annat får Tl. 
ursäkta om det blir Exponerat, och det blir på ett 
ganska eget sätt, nemlig med Kjortler på. 

E. Philipsen 

P. S. Jag är ägar af flera aftrijk [avtryck], och så-
ledes kan jag Exponera ett här i Staden och ett i 
Hernösand och ett kan afskickas till Folkets Röst 
[satirisk tidning som utgavs 1849–1861], jag be-
höfwer icke att karikera det, emedan det är karke-
rat förut. (HP 24/9 1857, citat ur påstått brev från 
Philipsen till ämbetsmannen.)

Den anonyme skribenten sade sig vilja varna 
allmänheten i Härnösand att den skulle vara 
på sin vakt mot ”kringresande charlataner”, 
som utgav sig för att vara artister men inte 
kunde leverera en prestation värd namnet och 
som i aktuellt fall, med hänvisning till skri-
velsen, även kunde anses höra till den ”lägsta 
dräggen af pöbel”. 

Möjligen hann det hätska utfallet i lokaltid-
ningen störa Philipsens affärer i Härnösand, 
men då han vid tidpunkten i fråga ändå var 
på god väg att resa vidare, om han inte redan 
hade gjort det, behövde han inte lida nämn-
värd skada av sitt eftermäle.  I Uppsala hyl-
lades han samma höst för sina retuscherade 
och kolorerade fotografier som ansågs som 
små konstverk, vilket jag återkommer till se-
nare (Upsala 16/10 1857), och året efter var 
han bland annat i Helsingfors och tog ett känt 
– mycket uppskattat och reproducerat – por-
trättfoto av skalden Runeberg (Rahikainen 
2004:19).17

Vad som egentligen hade utspelats mellan 
fotografen och ”ämbetsmannen” i Sundsvall 
är en fråga för sig, som naturligtvis inte går 
att värdera utifrån denna källa. Det kan 
inte heller uteslutas att det fanns en anti-
semitisk botten i konflikten och varningsor-
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den; Philipsen var nämligen jude (Arnholtz 
1954).18 Episoden som den berättas, bidrar 
likafullt till att belysa några grundläggande 
villkor i hur de tidiga fotograferna mötte sin 
kundkrets. Gemensamt för dem som reste 
i landsorten var att de sällan återvände till 
samma stad och att de därför inte behövde 
bygga ett långsiktigt förtroende. En raserad 
kundrelation var helt enkelt inte lika kostsam 
när nya marknader och kunder väntade runt 
hörnet, och omvänt var det sannolikt socialt 
enklare för en kund att låta bli att hämta ut 
beställda porträtt som inte motsvarade för-
väntningarna (jfr annons i HP 13/10 1866). 
Förväntningar, som kunde komma på skam 
av något så simpelt som den porträtterades 
egen oförmåga att sitta still, vilket ledde till 
suddig skärpa, ett olyckligt minspel som 
kunde trollas bort av en målare men inte av 
en fotograf, eller av att fotografen gjort en 
retusche ring med färg och penna, som inte 
föll i smaken. Söderberg och Rittsel (1983:28–
33) framhåller att det papper som användes 
på 1850-talet, såväl saltpapper som så kallat  
albuminpapper, i allmänhet gav ”kraftlösa  
bilder”, vilket gjorde det vanligt att foto - 
grafen med retuschering och kolorering lät 
teckna fram det färdiga porträttet. Kanske 
kunde det för en kund som hade daguerreo-
typin som referensram, upplevas som en för-
sämring eller undermålighet från fotografens 
sida? Att dispyter av det här slaget inte var 
helt ovanliga kan man sluta sig till av en pas-
sus som förekommer här och var i annonser 
och blir allt vanligare in på 1860-talet, ett löf-
te om att endast ”erkändt lyckade” porträtt 
eller porträtt till den avbildades ”fulla belå-
tenhet” skulle lämnas ut till kund för betal-
ning (HP, t.ex. 5/9 1863, 16/9 1868, 8/3 1871). 
Daguerreotypisten Berggrén lovade redan 
vid sitt besök i Härnösand 1848, att ”intet 
Porträtt utlemnas, hvarmed den porträtteran-
de ej är fullkomligt belåten” (HP 7/9 1848). 
Det flyttade över den ekonomiska risken på 
utövaren men gjorde troligen att fler intresse-
rade vågade ta steget att bli kunder.

Åren omkring 1860 markerar ett slut för 
den här fotografiska experiment- och pionjär-
perioden. Glasnegativet och fotografiet på 
papper konkurrerade ut daguerreotypin och  
genom förbättring av albuminpapperets 
kemis  ka egenskaper blev fotografierna så pass 
skarpa att retuschering och kolorering inte 
längre ansågs oundgänglig för den färdiga 
produkten (Söderberg & Rittsel 1983:28). Vid 
sidan av den fotografiska teknikens definitiva 
genombrott kan ytterligare en tendens skön-
jas i källmaterialet från Härnösand, nämligen 
sjunkande priser; delvis berodde det på lägre 
materialkostnader jämfört med daguerreo-
typin, men också som en följd av ökad kon-
kurrens och prispress. Antalet fotografer som 
erbjöd sina tjänster blev fler för varje år. År 
1861 besöktes staden av minst fyra resefoto-
grafer, bland dem Karl Ågren från Stockholm 
och William Ethair från London. Den förre 
presenterade sig inför sin ankomst i juni som 
stolt ”porträttör i fotografi” och utlovade sina 
kunder ett resultat som motsvarade ”nutid ens 
fordringar” (HP 6/6, 13/6 1861). Ethair kom 
några månader senare med en ”fotografisk  
atelier”, som inhystes i en gård bakom råd-
huset. Han erbjöd porträttbilder inklusive ram 
till priser från 2,50 Riksdaler riksmynt och 
uppåt (HP 5/9 1861). Som vi kan se här, låg 
hans fotografiska porträtt betydligt lägre i pris 
jämfört med de nivåer som tillämpats under 
1840- och 1850-talen då en daguerreo typ eller 
ett fotografi sällan kostat under 4 Riksdaler 
B:co. Justerat i värde för myntreform en 1855 
innebar det mer än en halvering i pris för ett 
porträtt av billigaste sorten.19

Det publika genombrottet
Den fotografiska tekniken möjliggjorde nya 
sätt att konsumera bilder. Välkänt är att det 
kostnadseffektiva visitkortsformatet (ca 6 x 
9 cm) slog stort i Frankrike och en del andra 
europeiska länder mot slutet av 1850-talet; 
genom den omfattande spridningen mynta-
des öknamnet ”cartomanien” (efter franskan: 
carte de visite). Visitkorten förekom dels i 
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form av porträtt av kända personer och sål-
des som samlarbilder, dels i form av personli-
ga småporträtt som snart kom att ingå i varje 
fotografs repertoar. Båda formerna anpassa-
des kommersiellt till konsumtion och försälj-
ning av tillbehör, såsom album och ramar. 
Konstvetaren Anna Dahlgren, som studerat 
bruket av fotoalbum i Sverige mellan 1850 och 
1950, framhåller i sin studie att fotoalbum-
et saknar tydlig uppfinnare men var del av 
en ”transnationell massindustri” (Dahlgren 
2013:26, 33–52).

I Sverige och Stockholm lanserades visit-
korten under 1860, vilket blev startskottet för 
en fotografisk guldålder i huvudstaden, med 
stor efterfrågan, många nya fotografer eta-
blerade sig, och hög lönsamhet, fram till om-
kring 1865 då kurvorna vände nedåt i en kon-

kursvåg (Söderlind 1993:206–208, 218–221). 
Med cirka två års fördröjning jämfört med 
huvudstaden, annonserade bokhandlaren 
i Härnösand, J. A. Johansson (far till land-
skapsmålaren Carl Johansson, 1863–1944), 
för första gången i augusti 1862 att han hade 
fått in såväl ”Photografi-porträtter” som 
”Album till Photografi-Porträtter” till försälj-
ning (HP 14/8 1862; jfr Dahlgren 2013:39–43). 
Dessa lyftes fram som ett av huvudnumren 
inför julexpositionen samma år, då de hade 
försetts med helsvensk stavning. Albumen 
erbjöds i olika modeller och prisklasser, från 
75 öre till 25 Riksdaler, för att passa alla 
sorters köpare, smaker och syften (HP 13/12 
1862, 11/11 1863). Differentieringen i pris-
klasser visar med andra ord att utbudet rikta-
des kommersiellt även till mindre bemedlade 
målgrupper.

Härnösand var på 1860-talet en expansiv 
och myllrande stad vid mynningen av det fram-
växande trävarudistriktet i Ångermanälven. 
Mellan 1855 och 1875 växte den bofasta be-
folkningen från i runda tal 3 100 till 4 800 
invånare (Wik 1981:43) och på somrarna 
borgade en omfattande sjöfart och många 
säsongsarbetare som rörde sig i regionen för 
liv och rörelse på gatorna. Den köpmässiga 
lanseringen av visitkortsbilder, samlarbilder 
och fotografiska album sammanföll med att 
en strid ström av resande fotografer uppsök-
te staden under 1862 och de närmast följande 
åren i vad som var på väg att utvecklas mot 
en permanent närvaro med minst fyra-fem 
fotografer på plats per sommarhalvår, delvis 
överlappande varandra (Sundberg 1974: bil. 
1; HP, t.ex. 21/3 1863, 3/9, 7/9 1864). Norska 
firman Schive och Andrésen erbjöd 1863 
även hembesök och fotografering i socknar-
na utan för stadsgränsen. De fick enligt egen 
uppgift förlänga sin vistelse några dagar på 
grund av många beställningar (HP 27/6, 4/7 
1863). Visitkortsformatet medförde en för-
bättrad kostnadseffektivitet genom att en ny 
typ av kamera användes som gjorde det möj-
ligt med åtta eller fler exponeringar på varje 

Sedvanlig annons från resande fotograf, ur Hernö
sandsPosten 7 september 1864. Notera att efter 
1850-talet upphörde rutinen med utställningsex-
emplar i bokhandeln. Kunderna förväntades nu 
vara väl bekanta med fotografiska produkter.
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glasplåt. Av publicerade prislistor från åren 
1863 till 1865 framgår att det normala priset 
för visitkortsbilder av standardformat var sex 
riksdaler för ett dussin, ibland med en startav-
gift för det första så kallade ”provkortet”, då 
ett vanligt belopp var 1,50 riksdaler.

Det mest namnkunniga fotografbesöket 
ägde rum sommaren 1863 av folklivsmåla-
ren Per Eskilson, som utbildats av självaste 
Tidemand vid Konstakademin i Düsseldorf.20 
I början av 1860-talet var det knapra tider för 
hans konstnärskap och han sökte komplette-
rande försörjning genom att slå sig på den för 
tillfället lukrativa fotografin. Utöver ateljé i 
Stockholm företog han under ett par somrar 
resor till städer längs Norrlandskusten, tro-
ligen på grund av tilltagande konkurrens på 
hemmaplan. I Härnösand hyrde Eskilson in 
sig i en gård vid lilla torget, en trappa upp, 
och tog enligt uppgift emot kunder från om-
kring den 13 maj till första veckan av juni 
detta år, därefter gjorde han en tur upp mot 
Sollefteå och kom sedan åter under några 
veckor i augusti. Till skillnad från renodlade 
fotografer erbjöd han ett komplett utbud av 
fotografi- och måleritjänster: visitkortsbilder, 
större porträtt och landskapsvyer, i den senas-
te fotografiska tekniken eller utfört på tradi-
tionellt vis i olja för den som så önskade (HP 
13/5, 10/6, 1/8 1863). Enligt en biografisk ar-
tikel skall Eskilsons fotografiska verksamhet, 
som pågick från cirka 1860 till 1865, ha varit 
ekonomiskt mycket lönande för konstnären 
som sedan kunde återgå till sitt huvudsakliga 
värv: det akademiska genremåleriet (Tynell 
1953:530).

Fotografyrket skulle mot slutet av 1800-talet 
komma att få ett betydande inslag av kvinnor, 
men före 1860-talet var de utövande kvinnor-
na få (Dahlman 1993; Söderlind 1993:219). Så 
vitt källmaterialet visar besöktes Härnösand 
första gången av en kvinnlig fotograf år 1864, 
hon hette Amalia Kjellström, var 25 år gam-
mal och bördig från Örnsköldsvik. Hon höll 
till under några månader i Näsmanska gården 
vid torget och erbjöd såväl visitkort som stör-

re porträtt (HP 11/6 1864).21 En annan kvin-
na som tidigt ska ha praktiserat fotokonsten 
i Härnösands närhet var Charlotte Bagge, 
maka till disponenten för Kramfors sågverk. 
Hon var en av dem som fick sitt porträtt målat 
av Lehmann 1847, och hon målade själv som 
dilettant.22 Enligt uppgift ska hon ha gått en 
fotografikurs i Stockholm och därefter låtit 
upprätta en privatateljé för vänner och bekan-
ta i anslutning till disponentbostaden. Detta 
kan ha varit tidigast mot slutet av 1850-talet 
eller början av 1860-talet (Qvist 1943:226).

Genom de många fotograferna som passe-
rade revy och genom flitigt annonserad för-
säljning av samlarkort och album i Johanssons 
bokhandel, kan man sluta sig till att en stör-
re mängd visitkort kom i omlopp, kort sagt 
att cartomanien, kortsjukan, slog till även i 
Härnösand. I HernösandsPosten refererades 
hösten 1863, under rubriken ”Nyttan af foto-
grafiporträtter”, ett kåseri från Falun om en 
handelsmans dotter som avvisat sin trolovade 
efter att ha stött på en bättre kandidat i familj-
ens fotografiska album. Sådana var den bor-
gerliga familjens ekivoka bekymmer:

Äfven till den stad, om hvilken vi nu tala, hade 
nemligen spridt sig vurmen att belamra alla 
möjliga bord med fotografi-album. Seden att 
förskaffa sig stora mäns porträtter – ja till och 
med bruket att åtminstone på papperet ega en 
bild af närmare stående personer, från hvilka 
man af omständigheterna hålles skild – kunna vi 
godt begripa; men manien att vexla ”kort” med 
kreti och pleti, med hvilka man en gång kommit 
i beröring, för att sedermera bli för hvarandra 
kanske full komligt likgiltiga, äfvensom raseriet 
att ega en afbild ning af hvarenda ”artist” i hvarje 
branche af konsten, finna vi mycket komiskt, ända 
tills vi fingo kunskap om den händelse vi nu hålla 
på att förtälja. Nu deremot rekommenderar vi alla 
familje fäder – för ungkarlarnes skull – fylla minst 
ett album i veckan, om de så kunna…(HP 2/12 
1863).

Samlandet av porträttfoton på kända person-
er kan förmodas ha haft störst utbredning 
inom bildade borgerliga kretsar: ett verktyg 
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för ”visuell bildning” för att använda Anna 
Dahlgrens (2013:128–131) vokabulär. Vidare 
menar Dahlgren (2013:52–54) att också album 
med privata visitkortsporträtt var en plats för 
att ordna, konstruera och manifestera sociala  
nätverk. Med de personliga visitkorten för-
håller det sig dock delvis annorlunda än med 
samlarbilderna: de krävde inga förkunskap er 
för att få en mening och de talade till en all-
mänmänsklig glädje att kunna föreviga sig och 
dela med till familj och närstående. Kanske var 
visitkorten på familjemedlemmar därför inte 
lika tvunget knutna till insättande i album, 
som ”kändiskorten” var. Hur bruk et att låta 
fotografera sig successivt spreds i befolkning-
en, tidsmässigt och socialt, och hur fotograf-

ernas kundkrets på så vis vidgades, finns det 
dessvärre påfallande lite forskning om. När 
det gäller bönder, som efter 1800- talets mitt 
myndigt övergick till att titulera sig hemmans-
ägare, går det att dra en parallell till bruket av 
tryckta tapeter, som togs upp på bred front av 
storbönder i Hälsingland och i resten av lan-
det under 1800-talets första hälft och mitt ef-
ter förebilder från högreståndshem (Broström 
& Stavenow-Hidemark 2004:151–162). Det 
exklusiva hade en särskild dragningskraft, 
att tapetsera eller för den del en fotografera 
sig eller skaffa ett fotoalbum, var en hand-
ling som, förutom till nöje och behag, också 
utfördes i syfte att skapa sig en identitet. En 
mer omfattande studie av kundkretsens so-

Två visitkortsporträtt, 1860-tal, troligen tagna av resefotograf. Till vänster bonden Henrik Näslund och 
hans hustru Märtha Kristina Larsdotter, i Ljustorps socken, Medelpad. Till höger ett familjeporträtt med 
osäker identifiering. Notera den provisoriska ateljéns enkla utformning: en i taket uppspänd duk för liten 
för gruppstorleken, en skrynklig matta och stolar av allmogetyp. Foto: Ur privat album från Härnösand.
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ciala utvidg ning från 1840- till 1880-tal vore 
därför ett välkommet framtida bidrag till den 
foto historiska forskningen om källmaterial 
skulle stå att finna; sannolikt bestod barriär-
en för vissa grupper lika mycket av kulturella 
som monetära hinder. Men att en breddning 
av kundunderlaget i viss mån ägde rum under 
1860- talets första hälft och mitt, till fler grupp-
er i städerna och sannolikt till lantbefolkning-
ens översta skikt som bönder/hemmansägare, 
måste nästan ha varit en förutsättning för att 
alla förekommande fotografer kunde syssel-
sättas med arbete. En dylik spridning till 
”lägre sociala grupper” påvisas i en studie 
av en Stockholmsfotografs negativarkiv från 
period en 1864 till 1877 (Forsmark 2012:84–
88), och kan även skönjas genom spridda 
identifieringar i Släktforskarförbundets data-
bas för ”porträtt fynd”. Bland annat förekom-
mer på ett visitkortsfoto från 1860-talet en 
bonde Jonas Backlund, född 1811 (bild-id: 
81760), som låtit sig fotograferas i Härnösand 
någon gång under decenniets senare del. 

De äldsta visitkortsbilderna som förekom-
mer i album från Härnösand med omnejd 
härrör från denna tid, början till slutet av 
1860- talet. De känns igen genom att fotot är 
uppklistrat på en obehandlad och gulnad 
kartongbit, som i de flesta fall saknar uppgift 
om fotograf. Vem som har fotograferat är i 
stort sett omöjligt att ta reda på. Också alltför 
många av de avbildade har genom tidens obön-
hörliga glömska trätt in i de anonymas skara. 

Landskapets avbildning 
I det föregående har vi uppehållit oss mesta-
dels kring personporträtt, men även för olika 
former av landskap, såsom stadsvyer och så 
kallade herrgårdsporträtt, fanns det i samtid-
en en efterfrågan på avbildningar. Det kan 
antas att redan många av daguerreotypisterna 
anlitades för att utföra den sortens bilder för 
privat räkning, däremot kunde de inte kon-
kurrera med målade verk att hänga på väggen 
och inte heller mångfaldigas för kommersiell 
spridning, vilket man var tvungen att anlita 

en målare eller litograf för. Av regionalt verk-
samma konstnärer är det bekant att Albert 
Blombergsson gjorde en del jobb i Medelpad 
och Ångermanland under en period från 
1840-talet till 1860-talet (Nylander 2008:83, 
190–192).23 I norra Ångermanland arbetade 
Gustaf Mauritz Kjellström d.ä. (för övrigt 
far till fotografen Amalia Kjellström), känd 
för sitt samarbete med kyrkomålaren Hofrén 
men också för flera utförda landskapsporträtt  
från Övikstrakten (Lindahl 1977:14–16). 
Målarmästaren Lars Ferlén (1810–1881) i 
Härnösand förtjänar tillika att nämnas i detta 
sammanhang, han uppges nämligen dessutom 
ha varit verksam som fotograf under någon 
tid (Sundberg 1974: bil. II:8).

Även mera framstående landskapsmålare 
efterfrågades av dem som hade råd. Det mest 
celebra konstnärsbesöket under 1850-talet, 
i samband med G. W. Palms norrländska 
resa 1854, resulterade bland annat i att flera 
av traktens brukspatroner passade på att 
beställa vyer av sina herrgårdar, så kallade 
herrgårdsporträtt.24 Palms vistelse låg där-
jämte till grund för en stor Härnösandstavla 
som subskriberades av stadens borgare för 
1 150 Riksdaler B:co och sedermera skänk-
tes till stadens rådhus. Tavlan i olja, som inte 
stod färdig förrän i mars 1856, fick ytterligare 
spridning efter att beställarna låtit göra en lito-
grafi av den i okänt antal exemplar, med titeln 
”Utsigt af Hernösand” (Lindgren 1934:168–
172, 297–298). Det sista är av särskilt intresse 
i det här sammanhanget eftersom det indike-
rar en efterfrågan på att kunna mångfaldiga 
lokala landskapsbilder. Ett motsvarande pro-
jekt kom till uttryck nationellt i det samtida 
litografiska planschverket Sverige framstäldt 
i taflor (D. F. Bonniers förlag, 1850–56) som 
bland annat salufördes i Johanssons bokhan-
del i Härnösand (HP 18/11 1852).25

Det är mot den här bakgrunden vi ska för-
stå landskapsfotografins kommersiella möjlig-
heter i början av 1860-talet. Den kunde knap-
past (ännu) konkurrera med olje måleriets 
paradväggmålningar, men genom sitt enkla 
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framställningssätt tog den upp kamp en med 
litografin och mutade in ett område där en ef-
terfrågan tidigare i viss mån funnits men inte 
haft möjlighet att blomma ut. Bokhandlare 
Johansson hade uppmärksammat denna 
kom mersiella möjlighet då han i början av 
1860-talet inledde samarbete med några av de 
fotografer som vistades i staden. Åtminstone 
från 1863 kunde man i bokhandeln köpa 
”Vyer från Hernösand”, som efterhand er-
sattes av nya utgåvor. År 1865 salu fördes fle-
ra varianter i stil med ”Nya Vyer af Staden 
och Norra sundet”. Priset var överkomliga 75 
öre för en fotografisk pappersbild av minsta 
sorten och en riksdaler för en större (HP, t.ex. 
28/11 1863, 23/4, 11/6 1864, 4/7 1866). Liksom 
med visitkorten var det inbjudande såväl till 
samlande som till en vidare kundkrets, dock 
är det oklart om de såldes styckevis eller som 
en kollektion. Mot slutet av 1860-talet före-
kom det att fotografer själva annonserade att 
landskapsfotografi och fotografering av egen-
domar ingick i deras utbud (HP 31/7 1867, 
10/6 1868).

Dahlgren (2013:179, 272) framhåller att 
bok- och pappershandelns roll som introduk-
tör och försäljare av fotografiska album och 
vyer på 1860-talet var en successiv fortsätt-
ning på bland annat de grafiska vyalbum som 
tidigare ingått i deras utbud, att se som en 
slags ”remediering av förfotografiska album 
och bildkollektioner”. Som tidigare visats 
fyllde bokhandlaren också en viktig funktion 
för resande daguerreotypister och tidiga foto-
grafer genom att ge dem tillgång till ett offent-
ligt rum för sina utställningsexemplar.

En bofast yrkesprofession
Från 1863 permanentades närvaron av foto-
graf genom att några av de resande började 
stanna längre tider, även vintertid. Den förste 
resefotografen att hålla igång över vintern 
var Carl Botvid Mullin (1825–1888), bruks-
inspektorson från Dalarna, som fotografe-
rade i Härnösand från augusti 1863 till maj 
1864. Enligt Bergin (2018:102–103) hade 

Mullin vistats utomlands 1856–1860, bland 
annat i Australien och Sydafrika, och därefter 
under en tid haft fotoateljé på Drottninggatan 
i Stockholm. Från 1863 gav han sig ut på en 
flerårig Norrlandsturné och i Härnösand hyr-
de han en lokal, ”mamsell Hedda Holmbergs”, 
som låg strategiskt placerad invid bokhan-
deln. Den här lokalen förefaller ha nyttjats 
flitigt för fotografisk verksamhet. När Mullin 
reste vidare mot Örnsköldsvik ersattes denne 
omgående av firma E. Friis & Co, och längre 
fram av Mads Alstrup från Köpenhamn.26 

Utvecklingen mot en tätare och närmast 
permanent närvaro av olika resefotografer 
övergick successivt i etableringen av några fasta 

Visitkortsfotografi från Alexander Gylfes ateljé, 
om kring 1870-talets mitt. Bordet, dekorerat med 
ett rytande nyrenässanslejon, var ett föremål som 
användes flitigt av damer i denna pose. Foto: Ur 
privat album från Härnösand.
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ateljéer efter mitten av 1860-talet. Detta sam-
manföll med att resefotograferna minskade i 
antal efter 1866 och i stadskärnan i stort sett 
upphörde efter 1870. Orsakerna bakom den-
na förändring torde till viss del kunna sökas 
i en mättad efterfrågan på fotografiska tjäns-
ter omedelbart efter boomen runt 1860-talets 
mitt, men kanske främst i en strukturell om-
positionering som följde på att den kommer-
siella nyttan med att söka nya marknader 
hade minskat. En bit in på 1860-talet hade 
fotografer som Eskilson och Mullin pressats 
ut på turnéer i landsort en till följd av en till-
tagande konkurrens i Stockholm, ytterligare 
några år senare fanns inte längre någon sådan 
tillflyktsort undan en generell överetablering. 
Den exploaterande fasen var därmed förbi. I 
Stockholm innebar tiden efter 1865 en påfal-
lande minskning av fotografer, en slags ”foto-
grafdöd” då marknaden konsoliderades på en 
långsiktigt hållbar nivå (Söderlind 1993:218–
219); i Härnösand innebar motsvarande pro-
cess en övergång till färre resefotografer men 
samtidigt en ny etablering av några enstaka fas-
ta ateljéer, vilket blev möjligt genom att kund-
underlaget hade breddats sedan 1850-talet.

En av de tidigast bofasta i Härnösand var 
en stadens egen son, Mauritz af Huss, tidi-
gare hovrättsnotarie och med djupa rötter i 
ångermanländsk bruksadel, som höll ateljé på 
Tullportsgatan 10 från 1866 (HP 21/11 1866, 
16/3, 29/5, 29/10 1867). I januari 1867 annon-
serade af Huss att han över vintern fortsatte 
porträtteringen från kl. halv 12 till 13 mitt 
över dagen då ljuset var som bäst. Priset var 5 
Riksdaler för ett dussin visitkort, därefter 50 
öre per styck. Han skickade med ett gott råd 
till kunderna:

Kölden hindrar icke; och är den mycket sträng, så 
kan man ju låta pelskläderna sitta på, – hvilket ock 
tycks passa rätt bra för årstiden och klimatet (HP 
26/1 1867).

I kretsen av samtida fotografer framstår af 
Huss som något avvikande genom sin relativt 

höga ålder, född 1806, till saken hör dock att 
han hade en konstnärlig bakgrund som silhu-
ettklippare (Qvist 1943:219–220). Nordiska 
museet äger två album utförda av Mauritz 
af Huss, som innehåller sammanlagt 883 sil-
huettporträtt som dokumenterar personer 
i Härnösand och Ångermanland omkring 
1800-talets mitt (Palm 1897:70–74).  

En annan fotograf som blev bofast en läng-
re tid var Henrik Lindeqvist, med ursprung 
i Södermanland, som etablerade en ateljé på 
Hovsgatan. Frånsett kortare avbrott höll han 
öppet året runt från cirka maj 1867 till höst-
en 1870, och verkar enligt vad som framgår 
av Sveriges släktforskarförbunds tämligen 
omfattande data bas Porträttfynd, ordnad och 
förtecknad efter ort och fotograf, ha varit en 
av de första i Härnösand som lät trycka ateljé-
namn på visitkortens baksida (HP 25/5 1867, 
29/4 1870).27 Lindeqvist flytta de senare sin 
verksamhet till Sundsvall och hans ateljé över-
togs då av Alexander Gylfe från jämtländska 
Ragunda, som drev den under hela 1870- talet. 
I samband med detta övertagande, liksom 
som när Gylfe i sin tur 1880 överlät ateljén till 
en efterträdare, ingick negativarkivet i affär-
en och därmed möjlig heten för kunderna 
att göra efterbeställningar på äldre kort (HP 
15/10 1870, 7/8 1878, 7/5 1880).28 För övrigt 
var Gylfe troligen först i Härnösand att låta 
trycka profilerade infattningar på visitkortens 
framsida.29 Allt detta visar hur pionjärperiod-
ens mera flyktiga kundrelation var på väg att 
övergå i ett förfinat kund erbjudande. Den ut-
ökade servicen innefattade möjlighet till efter-
beställning, bättre utrustad ateljé med exklu-
siva stolar och bord som gav den porträtte rade 
en värdig miljö att avbildas i, samt förtryckta 
profilerade kort som förutom en vacker in-
ramning till kunden även gjorde reklam för 
fotografen och hans yrkeskompetens. Några 
interiörfotografier inifrån Lindeqvists eller 
Gylfes ateljéer har dessvärre inte påträffats vid 
arbetet med den här artikeln, men tack vare 
att ett stort antal fotografier från deras atel-
jéer finns tillgängliga i databasen Porträttfynd 
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framgår den vanligaste rekvisitan. Mera ex-
klusivt utrustade ateljéer med fondväggar, 
draperier och annan rekvisita utöver diver-
se stolar och bord, tycks emellertid inte ha 
före kommit i Härnösand förrän en bit in på 
1880-talet. Med undantag för någon rese-
fotograf, som Wilhelm Wallén, som redan vid 
1860-talets mitt medförde en fondvägg med 
exotiskt motiv, som syns på några bevarade 
visitkortsporträtt (bild-id: 4642, 5524).

Fotografi eller konst? 
En fråga som diskuterats flitigt i tidigare forsk-
ning är hur det nya avbildande mediet, daguer-
reotypin och senare fotografin, stod i relation 
till konsten. Söderlind (1993) vill tona ned en 
spridd föreställning om att fotografin tog job-

ben från porträttmålarna och tvingade många 
av dem att övergå till den nya fototekniken. 
Som både hon (Söderlind 1993:210–218, 425–
426) och Inga Thorselius (1990:67–69) påpe-
kar går det inte att belägga någon generellt sett 
minskad efterfrågan på större och välmålade 
porträtt i olja under den här undersökta pe-
rioden, snarare bidrog en växande borgerlig 
stadsbefolkning till en ökad efterfrågan på 
representativa paradporträtt efter seklets mitt. 
Däremot är det troligt att det lägre skiktet av 
konstnärer: miniatyrister, silhuettklippare och 
andra klassens konterfejare, på sikt möttes av 
en svagare marknad när fotografiska avbild-
ningar efter 1850-talet blev både lättillgäng-
liga och billiga. Söderlind (1993:195–196) 
ifrågasätter vidare vad hon beskriver som en 
”allmän uppfattning” att den första genera-
tionen daguerreotypister och fotografer i rätt 
stor omfattning ska ha haft konstnärlig bak-
grund, vilket hon menar på svensk mark be-
gränsar sig till en handfull namngivna indivi-
der. Här vill jag göra ett inflikande i två delar: 
det ena att vi enbart i denna avgränsade studie 
har empiriskt stött på ytterligare en handfull 
namn som på olika sätt förenade konstnärlig 
och fotografisk verksamhet, som Fahlander, 
Heinemann, Eskilson, Ferlén, af Huss med 
flera. Sett över hela landet behövs det san-
nolikt rätt många händer för att räkna alla i 
denna grupp där många kan gå under radarn 
vid undersökningar på en högre abstraktions-
nivå. Det andra att det egentligen inte är an
talet eller den exakta andelen med konstnärlig 
yrkesbakgrund som är det primärt intressanta 
i sammanhanget utan det faktum att den nya 
fotokonsten slog sig in på ett fält som redan 
existerade, vad vi lite tillspetsat kan kalla för 
avbildningsbranschen, och med tydliga kopp-
lingspunkter mellan dess utövare. Det är be-
kant sedan tidigare att flera målande konstnä-
rer deltog aktivt i att utveckla och introducera 
den nya fototekniken i Sverige (Bäckström 
1927:383) och denna studie har bidragit med 
ytterligare exempel på att steget mellan måleri 
och fotokonst inte var så stort.

Vid mitten av 1860-talet öppnade Mauritz af Huss 
en fotografisk ateljé i sin gård på Tullportsgatan i 
centrala Härnösand och sällade sig därmed till den 
grupp utövare som rörde sig gränsöverskridande 
mellan konst och fotografi. Silhuettklippt själv-
porträtt. Foto: Nordiska museets arkiv.
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Viktigt att framhålla är att den nya teknik-
en inte svepte in enkom som ett upplevt hot 
mot det traditionella måleriet, utan likafullt 
som ett hjälpmedel som underlättade modell-
sittande och skisstagning. Porträttmålaren 
Johan Södermark ska så tidigt som 1842 
ha anlitat magister Sevén för att bistå ho-
nom med skisser i form av daguerreotyper 
(Johansson 2005:215, 219–220, 279–280). På 
sikt skapades en ny sorts efterfrågan på tra-
ditionella porträtt, som inte krävde modellens 
närvaro. En av de yngre konstnärer som från 
1860-talet kom att specialisera sig på att måla 
porträtt efter fotografi, som till exempel kun-
de föreställa avlidna personer eller vara avsed-
da att utföras i överraskningssyfte, var Hilda 
Lindgren, verksam i Göteborg. Karriärens 
höjdpunkt för Lindgren var flera beställning-
ar från kungafamiljen vid mitten av 1870- talet, 
bland annat ett porträtt av drottning Sofia, 
målat efter fotografi, som drottningen gav sin 
gemål i julklapp 1875. Samtida kritiker lov-
ordade Lindgrens förmåga att ”fånga likhet-
en” och ge liv åt en person från det, som man 
uppfattade, mera platta fotografiska mediet 
(Thorselius 1990:63, 69–71; Lilja 1957a:547–
548).30 Eller med hennes elev Anna Kockums 
normativa ord: att ”framkalla lefvande bilder 
af den döda fotografien” (Kockum 1894). 

Skillnaden mellan målade porträtt och foto-
grafiska dito diskuterades livligt i samtiden 
och befanns som framgått ovan inte okompli-
cerad. De målande konstnärerna, organisera-
de via Konstakademien, försvarade sitt skrås 
gränser mot de nya ”artisterna” och ville inte 
ge dem konstnärlig legitimitet (Johansson 
2005:261–262). Skälen var knutna både till 
framställningssättet och estetiska aspekter. 
Som litteraturhistorikern Magnus Bremmer 
kommenterar i sin avhandling (2015) ansågs 
fotografiet alltför detaljrikt och i avsaknad av 
konstnärlig komposition. Kameran närmast 
brutalt kopierade det avbildade motivet, medan  
en konstnär kunde komponera – välja att 
tona ned eller lyfta fram vissa attribut – och 
på så vis förstärka den avbildades person och 

karaktär. Däri låg, menade kritikerna, foto-
grafiets underlägsenhet visavi konsten, att 
kameran helt enkelt saknade förmåga att av-
göra vilka detaljer som var mest väsentliga för 
helheten: ett öga eller en västknapp fick i den 
samma vikt. Kameran, menade man, var en 
maskin och konsten ett hantverk (Bremmer 
2015:92–103).

Diskussioner om fotografins förhållande 
till konsten förekom även i dagspressen under 
1850- och 1860-talen. Av visst intresse, med 
Härnösandskoppling, ter sig ett inlägg av en 
icke namngiven skribent i tidningen Upsala i 
oktober 1857, som specifikt anknöt till frågan 
om fotografins vara eller inte vara som konst-
form. Skribenten, möjligen identisk med re-
daktören Johan Olof Sundvallson, lade där ut 
orden om daguerreotypins och den tidiga foto-
grafins bristande förmåga att mäta sig med 
konstmåleriet som medium. ”Ljusbilderna” 
kunde visserligen prestera ett ”naturtroget 
porträtt” med alla detaljer korrekt återgiv-
na, men dessvärre, fortsatte skribenten, blev 
de ”utan lif” och ”utan någon afspegling af 
själen”. Speciellt ögonen tedde sig svåra att få 
till. Om porträttering i daguerreotyp uttryck-
te han sig frankt att de ”blefwo mera lik, än 
afbilder af lefwande varelser” med karaktär 
och individualitet. Samma omdöme gällde 
i princip den fotografiska tekniken som i sin 
grundform ansågs sakna förmågan att återge 
”lifwet och karakteren”, det mest väsentliga 
(Upsala 16/10 1857).

Enligt den syn som denne skribent företräd-
de, stod alltså den fotografiska avbildningen 
i ett slags motsatsförhållande till vad som 
ansågs konstnärligt. Å ena sidan det fotogra-
fiska mediet en simpel mekanisk avbildning, å 
andra sidan målerikonsten där den utövande 
artisten genom sin blick och pensel kunde ta 
fram och återge objektets själ och personlig-
het, så kallade högre likhet. Trots detta kunde 
inte någon skarp gräns dras upp mellan foto-
grafi och konst, då det enligt skribenten fanns 
en del fotografer som närmade sig det konst-
närliga genom att arbeta med retuscheringar 
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och koloreringar. Vissa hade nått så långt att 
de skapat något ”i jembredd med de bästa olje-
målningar”. Av de två konkurrerande foto-
grafer som befann sig i Uppsala vid den ak-
tuella tidpunkten, Friedrich August Reinhold 
och Emanuel Philipsen (båda bekanta för lä-
saren från tidigare besök i Härnösand), ansåg 
skribenten (som eventuellt var jävig: Philipsen 
hade nämligen hyrt in sig i Sundvallsons gård 
under Uppsalavistelsen!) att Reinhold var en 
renodlad fotograf som lämnade enkla svart-
vita pappersavtryck utan ”ett konstnärligt 
porträtts lif  och uttryck”, medan Philipsen 
genom sina retuscheringar och färgläggning-
ar nått fotografins ”hittills kända högsta 
eller 3:dje grad” och med sina verk kunde 
tävla med oljemålningens ”alla egenskaper”. 

Genom att gå in och lägga tillrätta, bättra på i 
den fotografiska kopian, hade Philipsen enligt 
skribentens förmenande korsat gränsen mel-
lan det mekaniska, maskinella och det konst-
närliga. Han var därmed inte bara fotograf 
utan även per definition konstnär.

De samtida diskussionerna om fotografiets 
status i relation till konsten utgör en intres-
sant fond till hur vissa av de resande foto-
graferna valde att marknadsföra sig själva i 
annonser. Man kan till exempel misstänka att 
det var ett högst medvetet val av Per Eskilson 
att presentera sig för publiken som ”porträtt- 
och genremålare” och inte som ”fotograf” vid 
sitt besök i Härnösand 1863, trots att annons-
en uttryckligen avsåg en fotografisk ateljé 
(HP 9/5 1863). Titeln som akademisk måla-
re skänkte honom en konstnärlig aura som 
få andra fotografer kunde mäta sig med och 
kanske hoppades Eskilson på att det konst-
närliga kapitalet skulle omsättas i bättre efter-
frågan på hans fotografiska tjänster; liksom 
det säkert var för att värna om sin yrkesiden-
titet. En annan resande fotograf som gärna 
framhöll sin konstnärlighet var Carl Botvid 
Mullin. Han medförde landskapsfotografier 
för visning som han uppgav att han själv hade 
fotograferat utomlands på exotiska platser. 
Inför avresan från Härnösand våren 1864, 
på väg norrut, lät han annonsera i tidningen 
om sin fortsatta ”konstresa” med nästa stopp 
i Sollefteå (HP 25/5 1864). Inför ett besök i 
Kalix några år senare fick Mullin till slut ett 
konstnärligt erkännande i Norrbottenskuriren. 
Skribenten, som även i detta fall inte kan ute-
slutas ha engagerats i reklamsyfte, framhöll 
under rubriken ”Konstnär vid Nordpolen” att 
denne var ”konstnär i ganska hög grad, om 
man annars vågar säga, att en fotograf kan, 
såsom sådan, vara konstnär”. Vidare med-
delades läsekretsen att Mullin på jakt efter 
”egendomliga” utsikter att fotografera, hade 
”genomströfwat Syd-Amerikas urskogar och 
vandrat i Australiens klippland” och därifrån 
hemfört en skatt av vacker nutidsfotografi 
med konstnärliga kvaliteter (NK 22/8 1867).

Kolorerat fotografi på papper, 12 x 16 cm, i samtida 
fodral. Tillskrivet Emanuel Philipsen. Föreställer 
enligt uppgift en överstinna Marie Louise Blåfield 
och är utfört under Philipsens vistelse i Finland 
1858–59. Notera koloreringens betydelse för in-
trycket av olika detaljer såsom bordet (fint ut-
fört) och händerna (mera klumpigt utfört). Foto: 
Museiverkets bildsamling: HK19611220:80.
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Vad man på detta vis ser spår av i främst 
1850- och 1860-talens fotografiska kontext är 
en slags prövande gråzon där användningen 
och tolkningen av det nya mediet, liksom av 
äldre konstnärliga praktiker, blev föremål för 
formulering och omformulering. Bremmer 
använder begreppet identitetskris som beteck-
ning för den process som varje nytt medium 
behöver genomgå för etablering av normati-
va ramar kring gränsdragning, innebörder 
och användning (Bremmer 2015:26). Såväl i 
diskussionerna om fotografiets natur som i 
formeringen av yrkesidentiteter som konstnär 
och fotograf är den osäkra identiteten påtag-
ligt närvarande i det källmaterial som ligger 
till grund för denna artikel. Krisen gällde 
bland annat om det framväxande fotograf-
yrket skulle ses som konstnärligt eller inte, en 
tvetydighet som förstärktes av det förhållan-
det att ett inte obetydligt antal utövare fram 
till 1860-talet de facto var verksamma både 
som konstnärer och fotografer. De fotografe-
rande strävade efter att erkännas konstnärlig 
status. Mot den bakgrunden ska man se arbe-
tet för en professionalisering av fotografyrket, 
som inleds på 1850-talet och resulterar i fasta 
och bättre utrustade ateljéer, mer påkostade 
kortformat, retuscherings- och kolorerings-
arbeten. I samma anda ingick att försöka ar-
rangera fotografierna efter konstnärliga am-
bitioner om ”högre likhet” snarare än löften 
om fullkomlig detaljlikhet, som varit daguer-
reotypisternas ursprungliga signum. 

Denna strävan efter professionalisering av 
fotografyrket kan också spåras i några olika 
manualer på svenska, som utgavs på 1860- 
och 1870-talen. I Handledning i fotografi 
(1864:62–65), av fotografen och porträtt-
målaren Carl Peter Mazer, gavs råd om hur 
”konstnären” smakfullast kunde arrangera, 
retuschera och kolorera fotografier för störs-
ta möjliga ”likhet”. Även i annonsmaterialet 
från HernösandsPosten kan man se konkre-
ta avtryck av att det fanns en medvetenhet 
hos fotograferna om den kritik som riktats 
mot deras medium för att vara ”dött” och att 

försök gjordes att förkonstliga det. Så mark-
nadsförde Mauritz af Huss i en annons 1867 
sin ateljé med att den hade en ”ändamålsenlig 
konstruktion”, och förtydligade det med att 
de avbildades ”skuggor och dagrar samman-
flyta, så att den der likbleka färgen med skarp 
öfvergång till skugga undvikes, och porträttet 
sålunda får mera likhet med en lefvande 
människa” (HP 29/5 1867).

Det går naturligtvis inte att precisera något 
datum för när den här perioden av fotografisk 
identitetskris övergick i något annat, när en 
stabilare yrkesidentitet som fotograf formera-
des. Det är inte heller syftet med artikeln utan 
jag får nöja mig med att konstatera att det var 
en process som tycks ha pågått på olika plan 
speciellt under 1850- och 1860-talen. År 1874 
utkom en 264 sidor lång skrift: Kortfattad  
lärobok i praktisk fotografi, författad av ke-
miske fabrikören i Stockholm, fotografen med 
mera, Claes Gudmund Nyblaeus, vilken inne-
höll råd och anvisningar om allt från utrust-
ning och den fotografiska processen till hur 
motivet bäst kunde arrangeras. Där, på första 
sidan, slog Nyblaeus självsäkert fast att foto-
grafin var en egen konstform och fotograf ett 
eget konstutövande yrke.

Sammanfattning
I den här artikeln har jag empiriskt under-
sökt och diskuterat hur fotokonsten, en av 
1800- talets många vetenskapliga landvinning-
ar, etablerades i den norrländska staden 
Härnö sand genom impulser som kom från 
Stockholm och ytterst från andra europeiska 
länder. Syftet har varit att lämna ett bidrag till 
den fotohistoriska forskningen som hittills i 
liten grad uppehållit sig vid norrländska för-
hållanden och varit behäftad med en del kun-
skapsluckor främst gällande perioden fram till 
1860-talet. Konsumtion av porträtt och andra 
former av avbildningar var i sig självt inget nytt 
för 1800-talet men fotokonst ens på sitt sätt re-
volutionerande egenskaper banade väg för nya 
användningsområden och konsumtionssätt, 
som i förlängningen har lett vidare fram till 
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vår egen tids fotokultur. Från offentliggöran-
det av daguerreotyp-tekniken i Paris 1839 och 
fram till mitten av 1870-talet kan utvecklingen 
i Härnösand delas in i tre övergripande faser.

Introduktionsfasen ca 1840–1855. Prenume-
ranter av Norrlands tidningar i Härnösand och 
övriga Norrland fick kännedom om Daguerres 
uppfinning i notiser som publicerades i mars 
respektive september 1839, således med nå-
gon månads fördröjning jämfört med huvud-
stadstidningarna. Den praktiska erfarenheten 
lät vänta på sig ytterligare några år. Författare 
som tidigare behandlat ämnet, bland andra 
(Sundberg 1974; Söderberg & Rittsel 1983) 
har gjort gällande att fotokonsten kom till 
Norrlandskustens städer först i slutet av 1840- 
eller början av 1850-talet, senare har den tid-
punkten flyttats bakåt några år, men här har 
belagts att den praktiserades i Sundsvall och 
Härnösand så tidigt som 1843. Den even tuellt 
förste daguerreotypisten på plats, Anders 
Petter Fahlander från Hälsingland, drog här-
vidlag nytta av och samverkade med några 
andra av tidens nymodigheter: ångbåtsförbin-
delsen (1837), lokaltidningen (1842) och bok-
handeln (1842) – som även de ingick i 1800-ta-
lets moderna projekt. Som Johansson (2005) 
förut visat, skedde spridningen till landsorten 
mestadels via så kallade ”artister” som tur-
nerade sommartid. Härnösand fick under 
1840-talet besök av daguerreotypister med 
ojämna intervall, åtminstone 1843, 1846 och 
1848. Den sporadiska närvaron i kombina-
tion med väl tilltagna priser gör det sannolikt 
att fotokonsten vid denna tid, liksom att låta 
sig porträtteras på traditionellt vis i olja, krita 
eller pastell, var en angelägenhet för en liten 
grupp monetärt och kulturellt bemed lade. 
Affärsmodellen påminde om de kring resande 
konterfejarnas, med tillägg att fotokonstens 
utövare också såg sig tvungna att ställa ut 
visningsexemplar i bokhandeln för att ge 
presumtiva kunder möjlighet att bekanta sig 
med produkten. Att etablera samarbete med 
bokhandlaren och tidningsredaktören (som 
gärna fick lägga ett gott ord!) förefaller varit 

ett standardförfarande vid ankomsten till en 
ny ort.

Ny teknik och publikt genombrott ca 1855– 
1865. Åren efter 1850-talets mitt och en 
bit in på 1860-talet kännetecknades av att  
den reproducerbara och mindre ömtå liga  
fotografiska tekniken trängde ut da guer-
reotypin. Den nya fotografin med glasnega-
tiv fick sitt genomslag i Europa vid mitten av 
1850-talet och bara något år senare besöktes 
Härnösand av ett antal resande ”fotografer” 
som prövade sin affärsmässiga lycka. Liksom 
daguerreotypisterna saknade de fast geo-
grafisk förankring och därmed incitament 
till vårdande av längre kund relationer. Det 
sistnämnda är en aspekt, som inte uppmärk-
sammats så mycket i tidigare foto historisk 
forskning, men som inte framstår som oviktig 
i sammanhang av att förstå de villkor som om-
gärdade mötet mellan fotograf och kundkrets.

Med lanseringen av det kommersiella visit-
kortsformatet som kom till Sverige från kon-
tinenten i början av 1860-talet, följde det 
definitiva publika genombrottet. Den vurm 
för samlande av visitkortsbilder, som av sam-
tiden gavs öknamnet ”cartomanien”, svep-
te in också över en norrländsk småstad som 
Härnösand, tydligen med kraft från omkring 
1862. Efterfrågan på porträttfoton växte, 
priserna pressades och det mesta tyder på 
att kundkretsen utvidgades. Många lät sig 
avbildas på de snabbt utförda och inte all-
tid omsorgsfullt tillskurna visitkorten. Även 
landskapsfotografi började säljas i bokhan-
deln. Antalet fotografer blev fler; från 1863 
etablerades en permanent och överlappande 
närvaro av resefotografer som avlöste var-
andra. Vissa av dem var fotografer verksam-
ma i Stockholm som tycks ha flytt undan en 
hårdnande konkurrens där. Notera dock att 
prisbilden i Härnösand inte nämnvärt avvek 
från vad som konstaterats gälla på andra håll 
i Sverige.

Konsolidering och professionsutveckling ca 
1865–1875. Efter boomen av resande fotograf-
er från början till mitten av 1860-talet skedde 
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under decenniets senare del, i spåren efter en 
tillfällig överetablering, en markant struktu-
rell förändring i hur marknaden för fotografis-
ka tjänster organiserades: från kringresande 
till en bofast och året runt-verksam yrkespro-
fession. Jag tolkar det som att den affärsmäs-
siga nyttan med att resa runt minskade efter 
att de flesta större orter hade exploaterats för 
fotografin. Samtidigt etablerades efterfrågan i 
Härnösand på en tillräcklig nivå för att kunna 
bära en fast ateljé. De första fotograferna med 
fast adress i Härnösand var Mauritz af Huss 
och Henrik Lindeqvist, den sistnämnde efter-
träddes 1870 av Alexander Gylfe. I motsats till 
sina föregångare, som byggt sin verksamhet 
på kringflackandet efter nya städer och kun-
der, följde med etableringen av permanenta 
ateljéer en ny sorts kundrelation som behöv-
de vårdas med ett erbjudande om pålitlighet 
och kvalitativa produkter. I denna genera-
tion foto grafers erbjudande ingick vackert 
utforma de kortmallar, profilerade inramning-
ar, sparade negativ för efterbeställningar samt 
bättre utrustade ateljéer med även vissa konst-
närliga ambition er. Målet, som det framstår 
i samtida debatt och handböcker, var att få 
fotografiet erkänt som ett konstverk med för-
måga att spegla den högre likheten.

Slutord
I ett vidgat perspektiv visar exemplet med 
foto konstens etablering i Härnösand på sprid-
ning internationellt och nationellt av teknik 
och trender, och på hur nya branscher och 
konsumtionsmönster organiskt växer fram 
ur – och delvis på bekostnad av – det som 
fanns tidigare. Från Paris till Stockholm till 
Härnösand var steget påfallande kort i tid. 
Var det då en revolution på avbildningens 
område som ägde rum? Tekniskt sett, ja. Och 
foto grafiet kom från 1860-talet att bli en del av 
den ”demokratisering” av varu- och tjänste-
konsumtionen som ägde rum under 1700- och 
1800-talen. Men om vi ser till hur den nya 
fotokonsten introducerades och så småning-
om strukturellt etablerades i Härnösand (och 

Sverige) är det snarare en kontinuitet med 
äldre avbildningstekniker och affärsmodel-
ler, och en överlappning mellan olika konst-
arters utövare, som är det samlade intrycket. 
Vid 1800-talets mitt var det den traditionella 
porträttkonsten som sattes under visst kon-
kurrenstryck men som även väsentligt bidrog 
till utformningen och perceptionen av det nya 
fotografiska mediet.

Erik Nydahl, fil. dr, historia
Institutionen för humaniora och 
samhällsvetenskap (HSV)
Mittuniversitetet, Sundsvall

Nyckelord: fotohistoria, daguerreotyp, fotograf-
er, modernitet, konsumtion, 1800-talets Sverige, 
Härnösand

Noter
 1. Jakobsson (2009:190, 223) anför med stöd  

av uppgifter i äldre litteratur att J. A. 
Johanssons bokhandel ska ha varit den 
första egentliga bokhandeln i Härnösand 
(1852). Av en annons i HernösandsPostens 
första nummer 26 maj 1842 framgår dock att 
Gustaf Öhrling (som även tryckte nämnda 
tidning) samma dag öppnade en välsorterad 
”bok- och musikhandel” i en lokal vid stora 
torget. Verksamheten drevs i Öhrlings regi 
till cirka 1845 och följdes av konrektor P. S. 
Huss 1845–1851 och Alfred Selahn 1851–
1852, innan Johansson tog vid.

 2. Tidningen gick under vissa perioder under 
delvis annat namn: Nya HernösandsPosten 
(1845–46, 1856–60) och Nyaste Hernösands
Posten (1860–84), men benämns i denna 
artikel konsekvent HernösandsPosten. Se 
vidare (Lundstedt 1902:147–148). Upplagan 
uppges 1843 ha varit 370 exemplar, enligt 
Nordmark (1989:66, 245).

 3.  https://tidningar.kb.se/
 4. Exempel på sökord: Daguerre, daguerreo-

typ, daguerreotypi, porträtt, porträttering, 
fotograf, fotografi, visitkort, album, fotogra-
fisk atelier, inkl. olika stavningar.

 5. Den franska bakgrunden beskrivs utförligt i 
(Johansson 2005: kap. 6–9), citat från s. 101.

https://tidningar.kb.se/
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 6. ”Den berömde hofminiaturmålaren” syfta-
de av allt att döma på Christan Horneman 
(1765–1844); mera osäkert är väl om vår 
Hornemann hade någon verklig koppling till 
sin namne och den danska konstakademin 
eller enbart försökte slå mynt av namnet.

 7. Danskbördige Lehmann (1794–1876) res-
te flitigt i hela Sverige, även till Norge, 
Danmark, Finland, Estland och gamla 
svenska Pommern, och uppges över hela 
sin karriär ha målat mellan 4 000 och 5 000 
porträtt (Söderlind 1993:86–89, 108–109; 
Hofrén 1957:496).

 8. Förteckning öfver de Porträtter som blifvit må
lade av C. P. Lehmann (avskrift av Lehmanns 
egna anteckningar), Härnösand aug. 1847, 
Mandelgrens samling I 52:4, KB. Jämför 
med uppgifter i primärkälla, handskrift S 
78 d, Liggare med förteckning i kronologisk 
ordning av personer (samtliga?), som suttit 
modell för L. åren 1840–1858. I denna ligga-
re har de avbildade i allmänhet själva skrivit 
sina namn. 

 9. Förteckning öfver de Porträtter som blif-
vit målade av C. P. Lehmann (avskrift av 
Lehmanns egna anteckningar), Sundsvall ju-
ni-juli 1847, Mandelgrens samling I 52:4, KB.

 10. Västernorrlands museum har i sina samling-
ar (inventarienummer M 7471) ett kvinno-
porträtt signerat ”Lehman”, vilket sannolikt 
tillkommit under hans Norrlandsturné 1847: 
bröstbild av medelålders dam, olja på duk, i 
formatet 45 x 58 cm.

 11. På hemsidan https://www.fotografihistoria.
se/ (läst 2021-03-14) visas att Gävle besöktes 
av Wilhelm Heinemann i maj 1844 och av A. 
Derville april 1846, Sundsvall av Reinhold 
1846 samt att Hudiksvall besöktes av C. J. 
Berggrén sommaren 1848.

 12. Sevéns återkommande annonsering i Afton
bladet tycks ha upphört med numret den 
22 juli 1843, vilket kan tyda på att han vid 
denna tid upphörde med verksamheten i 
huvudstaden, eventuellt till följd av den 
uppkomna konkurrensen från Weninger. 
Vad som med säkerhet kan slås fast är att 
Sevén sensom maren och hösten 1843 hade 
lämnat Stockholm och då höll tillfälliga 
ateljéer i Linköping och Norrköping. Sevéns 
visiter i Linköping och Norrköping be-

läggs genom annonser (LB 30/8 1843, NOT 
20/9 1843), se även https://digitaltmuseum.
org/021035593535/seven-johan-adolf-1806 
(läst 2021-03-15). 

 13. Prisuppgifter ur markegångstaxor för Väster-
norrlands län 1838–1842, se tabellbilaga i 
Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårs
berättelser, Westernorrlands län 1839–1843.

 14. Heinemann var född i Tyskland 1805, verk-
sam som porslinsmålare och porträttminiaty-
rist i Stockholm från cirka 1830. Utförligast 
biografi i: http://www.signaturer.se/Sverige/
Heinemann.htm (läst 2021-03-20).

 15. Friedrich August Reinhold (1807–1866), se 
vidare uppgifter i: Skånska fotografer 1845–
2005, Malmö: Malmö museer 2005.

 16. Från Sjödins turné 1858 finns ett par porträtt 
från Njurunda att se på i Västernorrlands 
museums samlingar. Om Sjödin, se vidare 
(Olsson 1967:168).

 17. Se avbildning i (Rahikainen 2004:19). Detta 
fotografi uppfattades av Runebergs närmaste 
krets vara det mest ”porträttlika” av skald-
en, dock ansågs ögonen misslyckade och har 
retuscherats.

 18. Bl.a. ska Philipsen under några år på 1840-  
talet varit knuten till Mosaiska församlingen 
i Stockholm. Se även uppgifter på hemsidan 
www.fotografihistoria.se, (läst 2021-04-18).

 19. I Riksdaler riksmynt (efter 1855) motsvarade 
2/3 Riksdaler B:co (före 1855). 2 Rd B:co= 3 
Rd rmt.

 20. Peter (Per) Eskilson (1820–1872), svensk 
folklivsmålare, representerad bl.a. på Natio-
nal museum med ”Målare på studieresa” 
(1867) och ”Kägelspelet hos Faggens” (1868).  
Agré vid Konstakademien 1866.

 21. Se vidare Nordiska museets fotografregister 
(Amalia Kjellström).

 22. En målning som kan attribueras till fru 
Bagge, se Uppsala Auktionskammare, kata-
log kvalitetsauktion 28/1 2020, nr 1129, Vy 
över Kramfors sågverk, 1850-tal.

 23. Jämför även annons i HP 27/10 1866 i sam-
band med Blombergssons besök i Härnösand 
då han visade upp sin föreställning med 
”scenerier”.

 24. Palm färdigställde under 1856 verk av 
Kapellsberg (för J. C. Kempe), Åbord (för 
J. M. Nordstrand), Kramfors (för R. Bagge) 

https://www.fotografihistoria.se/
https://www.fotografihistoria.se/
https://digitaltmuseum.org/021035593535/seven-johan-adolf-1806
https://digitaltmuseum.org/021035593535/seven-johan-adolf-1806
http://www.signaturer.se/Sverige/Heinemann.htm
http://www.signaturer.se/Sverige/Heinemann.htm
http://www.fotografihistoria.se/
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och Johannisberg (för J. Nyberg). Se vidare 
(Lindgren 1934:297–298).

 25. Samme tecknare och litograf, Carl Svante 
Hallbeck, som utförde Norrlandsvyerna för  
Bonniers räkning (inklusive en vy av Härnö-
sand), åtog sig uppdraget att litografera 
Palms stadsmålning över Härnösand. Såväl 
till teknisk som konstnärlig utformning ligger 
denna specialbeställda litografi därför nära de 
litografier som ingick i nämnda planschverk.

 26. Se t.ex. HP 28/11 1863, 23/4 1864, 11/6 1864, 
4/7 1866.

 27. Ett mindre antal identifierade fotografier 
från Lindeqvists ateljé i Härnösand finns 
i Svenska släktforskarförbundets databas 
över porträttfynd (2021-06-19: 15 st).

 28. Gylfe var verksam i Sundsvall under 1880- 
 talet och emigrerade sedermera till Nord-
amerika, där han uppges ha fortsatt sin foto-
grafiska verksamhet. Se vidare Nordiska 
museets fotografregister.

 29. Ett stort antal identifierade fotografier från 
Gylfes ateljé i Härnösand finns i Svenska 
släktforskarförbundets databas över por-
trättfynd (2021-06-19: 143 st).

 30. Jämför vidare samtida konstnotiser i GHS 
4/7 1870, SD 15/12 1871, DP 31/12 1875, GP 
1/11 1873, 2/7 1875, 4/3 1876, 1/2 1879.
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The Establishment of Photography in a Small Town 
in Northern Sweden around the Middle of the 19th Century

An Imaging Revolution?
SUMMARY

The daguerreotype, a forerunner of modern 
photography, was invented in the late 1830s. In 
the second half  of the 19th century photogra-
phy changed the conditions for pictorial pain-
ting (especially portrait painting) and printing 
in large parts of the world. This article examines 
and analyzes how the new medium, daguerreo-
type and later photography, was established in 
Härnösand, a small town in northern Sweden.

The article shows that the daguerreotype was 
used in northern Sweden as early as 1843, which 
is earlier than has been proven in previous re-
search. Furthermore, the analysis shows that 
photogra phy was established in three phases; first 
the introductory phase around 1840 to 1855 when 
the city was sporadically visited by travelling da-
guerreotypists; the second phase, which involved 
a transition to photographic technology and a 

public breakthrough around 1855 to 1865, fol-
lowed by a third phase of consolidation and pro-
fessional development around 1865 to 1875 when 
there was a transition to permanent studios. It is 
interesting to note that the structural develop-
ment of photographic portraiture in Härnösand 
differed in part from the corresponding one in 
the capital Stockholm, but was always in direct  
connection with what happened there. 

The article analyzes, among other things, the 
early photographers’ business models and custo-
mer relationships, competitive conditions, and 
finally discusses the contemporary view of the 
relationship between art and photography.
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consumption, daguerreotype, photographer, 19th 
century Sweden

grafiskt lexikon, band 14. Stockholm.
Ulväng, Göran, Sofia Murhem och Kristina 

Lilja 2013: Den glömda konsumtionen: auk
tionshandel i Sverige under 1700 och 1800ta
len. Möklinta: Gidlunds.

Wik, Harald 1981: Härnösands historia, del 3:  
1810–1920. Härnösand: Härnösands kommun.



 

RIG

Exakta Print AB, Malmö 2021

issn 0035-5267

KULTURHISTORISK TIDSKRIFT

Tidskriften utges fr.o.m. årg. 98, 2015, av Kungl. Gustav Adolfs Akademien 

för svensk folkkultur, en riksakademi med sitt säte i Uppsala

 129 EN AVBILDNINGSREVOLUTION?

  Erik Nydahl

 158 ANTECKNINGAR 

  VIRKNING OCH EROTISK FOLKDIKT Inger Lövkrona
  MÄSTER MICKEL MÅLARE Staffan Fridell

163 NYA AVHANDLINGAR 

  Meghan Cridland MAY CONTAIN TRACES OF anmäld av Markus Idvall
  Emma Eleonorasdotter DET HADE JU ALDRIG HÄNT ANNARS.  
  OM KVINNOR, KLASS OCH DROGER anmäld av Ulrika Dahl

 175 RECENSIONER

  Bengt af Klintberg TROLLDOM, MORD OCH MIRAKEL.  

  TIO FOLKMINNESSTUDIER rec. av Ulrika Wolf-Knuts
  Stefan Persson FOLKMEDICIN MELLAN GAMMALT OCH NYTT: SJUK- OCH 

  HÄLSOVÅRD I SÖDRA SVERIGE VID FÖRRA SEKELSKIFTET rec. av Kristofer Hansson
  Anders Gustavsson IMPROPER USE, MODERATION OR TOTAL ABSTINENCE  

  OF ALCOHOL rec. av Eddy Nehls
  Wiebke Kolbe (red.) TURISMHISTORIA I NORDEN rec. av Birgitta Meurling
  Anders Palm och Johan Stenström (red.) MUSIK OCH POLITIK rec. av Petra Garberding
  Christina Carlsson Wetterberg JAG SAKNAR FRUNTIMMER HÄR rec. av Bert Mårald
  Daniel Bodén & Michael Godhe (red.) AI, ROBOTAR OCH FÖRESTÄLLNINGAR OM  

  MORGONDAGENS ARBETSLIV rec. av Göran Sjögård

  


