
Fotografiets historia
1839- 1912
av Yngve Hellström

Fotografier och frimärker har det geme nsamt

att de föddes under samma period av expansiv

urveckling inom industri och vetenskap i Eu-

ropa.

Egen d i gen är det egendom ligt att i nee foto-

grafiet upp fanns tid igare. Kunskaper om op-

t ik och den kem i som tilläm pas inom foto gra-

fin hade varit kända långe före 1839. Att

urvecklingen gick långsam t berodde rill stor

del på att ingen kom på iden att kombinera de

optiska kunskaperna m ed de kem iska.

För att citera de engelska fotohistorikerna

H elm ut och Alison G ernsheim :

"Kamerans språk är universellt och dess verksam-
hes fält otaliga. Den har nästan obegränsade an-
vändningsområden inom vetenskapen och tekni-
kens värld liksom i undervisningen. Av många
anses den också vara vår rids historieskrivare fram-
för andra. Men for de allra flesta är kameran rätt
och slätt en apparat med vars hjälp man åstadkom-
mer bilder.

Säbetrak tades den ocksä av 1800-talets fotografer,
for vilka fotografier representerade en ny konstart,
som gav bildkonsten nya utt rycksmedel. Kame-
ran lanserade ett nytt sätt at avbilda".

Uppfinnare, vetenskapare och tekn iker, som

haft sto r betydelse inom fotografin, finns rik-

ligt represen terade på frimärken , försändelser

och olika typer av postala pro dukte r. (Jag

skulle dock önska art bey dligt flervore upp-

märksam made).

Foto grafisk utru stn ing finns ocksä ätergi -

ven i rikt m ått på frimärken från hela världen .

Fo tografiet och frimärker i kombination

har haft sto r betydelse för presen tation av

konst och kultur , för dokum entation , ere.

En betydande del av fotografins fram gång

beror även på fotografen . Ett exem pel m å

YN GVE HELLS TRÖM är f dd 1922. Postan-
ställd 1945- 1987, de senaste 34 ären som foto-
graf i Postmuse um. I samband med fotouppdra-
gen i museet kom intresse även att inriktas pd
fi lateli och f örre museichefen Gilbert Svenson
insp irerade honom att specialisera sig pa det mo-
tivomrade som redovisas i artikeln.

näm nas: H ade inre Yousuf Karsh tagit dee

berömda port rättet av W inston C hurch ill

"T he Angry Lion" skulle måhända de alliera-

des motständsvilj a under andra världskriget

ha varit svagare.

Jag vill gärna understry ka att jag inte gör

ans pråk på att belysa alla delar av fotografiers

h istoria. Så kom plett är int e m in sam ling och

så ston är inre heller det ut rym m e i Postrytta -

ren som stä r till förfogande.

Att fotoh istorien började redan med Ar is-

tote les, som levde 384- 322 FKr, är en heir

an nan h istoria.

1839. Två av den fotografiska
teknikens pionjärer
Joseph N iceph ore Niepc e (1765- 1833) var

en fransk godsägare med tekn iska int ressen,

som inledde sina fotografiska experiment

18 16, inspi rerad av den nyu ppfunna litogra-

fitekniken . M ed en tennplåt i en cam era ob-

scura lyckades han 1826 ästadkomma det

första verkl iga foto grafiet . Bilden äterg er ut-

sikten från hans arbecsrum på gården G ras

nära Ch alon- sur Säone . Platen krävde ätta

tim mars exponering, varför bäda husfasader-

na som begränsar b ilden blev solbelysta. Niep -

ce använde då fo r fö rsta gängen en kamera

som t illverkat s av en fackman, opti kern och

inscrument makaren C harles-Louise C heva-

lier i Paris. Bild 1- 2.
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150 ""' ' ANNIVERSAIRE:. OE l A
MORT OE N!CEPHORE NIE P CE

Bild 1. På malifrimärket 1983 syns den
kamera med läderbälg som Niepce använde.

Bild 2 . Utsikten fran Niepces arbetsrum åter-
ges på märket som gavs ut av Wallis & Futu-
na 1985.

N iepce associerade sig 1829 med Louis
Jacques M ande D aguerre (1787- 1851),
fransk konstnär och teaterdekoratör. En av
tidens stora sevärdh eter i Paris blev hans år

1822 öppnade D iorama, där han visade scen-
dekorationer som fick liv genom magiska

belysnin gseffekter. D en 14 december 1829
undertecknades ett fördrag, vari Niepc e och
Daguerre förband sig att gemensam t arbeta på
uppfinningens förbättring. D aguerre, som
använ t en camera obscura i sitt arbete, utveck-
lade den första praktiska processen är 1839.
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Bild 3 visar titelbladet i första upplagan av
Daguerres handbok, utgiven 20 augusti 1839
samt ett porträttfoto efter en daguerreotyp
visande uppfinnaren-författaren.

D aguerreorypen är en försilvrad kopparplåt,
där motivet framträder endast när man be-
traktar den i en särskild vinkel. Bild 3.

D en daguerreorypikamera, som fördes ur i
markn aden av Alphonse G iroux i Paris samti-
digtsom metoden i augusti offentliggjordes,
bestod av tvä trälädor. D en bakre, som var

försedd med mattskiva for skärpeinställni ng.
kunde skjut as in i den främ re som innehöll
linsen. Bild 4 .
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Bild 4. Daguerreotypikamea med tillverka-
rens, Giroux, sigill och Daguerres signatur,
1839. Frimärket utgivet av Grenada 1987.
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Daguerreotypin offentliggörs

J D Francois Arago (1786- 1853), franskfysi-
ker, astronom, politiker och ständig sekretera-
re i Franska Vetenskapsakademin. Vid ett

sammanträ de inför akademin den 7 jan uari
1839 meddelade Arago att den stora upp fin-

ningen blivit gjord . Bild 5.
Fotografiets officiella födelsedag dateras

rill söndagen den 19 augusti 1839. Vid ett
gemensamt möte med Franska Vetenskaps-

och Konstakademierna i Institut de France
tillkännagav sekreteraren Arago uppfinning-
en och Daguerre själv offentliggjorde de när-

mare detaljerna rill daguerreorypin. Bild 6.
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Bild 5. Porträtt av Arago på en fransk frimärks-
utgåva 1986. Medaljongmärket- utgivet 1939
-  visar porträtt av Niepce och Daguerre.
Mellan dem återges den gravyr -  se bild 6  -
där Arago offentliggj orde daguerreotypin.
Dateringen på frimärket har felaktigt angivits
till  7  januari  -  skall vara 19 augusti 1839.

Bild 6. Här ses Arago, med uppfinnaren vid sin
sida, demonstrera tre olika kameror för
akademiledamöterna. Originalgravyren  -  av
okänd konstnär  -  tillhör Gernsheims Collec-
tion, University of Texas, Austin, USA.

Kalotypimetoden

En samtida till Ni epce och Daguerre som
också haft stor betydelse under de första åren
var den privatlärde engelske aristokraten Wi l-
liam H erny Fox T albot (1800- 1877). 1839
utarbetade han den första fotografiska nega-
tivpro cessen (med pappersnegativ), kalotypin
eller talbotyp in, som han patente rade 184 1.
Talbor har dock ännu inte blivit up pmä rk-
sam mad på frimärke.

Fotografiets första decennium
-  1840-talet

Sir John Fredr. W illiam H erschel (1792
1871 ), engelsk astronom och pionjär inom
fotokemin, upptäckte fixermedlet natrium-
sulfaters använd barber som lösni ngsmedel för
silv ersalter, vilket ficken avgörande betydelse
inom fotokemi n, är 1842. H erschel var bland
de första att använda ordet "fotograf och han
int roducerade utt rycken "negativ" och "po si-

iv " 1839. Bild 7.

Bild 7. Porträttfotot av Herschel togs 1867 av
Julia Margaret Cameron, engelsk portättfoto-
graf, verksam på 1860- 1970-talen. Frimärket
gavs ut i Storbritannien 1970.
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Joseph M ax PerzvaJ (1807- 1891), österri-

kisk matematiker, började redan hösten 1839
konstruera ett nytt port rättobjektiv. D et var

färd igt 1840 och blev 16 gånger ljusstarkare än

D aguerres. Petzvalobjektivet byggdes 184 1av

optikern Fried rich Voigrländer, som år 1849
grundade en kam erafab rik i Braunschweig.

Bild 8- 9.
Z eiss-verken i Jena, T yskland , grundades

av C arl Z eiss år 1846. D är t illverkades m ikro-

skop, p rojektionsapparater, kikare, astrono-

m iska och geodetiska instrum ent , optiska

m ätinst rument , fotografiska objektiv och se-

nare även rullfilm . Bild I 0- 14.

Bild 8. Österrikiskt FOG från 1973 med Petz-
vals porträttobj ektiv.
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Bild 9. Märket med Petzvals porträtt, t v,
utgavs i Tj eckoslovakien 1987.
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Bild 11. BRO 1968. Abbe - Zeiss ', Jena, mik-
roskopskonstruktion 100 år.
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Bild 10. DOR-utgåvan från 1956 med anled-
ning av Zeiss-verkens 110-årsj ubi/eum visar
en vy över Zeiss-verken, porträtt av Ernst Ab-
be (1840- 1905), tysk fysiker, astronom och
professor  i  teoretisk fysik  i  Jena, uppfann
mikroskopet, förbättrade kamera/inser etc
och Carl Zeiss ( 18 16- 1888), tysk mekaniker
och industriidkare, grundare av Zeiss-verken.
Hade ett intimt samarbete med Abbe, som
efter Z:s död övertog firman.
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Bild 12. DOR 1978. t
Vårmässan i Lepzig

1978. Universellt
mätinstrument  -
UKM 10/13 18 -  C
från Carl Zeiss, t

Jena. - ..... ..............................
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Bild 13. DOR 1971. Ziess-verken, Jena, 125
år. Fr v: en teodolit "Dahlta O 10 A". ett rymd-
flygplanetarium och ett mikroskop "Ergava/".
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Bild 14. DOR 1989. "Carl Zeiss-Stiftelsen,
Jena 100 år. Märkena återger fr v: interferens-
mikroskopet "Jenaval interphako", ett porträtt
av Ernst Abbe och ett mätinstrument "ZKM
01-250 C"

Fotografin i USA 1840- 1860-talen
Samuel F B M orse (179 1- 1872), nordameri-
kansk målare och uppfinnare, konstruerade

den första elektro magnetiska skrivtelegrafen
samt morsealfaberer. Morse in förde foror i
U SA redan 1839 och i N ew York undervisade
han i dagurre otypikonste n. En av M orses
elever var M athew B Brady, sedermera fram-

stäend e foto graf och fotojourn alist. Bild 15.
M athe w B Brady (1823- 1896), am eri-

kansk fotojournalist, porträ tt- och reportage-
forograf, bl a under amerikan ska inbörd eskri-
get, hade lärt sig daguerrorypikonsren i N ew
York av Samuel Morse. Redan vid 2 1ärs ålder,

1844, öppna de Brady tvä ateljeer i N ew York.
H an blev snar t en ki nd porträttfoto graf -
senare kallad "Linc oln's cameraman".

Bild 15. Porträttfoto av Morse efter en dagu-
erreotyp tagen omkr 1845 av okänd fotograf.
Original i George Eastman House, Rochester.
Frimärke från Mauritanien 1972.

För att uppnå den rätta tidsfärgen rill sin
film "N ationens födelse", inspelad 4 juli--31
okt. 19 14 , använde D avid W G riffich som
förlagor foton frän 1860-talet, särskilt Brady's

frän t realistiska dokumentati on frän inbör-
deskriget. Bild 16.

D et tidigast kända fotografisom ätergivits
pä ett frimärke togsär 1840. D e visar M athew

Bild 16. Porträttfoto av Brady taget omkr 1863
av en av hans anställda. Orig. i Gernshims
Collection, London.

B Brady's porträtt av den nordamerikanske
politikern, un ionssenatorn H enry C lay

(1777- 1852). Bild 17- 19.

1847 och 1851.
De första fotografiska
föreningarna i Europa
Den foroinr resserade prins Albert (18 19-
186 1), prins av Sachsen-Kob urg-G oth a, ge-
mäl (1840) till dro n i ng Victo ria, var en av

grundarna av Th e Photo graphi c Club ( 1847)
och T he Photographic Society of G reat Bri -

tain (1853) - den sistnämnda sammanslut-
ning en sederm era omdöpt rill Royal Ph oto -

graph ic Sociery. Bild 20.
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Bild 17. Henry Clay. Efter daguerreotyp av
Brady år 1840.
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Bild 18. Frimärsportättet - till utgåvan 1983 - är
baserat på en gravyr, vilken utförts spegel-
vänd, efter Brady 's dageurreotyp.
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Bild 19. Abraham Lincoln (1809- 1865), ame-
rikansk statsman, USA:s 16:e president
1861- 65.
Porträttfrimärket utgavs 1903. Motivet till
utgåvan 1984 "A Nation of Readers" skall
föreställa president Lincoln läsande för sin son
Tad. För att sitta stilla under den långa expo-
neringstid  som  erfordrades bj öd Brady sonen
ett fotoalbum att titta i. Båda motiven foto-
graferades i Brady's atelje i Washington 9 feb-
ruari 1864.
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Bild 20. Visitkortsfotot av drottning Victoria och  ' -·-· .-· . • "'}  \ . . · l

Albert är taget av J J E Mayall (18 10- 190 1),  " " " " " " " " " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
amerikansk fotograf, verksam i London från 1847. 00·

Frimärksutgåva i Storbritannien 1987. _ _ _ _ _ _ _ _ __.
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Bild 2 1. Fotot är taget år 1858 av den legen-
dariske franske porträttfotografen Nadar. Fri-
märksbilden återger Delacroix 's självporträtt i
Louvren, Paris.

Eugene D elacroix (1798--1863), fransk
målare, grafiker och amatörfotograf, blev en

av de första medlemmarna i Societe Francaise
de Photographic, på 1840-ralet och i januari

185 1 i Paris. Delacroix var en av grundarna av
Socit e H elio graphi q ue. Bild 2 1.

1851. Visitkortsfotografen
A A Disder i
Andre Adolphe D isderi (18 19- 1890), fransk
hovmälare, yrke sfotograf var N apoleon Ill:s
hovfoto graf. Visitkortsformatet lanserades av

D isderi , som patentsökte metoden 1854.
D isderi' s port rättfoto av N apoleon III är taget
är 185 1 och har - i spegelvänt skick - legatt ill
grund för frimärksbilden i 1852 ärs utgåva.

Bild 22.
Med sin multipeloprikkamera på en plåt i

storleken 25,4x20 cm fick Disderi fram åtta
porträtt. Kontaktkopian - som något likande
en serie polyfoton klipptes i åtta delar, var
och en i formate 5,7x8,9 cm och monterades
på kort 6,4x 10 cm - det vanliga visitkorts-
formatet . Bil d 23.
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Bild 23.

1858. Engelsk resefotograf
i Egypten
Francis Frith ( 1822- 1898), engelsk poet, livs-
medelsgrossist och upptäcktsresande fram-
trädde 1853 som landskaps- och arkit ekturfo -
tograf. Enberydande dokumentation från de
östra Medelhavsländerna sammanställdes av
Frith under tre resor 1856 59. Resultatet
redovisades i sju publikationer. Att åstadkom-
ma dessa fotografier, några så stora som
40,5x50,7 cm,var en bedrift i uthållighet.
Temperaturen i mörkrumstältet gick ibland
upp till 55 plusgrader. Bilderna som legat rill
grund för de egyptiska frimärksutgåvorna
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Bild 24. Frith 's foto av Sfinxen Giseh och
Keopspyramiden, motiv till frimärket 1914.

Bild 25. Utgåvan 19 14 och Francis Frith port-
rätterad i orientalisk mundering.

1879- 88 respektive 1914 togs på våtplåtar år
1858.  Originalfoto  i George Eastman H ouse,
i Rochester. Bild 24.

Frankrike 1850- 1870-talen
Gaspard-Felix T ourna chon (1820- 19 10) -
kallad N adar, fransk karikatyrte cknare och
porträttfotograf i Paris var verksam under
1850 1880-talen.Ar1874 hl l impr e ssionis -
terna sin första stora utställning i Nadars
atelje, som han öppnade 1853.

N adar blev 1858 den förste som tog foto-
grafier fränluften, med våtplåtar, från ballong
över Paris, för framställning av fotografiska
terrängkartor. H an var chef för en ballong-
eskader under Paris belägring 1870- 7 1. H an
sörjde på egen bekostnad för postservice med
ballong rill regeringens säte i Tours. Nadar var
en av de första fotografer som tog bilder i
artificiellt ljus. Han fotograferade i katakom-
berna och kloakerna i Paris i elektriskt ljus
redan är 1860. Bild 26- 31.
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Bild 27. Honore de Balzac (1799- 1850),
fransk författare den moderna realistiska ro-
manens fader. Originalkopian är utförd av
Furne Fils & Tournier, i Paris, efter en daguer-
rotyp tagen omkring 1849- 50 av Nadar.

Bild 26. Den franske konstnären, lito-
grafen Honore Daumier, som stod i
opposition till att man upphöj de foto-
grafin till konst, utförde karikatyren av
den flygande Nadar år 1862. Frimärket
utgavs i Bulgarien 1989. Porträttet av
Nadar togs av sonen Paul Nadar på
1880-talet.
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Bild 28. Nadars daguerreotypiporträtt av
Balzac återgivet på ett franskt frimärke
1939.

Bild 29. Hector Berlioz (1803- 1869), fransk
tonsättare. Frimärksporträttet, utgivet 1936, är
baserat på ett foto taget av Nadar år 1860.
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" J}?" " "" Bild 30. Jules Verne
( 1828- 1905), fransk
författare av fantasi-
fulla äventyrsroma-
ner, varav många är
filmatiserade. Verne
inledde en helt ny
litteraturart, den
tekniska fantasin -
"S ience fiction".
Frimärksutgåvan från
Togo 1980 återger
ett porträttfoto av
Jules Verne taget av
Nadar år 1873.

• a..a..a.a. a..a. a. a..t...a.a..a..a.... 4. a..a. a. a. a

Bild 3 1. I Nadars atelje bildades 1863 "S äll-
skapet för utveckling av flygfart med farkoster
tyngre än luften". Bland föreningens medlem-
mar märktes Nadars gode vän Jules Verne -

som senare kom att framställa Nadar som
Michel Ardan, hj älten i sin roman "Resan till
månen" (1865), vilket åskådliggörs i frimärks-
bilden från Panama 1967.

Frankrike 1859
Fotohistorisk luftpost

Prudent Rene Dagron (1819--1900), fransk
fotograf, uppfann och lanserade 1859 en spe-
ciell apparat för mikrofotografering som kun-

de kopplas till ett stanhopemikroskop. M ik-
rofilmer, pä tunn k ollodium-film , sändes pa

luftballongf oto grafen N adar' s initiativ med
brevduvor under Paris belägring 1870- 7 1.
Bild 32- 34.

Brevduva
med mikro-

filmer i en
tub fast vid

stjärtpennan,
Paris 1870.

Bild 33.
Frimärket

utgavs i
Frankrike

1957.

Bild 34. Utskrift av depescher som anlänt med
duvpost till den inneslutna franska huvud-
staden visas i projektion.

1860-talet. Vetenska pare
och fotografer i Europa
G ustav Robert Kirchhoff (1824- 87), y sk
fysiker och professor, behandlade inom opti -
ken ljusets utb redning och samband et mellan
em ision och absorbti on av strålning. H an
upptä ckte jämte Robert W illiam Bunsen

(1811- 99), y sk fysiker och kemist, är 1860
spektralanalysen och 1864 togs deras uppfi n-
ning blixtljuset i bruk . Bild 35.
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Bild 35. Frimärken utgivna i DOR och BRO-
Berlin 1974.

James C lerk M axwell (183 1--79), engelsk
fysiker, var en av de största på den teoretiska

fysikens område. O en 17 maj 186 1 demon-
stre rade han för första gången i historien en

fotografiskt framställd färgbild . Samma år
framlade M axwell, utgående från T h Youngs

teori om ögats trefärgskänsligh et, tanken att
det borde vara möjligt att utgående från ljus av
tre olika blandningar av dessa återge alla de i

naturen förefintliga färgnyanserna. M axwell
gjorde också försök med fotografiska upptag-
ningar genom tre olika filter samt därefter
projektion genom olika filrer av de vid kopie-

ringen erhållna d iapositiven. Frimärket ut-

gavs i M exiko 1967. Bild 36.
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Bild 36.

Charles C ros (1842- 1888), fransk läkare,
poet ochmälare, redovisadeär 1868 princi pen

förtrefär gs-separation. H an skriver: "Solution

general du probleme de la photo grap hie des
couleurs" , ett tekn iskt-praktiskt verk som fick

stor berydelse för fargfotograferingens utveck-
ling. Frim ärksutgäva 1977. Bild 37.

Karel Klic (l 84 1- 1926), tjeckisk fotograf,

målare, gravör och uppfinnare, verksam i
M unchen, Wien och London, förbättrade

Bild 37.

heliogravyren . O mkring 1860 började han
ägna sig år fotografering. H an betecknas som
det moderna rakeldjup tryckets fader. Klic
utvecklade en tekn ik som byggde pä bild över-
föring med pigmentpapper till en akvatint-
kornad plåt. H an kombinerade därvid Joseph
W Swan 's pigment förfarande med T albors

foto gravyrfö rfarande. Ar1879 ställde han of-
fentligt ut bilder tryckta i fotogravyr, som han
räknas som upphovsman till. Frimärket gavs

ut 1957. Bild 38.

ESK0SI' VENSKO

Bild 38.

Carl Peter M azer (1807- 1884), svensk

målare, tecknare och fotograf, verkade som

fotograf frän1856.  En  rid var han daguerreo-
typist i Ryssland . H an öppn ade foto atelje i
Stockholm sept 1859. Ar1864 gav M azer ut

en fotografisk handledning. Arberer ingick
som häfte nr 11 i "All männytt igt H andbi bli-

otek" med titeln "H andledning i fotografi
eller konsten att på egen hand lära sig avtaga

bilder på glas och papper, samt att förfärdiga
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scereoskopbilder och visitkortsporträtt efter
nyaste och enkl aste metoder" . Frimärksb il-

den, äterger M azer' s porträttmäl ni ng frän
1835 av skalden C J LAJmqvist (l 793- 1866).
O riginal i N ordiska M useet, Scockholm .

M azer har utf ö rt självporträtt et i en teckn ing,
som till hör H elsingf ors museum. Frimärket
utgavs 1966. Bild 39.

Bild 39.

En fotograferande lärare
Lewis Carroll - pseudonym for C harles Lut-
widge Dodgson (183 1--1898), engelsk mate-
matiklärare i O xford, författare av bl a "Alice
i underlander" (1865), betecknades som

1800-talets främste barnf otograf. Fri-

märksporträttet, hämtat från ett foto - där
Carroll håller ett kameraobjektiv i händerna -

är cager 28 mars 1863 av O scar G uscave
Rejlander (18 13- 1875), engelsk målare och
portr ättfoto graf, som hade svenske ursprung.
O riginal i G ernsheims Collect ion, London.

Frimärksutgåva från Mali 1982. Bild 40.
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Bild 40.

1879. Ett historiskt gruppfoto
T id igast kända gruppforografi, som årergivics
på ett frimärke, är cager år 1879. D et visar

familjen U ljanov, i Simbirsk, med de sex
barnen och med den 9-ärige Vladimi r i skol-
uniform sittande t h . Utom föräldrarna ser
man brodern Alexander som avrättades ge-
nom hängning efter en studentr evolt 1887
och de båda sysrrarna Anna och Maria, som

båda var for sig fare egna frimärken i Sovjet
1964 resp 1968. Fotografen okänd. Bild 4 1.
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Bild 41. Vladimir llji tj (1870- 1924), grundare
av det ryska kommunistpartiet. Han antog
namnet Lenin år 1901. Sovjet utgav frimärket
1962. Lenin är för övrigt den politiker som
flitigast förekommit på frimärke  -  oftast efter
foton.

1884. George Eastman
-  uppfinnare
George Eastman (1854- 1932), amerikansk
industriman och uppfinnare blev int resserad
av fotograf 1877.Ar 1879 konstru erade East-
man en emulsionsgjutn ingsmaskin som gjor-
de det möjligt att massproducera fotografiska
torrplåtar. H an var också den som satte igång
den framgångsrika framställningen av rullfil-
men år 1884. Redan 1895 parenterade East-
man en gjutm askin förpappersfilm och fram-
ställde genomskinlig film 1888, som introdu-
cerades på marknaden omkri ng 1890. H an
hade jämte W H W alker redan 1884 uppfun-
nit rullfilmskassetten och släppte 1888 ur den
första Kodak-kameran med två spolar. Dags-
ljusförpackningen kom också från hans firma.
George Eastman myntade uttrycker: "You
put the butt on - we do the rest , en Kodak-
slogan. Ar 19 14 uppfanns Kodachromepr o -

cessen och 1923 omvändningspro cessen för
16-mm-film, som ledde rill spridning av ama-
törfilmni ngen . Kodak-företagert framställde
sedan film och plåtar, papper för alla typer av
fotograferin g, inkluderande rörlig film, yrkes-
foto , röntgenfoto, grafisktoch vetenskapligt
foto. Bild 42.

Bild 42. Frimärket - som utgavs 1954 - aterger
ett porträttfoto taget av Nahum Luboshez
(1869- 1925), amatörfotograf och nära vän till
Eastman och anställd hos Eastmanföretaget i
England. Luboshez var Kodaks agent i St.
Peterburg före första världskriget.

1880- och 1890-talen.
Fotograferande författare
och konstnärer
Zola var en stor fotoentusiast, utrustad bl a
med en Kodak Panorm a-kamera. Han be-
skrev verkligheten med sina forografier, som
han framkallade och kopierade själv. Fri-
märks ug äva frän 1967. Bild 43.

Aven Arthur Rimbaud (1854- 189 1),
franskskald och en av symbo lismens törelöpa-
re, var en ivrig och skicklig amatörfotograf.
Han tog upp fotografin under sin äventyrlig a
tid som köpman i Etiopien pä 1880-taler och
han uppger i err brev arr alla ville bli fotogra-
feradeochatt man rill och med ville köpa hans
forografier. Frimär ket utgavs i Frankrike
1951. Bild 44.

Edgar Degas (1834-1 9 17), fransk målare,
bildh uggare och grafiker, var en aktiv amatör-
fotograf pa 1890-talet. Endast ert fatal av hans
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fotografier är kända. D et är mestadels interiör-
er tagna i artificiellt ljus. Degas, som ryckte illa
om an måla utomhus, an vände ofta foton som

förstud ier rill sina dukar. Många målningar
ger inr ryck av ögonblicksfotografier, r ex "Pla-

ce de la Concord e", med människor i halvf-

gur. Bild 45.

Bild 43. Emile Zola (1840--1892), fransk för-
fattare. Frimärksporträttet  -  som är spegel-
vänt  -  är hämtat från ett foto taget i slutet av
1880-talet av Nada r's son Paul Nadar, som år
1886 övertagit företaget efter sin fader .

· .
t. .a t. .t i. . t. 4. a

Bild 44.
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Bild 45. Frimärket, som återger Degas sj älv-
porträtt, utgavs 1960.

O ckså August Stri ndberg (1849- 19 12),
var en driven amatörfotograf. H an använde
kameran för en ren dokume ntation . H äp-
nadsväckande är an han under 1890-raler
med fotografins hjälp ville avslöja människans

världsbild som en subjektiv synvilla. Bild 46.

Porträttet i
frimärksutgåvan

1990 är ett
självporträtt

från 1886.

250

SVERIGE

Bild 46. Fotot visar Strindberg med sina
döttrar Greta och Karin i Gersau (Schweiz)
hösten 1886. Fotograferingen är sannolikt
utförd av honom själv, med fjärrutlösare.
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1890-talet. Vetenskapare inom
kemi och fysik
De franska bröderna Auguste (1862--1954)
och Louis (1854- 1948) Lumiere var fotoke-
mister, uppfinnare och affärsmän. Framkall-
ningens kemi utreddes av Mom me Andresen
i Berlin och bröderna Lumie re i Lyon 1891.
År  190 1 upptäcktes Ammoniu mpersulfat-
försvagaren. Stor betydelse erhöll särskilt Au-
tokromprocessen 1904, som lanserades av
bröderna Lumiere, vilka från och med 1907
saluförde specialplåtar härför. Porträttfotot är

tager av okänd fotograf. Frimärksutgåva
1955. Bild 47.

Bild 47.

Inom optiken har Gabriel Lippmann
(1845- 192 1), f ansk fysiker, gjort sitt namn
berömt genom upptäckten - 189 1 - av en
metod för fotografering i naturliga färger -
interferensmetoden. H an und ersäkte kapil -
lär-elektriska fenomen och konstruerade på
basis härav en elektromerer. Han erhöll No-
belpriser i fysk 1908. Frimärker gavs ut 1968.
Bild 48.
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Bild 48.

W ilhelm Ostwald (1853- 1932), rysk ke-
mist, fysiker och naturfilosof har gett nam n år
Oswaldmo gning - övermättni ngstcori n i
framkallningsprocessen. Den framlades först
av Ostwald år 1893. Han erhöll N obelpriset i
kemi 1909. Bild 49.

.
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Bild 49. Ostwald, t h i frimärksutgåvan 1969.

Wilhelm Carl Werner Wi en (1864
1928), rysk fysiker, uppställde år 1893 den
berömda s k Wienska förskjutning slagen, vil-
ken kan begagnas för remperarurbestämning-
ar vid ljusmäming. Han erhöll N obelpriser i
fysik 19 11. Bild 50.

o

Bild 50. Ett foto, taget av okänd fotograf, låg till
grund för porträttet av Wien, t v, på nobel-
frimärket 1971.

Då W ilhelm Konrad von Rönrgen (1845-
1923), rysk fysiker år 1895 upptäckte den
efter honom uppkallade strålningen, skedde
detta under arbete med ett evakuerat urladd-
ningsrör, avsett for experiment med katod-
strålar. De kallades av honom själv för X-
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Bild 52. BRD:s frimärksutgåva 1978 återger
bilden av en röntgenapparat. Märket från
Centralafrika kom ut 1977.

Bild 5 1. Porträttet av Röntgen är taget på
1890-talet, av okänd fotograf. Bilden har tjänat
som frimärksmotiv 196 1.

strålar - en upptäckt som har haft en enorm

betydelse för läkarvetenskapen. Röntgen har
genom sin upptäckt även verksamt bid ragit
rill fotografins utveckling. År 190 1 erhöll han

N obelpriser i fysik. Bild 5 1- 52.
Lord John W illiam Strutt Rayleigh (1842-

19 19), engelsk fysiker, urförde undersökn ing-
ar inom alla delar av fysiken. Bland hans

experimentella arbeten märks upptäckten av
Argon (tillsammans med W Ramsey) 1894 .
H an är berömd för sina formler inom vågop-

tiken och i sambandet mellan ljusspridning
och ljusets våglängd inom infrarödfotografe-
ring. H an erhöll N obelpriser i fysik år 1904.

Pom äccfotot - cager av en okänd fotograf-
låg till grund för motivet i frimärksutgåvan

1964 . Bild 53.
Karl Schwarzschild (1873- 19 16) var en

tysk astronom , vars vetenskapliga verksam het

var synnerligen mångsidig. D en omfattade
celest mekanik, astrofysik, scellarascronom i
samt olika delar av den teoretiska fysiken. D e

första mera grundliga undersökn ingarna över
recip rocitetsavvikelserna - sambandet mellan
en ljuskällas int ensitet, exponeringstiden och
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Bild 53.

Bild 55. Frimärket med Gevaerts porträtt
utgavs i Belgien 1957. Fotografen okänd.
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Bild 54.

på den fotografisk plåten framkallde svärtan
(svärm ingslagen) - utfordes av Schwarz.sch i Id
vid sekelskiftet 1900.

Frimärksbilden visar Schwarszchilds O b-
servatorium i utgåvan rill Vetenskapsakade-

miens 275-årsjubileum i D O R 1975. Bild
54.

1894. En europeisk fotofabrikör
Lieven M Gevaert (1868--1935), flamländsk
uppfinnare och fotofabrikör, etablerade sig
som fotograf 1890. H an grund ade 1894 fir-
man L. G evaert & Co, i Antwerpen - ett

företag for tillverkn ing av fotoproduk ter.
D etta var början till ett av Europas största

företag inom fotobranschen. Ar 1904 lades
grundstenen rill fabriken i Mortsel (An twer-
pen). Bild 55.

1896. Becquerel-strålarnas
upptäckare
An toine H enr i Becquerel (1852- 1908)
fransk fysiker. Erhöll år 1903 N obelpriser i

fysik tillsammans med forskarparet C urie.
H an är berömd for sin upptäckt av den radio-
aktiva strålningen från uran - de s k Becque-

rel-strålarna. Upptäckten gjordes år 1896 , då
han observerade att en fotografi.sk plåt, på
vilken några korn uransalt placerats, hade

svärtats. Bland Becquerels många vetenskap-
liga arbeten må nämnas hans undersökn ingar
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Bild 56.

inom optiken, företrädesvis magnetoptiken.
Porträttf otografiet - av okänd fotograf

har återgivits spegelvänt på det franska frim är-
ket, som utgavs 1946. Bild 56.

1897. Med Örnen mot polen
Salomon August Andree (1854- 1897), in-
genjör och ballongfarare hör också hemma i
fotohistorien. I Svenolov Ehre ns frimr ks -
förlaga återges - i form av collage - två foton
tagna 1897. Porträttfotot är taget före avfär-
den, av okänd fotograf. Fotot av "Ö rnen",
omedelbar t efter landningen på isflaket den
14 juli, togs av expeditionsmedlemmen N ils

Bild 57. Motivet i minnespoststämpeln är
hämtat  -  från ett foto  -  fran Andrees polar-
expedition och visar den sista bilden av den
dramatiska starten från Danskön 11j uli 1897.
då styrlinorna på ballongen Örnen skadades.
Frimärket utgavs 1973.

Strindberg. Ballongen Ö rnens gondol, som
bör vara rymlig skrev Andree bör innehälla
bl a ett s k mörkrum och komplett utrustning
for fotografiskt ändamål. Samtliga negativ,
tagna under expeditionen, låg oframkallade i
isen i33 är. Framkallningsarbetet s om var en
mycket grann laga up pgift - utfördes är 1930
av docent John H ertzberg, vid Kungl. T eknis-
ka H ögskolan, Stockholm. Bild 57.

1897. Nobels Raketkamera
Alfred Nobel (1833 1896), kemist, uppfin-
nare och donator, konstruerade före sin död
en raketkamera, som sköts upp den 26 apri l
1897, i Karlskoga. Nobels syfte med uppfin-
ningenv ar att underl ätta kartfr amställn ingen.
Der förekom flygbilder från ballonger men de
var inte så exakta. Med raketkameran kunde
man välja precis rätt avbildningsskala. Bild
58- 60.

Fri märks motivet 1946 är hämtat från ert

porträttfoto av N obel taget pa 1890-taler av
fotograf Alfred J:son Dahllof, Stockholm.
Bild 6 1.

1900. Mafekings fotografiska
frimärken
Virl dens första "scoutfrimärken" 7/4 17/5
1900 framställdes på fotografisk väg. Det rör
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Bild 60. En flygbild från Karlskoga år 1897.
Raketkameran fungerade perfekt vid prov-
skj utningen. Objektivet gav en bildvinkel på 90
grader.

Bild 58. På den gamla ritningen kan man tydligt
se kamerans konstruktion.
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Bild 59. kameran finns fortfarande bevarad
och på bilden ser man tids-stubinen som
löper fram till slutarskivan.

sig om nödfri märken, utgivna under beläg-
ringen av M afeking i Sydafrika. För den lokala

posten fanns inga märken. Kapten H G reener
teckn ade därför en ram kring ett porträ ttfoto

Bild 61.

av överste Roben Baden-Powell. Likadam

gjorde dokcor W A H ayes kr ing e tt foto av
kadette rnas närma ste chef, den 13-årige över-
sergeam en W arner G oodyear, sin ande på en
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cykel. T iden medgav inre att nägr a tryckmedi-
er framställdes uran förlagorna lämnas rill
stadens fotograf D T aylor, som först fotogra-
ferade dem och sedan gjorde kopior på blå-
papper, med solens hjälp, i behövligt ant al.

Kop ieringen ut fördes i ark om tolv märken -
i formatet 3X4 cm. Efter gum mering och

perforering var de första på fotografisk väg
framtagna frimärkena i post- och fotohisto-
rien klara. Bild 62.

Bild 62.

Barnfotografi vid sekelskiftet
på nederländska frimärken
Barnfotografier tagna i atelje vid sekelskiftet
användes som motiv rill de frimärken, som

gavs ut i samband med barnhjälpens 50-
årsjubileum 1974 . Förlagorna är utförda av
designer Antoinette Lucassen van O ffel. Bild

63.

Sekelskiftets fotografer
Fotograf med kubb och storformackamera ses
på de frimärken som U ngern respektive Fin-
land gav ut 1989, med anledn ing av fotogra-
fins 150-årsjubileum . Bild 64 .

1904. Litterär fotohistoria
Den nordamerikanska författaren Jack Lon-

don (1876 19 16), pseudonym for John G rif-
fith, foto graferade under sina resor i Korea i
sam band med rysk-japanska kriget 1904-
1905 och fick sina bilder publicerade i Los
Angeles-ridningen Examiner och i Evening

Journal i N ew York 1904. Lond on gjorde
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Bild 64.

även reportage som fotograf och författare
tillsam mans med J immy H are, den förste
krigsfotografen. H are skapade det egentliga
bild reportaget.

Frimärkspo rträttet, utgivet 1986, är häm-
tat från ett foto tager är 19 14 av Londons
andra hustru Charmian. Bild 65.

1908. Svensk porträttfotografi
H errman Sylwand er (1883- 1948), porrätt-
och teaterfotograf var chefsfotograf i Atelje

Jaeger, Stockholm, frän1905 och innehavare
av ateljen ären 1908- 1948.
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H arriet Bosse (1878- 196 1 ), svensk skåde-
spelerska, fotograferades av Sylwander om-
kring år 1908. Frimärket ingick i häftet
"Svenska brev" i utgåvan Stockholm ia 86,

1984. Bild 66.

1908. Bilder utan tråd
Edouard Belin (1876- 1963), fransk ingenjör,
uppfan n metoden år 1908 för telegrafiskt
överförande av bilder - fototelegrafi "Belino-
gram" - och teleautografi, vars principer fort-
farande har stor betydelse for telekommuni-
kationen. Från år 192 1överförs foton trådlöst

med bl a den franska Belin-maskinen .
På Monaco-frimärket 1965 återges en bild

av Belinografen och på det franska märket

1972 visas principen for överföring av bilder.
Bild 67.

Bild 66.
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1909 nåddes den geografiska
Nordpolen
Roben Edwin Peary (1856- 1920), nord ame-
rikansk marin ingenjör och polarforskare, var
den förste arr nå N ordpolen, vilkerskeddeden

6 april 1909. D en serie bilder som Robert
Peary tog under sin N ord polsexpedition pu-
blicerades samma år.

Frimärksbilden - i utgåvan 1986 - visar
Peary och hans medhjälpare och högra hand
Marrhew H enson. M otivet återger även err av

Pearys foton, som visar H enson på väg norrut
med hundsläde. Bild 68.
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Robert E. Peary, Matthew Henson

Bild 68.

1911. En svensk ögonläkare
Allvar G ullsrrand (1862- 1930), ögonläkare
gjorde noggranna undersökn ingarom avbild-
ning och srrålsammanbryming. D e medförde
en grundlig omdaning av avbildningsläran.
D en i alla avseenden mest korrekta anord-

ningen för bildberrakrande var Veranren,
konstruerad av G ul lstrand och tillverkad av
Zeiss-verken. H ans avbildningslära behand-
lar det allmänna problemet - avbildning i de
tre d imensionerna. H an erhöll medicinpriser

19 11.
Porträttet av G uUsrrand på Ungern-fri-

märker 1972 är häm tar från err foto frän 19 10-

talet tager av okänd fotograf. N obelprismär-
ker utgavs 197 1. Bild 69.

1912. Om röntgenstrålars
interferens
En vikt ig upptäckt av M ax von Laue ( 1879-
1960), y skfysiker, var rönt gensträl arnas  diff-
raktion i kristaller. U pptäckten gjordes år
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Bild 69.

19 12 och illustreras på err BRO -frimärke.

Samma uppräckt gjorde de engelska fysikerna
Bragg, far och son.  År  19 12 flyttade Laue
över frånuniversitetet i M unchen till Berlin-
universirerer. D är kom hans studier under

M ax Plancks inflytande arr inr iktas på op tik
och termodynamik. G enom Laues epokgö-
rande uppräckt av röntg ensträlarnas interfe-
rens tillförde han vetenskapen err forsknings-
medel av utomordenclig betydelse. Laue er-

holl 19 14 N obelpr i set i fysik. Bild 70.
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Bild  70.  Ett porträttfoto av Laue, taget av
okänd fotograf, har utgj ort motiv till den sven-
ska frimärksbilden 1974. BRO-märket gavs ut
1979.

1912. Saba tiere ffekten

O m ett negativ blir belyst under framkall-
ningstiden händer det att vissa partier skiftar
till positivt. Denna omvändningsprocess är
efter upptäckaren kallad "Sabatiereffekten".
Paul Sabatier (1854--1941), fransk kemist
erhöll Nobelpriser i kemi 4r 1912.

Portr ä ttfo tot har - i spegelvänt skick -

utgjort underlag för motiv et i den svenska
frimär ks utg ävan 1972. Forografenär okänd.
Der franska frimärket gavs ut 1956. Bild 71. Bild 71.
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