FOTOHISTORIA

Nar varlden fick farg
A v Par Rittsel

N

ej , varlden var inte svartv it
mellan 1840 och 1940. Men
vi har sa efta sett den i fot ogra
fie rn as graska la a tt vi har svar t a tt
tanka oss nagon a n na n farg skala
pa 1800-talet a n svart, grau oc h
vit t.
Mojligen kan varlden nag on
ga ng ha varit vackert brunton ad .
Men tillv aron var naturli gtv is
inte svartvit, lik a litet som folk
gi ck sa dar snabbt och ryckigt som
pa ga m la stumfilmer.
M otet med de rel at ivt ovanliga
gamla fargb ild ern a ger darfor a ll
ti d samma kan sla av ove rr a sk
ning, av nyhet. Bara det att fa se
nagr a Stockholmsgator
fr an
1910- ta le t i farg ar en verk lig
a ha- u ppleve lse .
Aven om Iargfotografin kom i
gang pa allvar med de modern a
fargfilmerna fr an mitten av tret
tiot alet (och skot fart forst efter
andra var ldskriget ), sa fanns det I Preuss Fotomuseum finns denna Lippmanplat, tagen av prof
farg fotografi red an fo r hundra a r Be rlin. Li ppma nm e toden presenterades 189 1.
seda n . Och under nastan hel a
Ska m an ga langt tillb aka i h istorie n ka n m an
190 0- ta le t har d e t fo tog rafe ra ts i fa rg o
borja med Isaac Newton , som 1665 up ptackte
Att fotografin blev svartvit fr an borjan var e n
att Ijuset kan delas upp i e tt s pe kt ru m a v farger
missrakning. Var for skulle int e farger na fastn a
och att ma n sed a n kan fa vi tt ljus genom a tt
pa pla te n nar kontur erna och ny anserna gjorde
blanda ihop spe kt ra ts fa rg er ige n.
det ?
Thomas Y oung lan se rad e 1802 teor in o m de
I vantan pa a tt sa ke n sku lie ordn a sig rnal ade
tre gru ndfarg e r na rott , gult och blatt , vi lka
ma n fo tog rafi er fo r hand. Da guerreotypern a
blandade ka n ge vilka Ia rge r som hel st .
pi ffades upp med forsikti gt palagd Iar g,
a t m insto ne en sm u la guldfarg pa portrattens
FORST KOM D1REKTBILDEN
kloc k kedjor och s my c ke n .
I nn an man lyck ades ornsatta teoriern a om tre
Ocksa a mb ro ty pe r och pappersbilder ma la 
grundfarger i praktiken Iyckades nagra fra ns
de s, ibland sa a tt fotografiet helt forsvann under
man a tt fa nga Ia rge r d irekt pa en pr ep arerad
fa rge n.
daguerreoty ppla t.
Men handkoloreringen var inge n losning.
Det var redan 1848 som Edmond Becquerel
J akten pa Iargen borjade. Det fanns kunskap a tt
lyckades och nagra ar sen are gjorde Abel Niepce
inharnta.
de St Victor nagot liknande .
Tre Iarger pa sa m ma plat ? Ja, nar ljusva
go rna studsade mot den blanka s ilverplaten oc h
DEN ANDRA artikeln i Par Rittsels serie om
motte det infallande lju set uppstod ett slags
nittonhundratalets fotohistoria berattar om
"staende vagor" och emulsionen exponerades
fargfotografins Iorsta hundra ar. I nasta num
just dar vagorn a mottes . E fter framkallning oc h
mer handlar det om 1920-talet. den tid da
fixering fick m an ett silverskikt av var ier ande
skarpan ocb sakligheten gjorde entre.

tjockl ek, som reflekterade ljus av
olika farger.
Det ar precis samma fenomen
som go r a tt en olj efl ack pa en
vattenpol eller sapbubblor skim
rar i spektrats alla farger .
Problemet med dessa bilder var
att de for det forsta kr avde manga
timmars exponering oc h for det
andra a tt de bJeknade bort pa
nagr a d ag ar.
Amer ik anen Levi Hill samlade
in pengar for att utveckl a en egen
Iargrnet od a r 1850. H an forsvann
med pengarna och bidragsgi varna
sag a ld r ig en end a bild . Hill ha r
sedan dess utrnalats so m en svind
lare, men kanske var han inne pa
samma vag ar som Becquerel.
Forst fysikprofessorn Gabriel
Lippman i Par is lyckades gora
hallbara bilder efter den'har inter
feren smetoden, som den kall as.
Det var 1891 han visade upp
Lehmann i sina resultat. I stallet for silver plat
anvande Lippman en glasplat och
for a tt fa den nod vandiga s peg 
lin gen fyllde han si na spec ia lkasse tt e r med
kvicksilver bakom platen . Nar lju set st ud sa d e
uppst od en skiktning i emulsionen , en serie
silverlameller som gay intrycket a v farg nar
m an betraktade bilden i reflekterat Ijus. I annan
bel ysning se r en L ipprna npla t ut so m e n va nlig
svar tv it diabild . Den sallsynt a bilden so m
FOTO visa r har vi fatt tillgan g till fr an Lei f
Preuss valfyllda och gastfria museum i Horten.
Lippm an fick Nobelpriset i fysik 1908.
TRE FARGER, TRE PLA.TAR
Skotten James Clerk Maxwell tog fa s ta pa
teoriern a om de tre grund farger na . Med hjalp
av fotografen Thomas Sutton i London tog han
tre svartvita bilder genom tre olika fa rgfi lte r
(rott , gr ont och violett) oc h projicerade sedan
bilderna over va ra nd ra ge no m tre projektorer
forsedda med samma filter. Ar 1861 visade de
upp s in forsta far gbild ,
John Hertzberg fotograferade blommorna t h pa
Autochromeplat. Stockholms stadsmuseum.

T va fr an srn an kom samtid igt, utan a tt ka nna
till ya re sig va ra ndra elle r M a xwell s resultat ,
fra m till un ge far samm a met od . Det var Charles
Cros och Loui s Ducos du Hauron som med ett
par dagars mellanrum tog patent p~ en subtrak
tiv Iar gm et od 1869.
Du H auron s fo rs ta bevar ad e far gbild sta m
mar fr~ n 1877 men redan 186 8 hade han i teorin
utveckl at a lia de Iargrne tode r so m anvan ts fra m
ti ll vara d agar.
Ett av han s forslag var a tt fotografera genom
en fin mosa ik av rod a, g ro na och bl ~ punkter
e lle r rand er . Ett a nna t va r a tt a r be ta med tre
se pa ra ta ex po ne ri nga r ge no m o lika fa rgfi lter
oc h ett tr ed je gallde a tt lag ga tre fotogr afiska
em u lsioner p ~ varandr a , var och en kan slig for
va r sin del a v spe kt ra t.
M osaikme tod en skulle a nvand a s av man ga
upp finn are, fra rnfo r a lIt i br oderna Lurn ier es
Autochrornep lat ar . S a mm a princip, de n a dd i
tiva, anv a nds i dag i fa rgtelevisio nen och i

En ask med fyra Iargplatar kostade Iika mycket
s om tre dussin sva r tvita ,
Polar oid s sma lfil m Pola vision. Det a r ingen
tillfallighet a tt Edvin L and, mannen bakom
Polaroid, had e du H aur on som sin un gdoms
idol.
Fo tog ra feri ng med tre plat ar oc h tr e filter
kunde man inte borja med fo r ra n man blev av
med g lasp lat arnas Iar gb lindhet oc h fic k pan
kro ma tiska emulsioner e fter sekelskift et. Att
M axwell Iyckades langt tidi gare ber odde pa en
Iyck lig s lu m p! Oc h tr e ski kt p ~ va rand ra - det
a r da gens farg fi lrne r.
For a tt fa de tre pla tar na , Iar gsepa ra tio ner
al ltsa , kun de man ta tr e platar i foljd med olika
filter frarnfor objektivet eller frarnfor platen,
Den Iorst a fargbild en so m publ icer ades i
Fo tog rafisk T idskr ift - Joh n Hert zb er gs kvin
nop ortratt fr~ n 190 3 - togs med e n ka me ra
forsedd med en skj ut ba r kass ett for tr e platar,
placerade ba kom var si tt fil ter. Expon eringsti
derna an gav H ertzberg till 18 seku nde r for den
bla oc h 6 sek u nde r for d en gro na oc h 12
se ku nde r fo r d en rod a tag nin gen, a lit med
blandare 8 i d ag sljusat elje n med norr lju s.
De tre se pa ra tionspla ta r na lampad e sig di
rekt for tr yckning - det a r ju s ~ fa rg bilder
reproducer a s oc h tr ycks fo rt fa ra nde, tillsam
man s med e n sva r t t ryc kn ing .
Men d e larn pa de sig lika va l fo r a tt gor a
gu m m it ryc k ifra n. De gum m it rycka re vi motte
i forra art ikel n arbetade s~ . Osterri kar en Hans
Watzek gjo rde s in Ior st a fa rg bild i gu mm it ry ck

1896 oc h det vac kr a tr e far gsgurnm it ryck et pa
inn eh all ssid an gjo rde han s va n Heinrich Kuhn.
Efte r sekelskif tet borjad e man bygg a sp e
cie lla trefar gskameror, dar halvgenom skinliga
spegla r del ad e upp bild en t ill tre pla tar bakom
si na respe kti ve filter. (Ocksa detta va r fran
borj an en av du H auron s idee r, efte r ett pat ent
fr~n 1874 .) Sada na kamer or a nva ndes lange ,
a t mi nstone in pa trett iotalet, for a tt fra rnsta lla
bilder for Iargtryck eller fo r a tt gor a far gkopior
i oli ka pigm entmetoder.
Portra t tfot ogr afen Benno Movin H ermes a r
bet ad e sa fra n si n debututst alln ing 19 37 till sin
dod 197 7 . H an fotog rafera de med en tr e fargs
kamera och fra rnsta llde fa rg bilder na pa se na re
ar med for honom specialtillverkade pigment
fo lie r fr an Ceaverken.

. FARGAT POTATI SMJOL
En latthan terlig fargpr ocess fick fotog rafe rna
inte forran 1907, da de fransk a broderna
Auguste oc h Louise Lumiere lan ser ad e sina

Den Iorsta flir gbilden i svensk fotopress, av
Hert zberg i Fotografisk Tidskrift 1903.
ra sterplatar und er namn et Autochrome .
U ppfinn inge n var klar red an 1904 men forst
pa sensom rna rhos ten 190 7 kom plat arna i
ha nde ln - ocksa i Sve rige .
Den fo rs te a tt pro va dem har lar ha va rit
bo kbinda re J V Beck. som va r god van med en
a v uppfinn arbroderria och fick en prov sandning.
Platarna var d yra. Fyr a styc ken 9 x 1 2 -pl~tar
kos ta de 6 kr meda n ett du ssin sva rtvita platar
lag runt 2 kr. M an blev tvun gen a tt sa nka priset
med tiden , me n fo rtfa ra nde va r far gen d yr : a r
191 2 kost ad e svartvit a plat ar fr an L urni ere
cirka 2 kr du ssinet med an lika manga fa rgpla
tar, a lltsa tr e aska r, kost ad e 10 kr.
A utoc hro rne plata rna had e ett Iar gr aster me l
Ian g laset och den sva r tvita e m ulsione n.
Rastret va r korn av potat isst ar kelse , neg
gra nt siktat pot atismjol dar bara tva proc ent av
ko rn en holl det onskad e ma tter kr ing 15

tu sendels mm .
De delades se da n i tre hogar , varav en
Iarga des cinnobe rr od, en gulgron oc h en ultra
rnarinbl a. De far gad e kornen bland ades sedan
oc h st ro dd es ut pa en glas pla t so m bel agts med
en klibbig ferni ssa . Det gj ordes sa noga, a tt
inget korn lag ove r ett ann a t. Mellanrummen
me llan kornen fy lld es seda n me d svar t pigment,
sa a tt inget strolju s skulle na den svartvita
em ulsio nen, som lades pa sedan korn en plattats

ut i en press .
Varje lite t Iargat korn fun ger ade vid ta gn ing en
so m ett Iargfilter. Ljuset pa sse r ade gla set , som
va ndes frarn at i kassetten oc h de roda kornen
sla ppte igen om rott Ijus, gro na korn gront Iju s
osv. Bako m va rj e korn sked de a llts a en svart
ni ng av platen , so m bloc ker ad e Ijuset. En
no rm al fra m kalln ing sku lie ha g ivit en bi ld i
kornplement far ger (b la och gro na korn sk u lle
ha synts sedan d e roda korn en tackts osv), men

Vita bergsparken fotograferad pa tiotalet av
ingenjor J aderstrom. Stockholms stad smuseum.
genom a tt fra m ka lla oc h sedan blek a bort
bilden oc h a ter fra m ka Jla d en till ett positiv , blev
de Ior ut tack ta ras ter kornen fr ilagda igen och
resultat et blev en posit iv Iargbild i r ikt iga
farge r.
M et od en var sa enke l a tt a nvan da , a tt de n
blev popu lar ocksa bland den tidens arna to rer .
Platarn a ku nd e anvand as i de vanl iga kame
rorna, bara ma n to g hansy n ti ll den fokusdiffe
rens so m ber odde pa au plat en lag me d glaset
Ira rna t i kassett en. Det ga llde oc ksa a tt inte
r epa pla ten s ka nsliga ba ks ida , dar emu lsio nen
lag. Fo r a tt korrig era det svartvita skiktets
overdrivna blakansligh et a nva ndes ett g ulfilter
vid ex poneri ng en.
N ac kdel en med A utoc hro rnepla tarna var den
la ga ka nsligheten . Farg rast re t, med d en sva r ta
ma sken, tog bor t myc ket Ijus och det krav d es
sextio ga ng er langre ex po nering a n med en
normal sva rtvit pla t - vilket gor att man mer
sa lla n finner personer pa fargplata rn a .
ST OC KH OLM I FARG
De svenska Autoc h ro meb ilde r so m illust rera r
den ha r a rti keln kom mer fran fler a fot ogra fer.
Tva a r kand a, John Hertzberg och Gustaf C:son
Cronquist.
H ert zb er g va r en av de ledand e yr kesfotog ra 
ferna , sa tt i ledningen for Fot ogr a fern a s Fo r
bund och Fot ografiska For ening en och va r
En okand amator fotograferade S:t Eriksplan
med Autoc hrome. Stockholms stadsmuseum.

dessut om den kanske Irarns te teor eti skt kun
nige . Han blev pa tj ugota let docent vid Tekn is,
landets forst a hogskol elarare i fotog raf i. H an
var sjalvklart en av de forsta som kopt e de nya
fargplat arn a a r J907 , Jiksom det a r typiskt a tt
det va r han som kom for st med fargbild en i
Fotogr afi sk Tid skrift.
Cronquist sva ra de for sa mma bedr ift i Nor
disk T idskrift for Fotografi (som startade
1917 ). I a rga ng 1924 sta r han for den tid skr if
tens forsta fargbild, en bjorkh age i Vastrnan
land . I en a rti kel i tids kriften redogor ha n for
sin a a rbetsmetoder. I Fot ogr afisk a rsbok 194 7
at crkommer han med minnen fra n sina a r som
Iargfotogr af'e ran de a rnato r.
Det var H er tzberg som visade honom pa
Autochromeplat arna hosten 1908 (i FT sager
han 1907) och hans forsta bild var ett bloms
terstilleben - "en av de bast a fargbilder av
blommor jag sett!", Men sed an kom problemen
och han arbetade i man ader for a tt komma fram
till riktiga exponeringar. H an fick sa srna
ningom en hel del ava ncera de uppdrag, teknisk
fotografering, bilder av svenska sta der och
kyrkobilder pa Gotl and a t J ohnny Roosval.
En kyrk ointerior i Ronneby kravde tre dygns
exponering! Kamer an stod oppen bade under
barndop och begr avning ut an a tt en manni ska
korn med .
Cr onquist var aktiv i Fotogra fiska Foren
ingen och aven a ktivt inbl and ad i tidningen
FOTO:s forsta a r som sk ribent och j uryma n

med Iargfotografering som speci alitet.
Av de ovriga Autochromefotograferna a r en
kand till namnet, ingenjor J J aderstr orn fran
Karl stad och en okand. Det Iorefa ller so m om
han bott pa Karlbergsvagen i S tockholm , da tva
av de sma pia tar i form at 4, 5 x 6 ern som finns i
Stockholms st adsmuseum , ar tagn a fran sa mma
balkong i narheten av Odenplan .
Plata rna farms i a lia va nliga form a t upp till
18 x 24 em.

En Autochromebild tagen hemma hos John
Hertzberg. Bilden i Stockholms stadsmuseum,
ken gjo rde inte platarn a ijuskansliga re, Agfa
a ngav att cir ka 80 gang er la ngre exponer ing
behovdes a n med en svartvitp lat!
Far gplat arna fran Agfa lanserad es 1916 och
blev Lurn ieres varsta konku rrent , men Aut o
chrome holl sta llningen genom hela tju got alet .

RASTER, RANDER OCH RUTOR

Bl LDER PA. PAPPER

Lurn ieres fa rgrast ersyste m var en sa pass bra
metod att flera fa brika nter och uppfinnare
foljde efter. N agra ru tade platarna i oli ka
farger, nagra a rbeta de med ett linjeraster,
andra med oregelbundn a mosaikrnon ster . Un
der namnen Dufay, Pag et, O rnnicolore , J oly,
Finlay och Agfa forek orn under kort are eller
larigre tid en uppsjo av farg ras te rplata r. Det
skulle fora for langt att ga in pa a lia var ian
terna.
De engelska Pagetplatarna t ex, lades ihop
med en separat glasskiva med linjeraster vid
tagningen for att sedan passas och monteras
ihop med en annan, liknande skiva till en
diabild, eller skioptikonbild som det hette for r.
Agfas f'argplatar ar svara a tt skilj a fra n
Autochrorneplatar na men de har inte nagot
svart mellan f'argkornen , som for ovrigt bestar
av srna, Ia rgade dr oppar av gumrnilosning , som
manglats ut pa platen . Fr anvaron av svartrnas-

S kioptikonbilder har sin begr an sning - far gbil
der pa papper var naturligtvis nag oi man
st ravad e efter.
Vi ha r redan tal at om adelfor fara nde n som
gummitryck och pigment. Den process som kom
till a nvan dning ocksa efter det att konstn a rsti
den blommat over var trefargskarbro - ut ifran
tre separationsnegativ gor man tre brornidfor
storingar, vilka laggs i kontakt med var sitt
pigment papper i respektive farg o De tr e pig
mentbilderna laggs till slut ihop . M etoden
anvandes lange av reklamfotografer, at mins
tone i USA.
Under trettiotalet forekorn ett par andra
metoder. En var den tyska Duxochromemeto
den, som byggde pa tre inf'argade silveremulsio
ner pa plastbas, vilka lades ihop efter framk all
ning och fixering. En annan var Kodaks Wash
off Reliefmetod. Tre filrnnegativ kopierad es pa
va r sin Wash-off-film, som framkall ades, blek

Den okande Stockholrnsamatoren tog ocksa
Va saparken och S:t Eriksbron. S th S ta dsmus.
tes och a te rfr a m ka llad es till positiv va refter de
Iar gades in med kornplernentfar gen till det filter
varigenom negat ivet ta gits.
Metode n ef te rt radd es 1946 av Kodaks Dye
Tr a nsfer-metod och den lever kvar fortfar a nde
som den sista av de gam la subt rak tiva ha nt 
verks processerna .
M an ga a nd ra ko pie ri ngs for fa rande n kom och
gick under are n. N agra som J os-Pe och Raydex
upplevde en kort uppmar ksamhet, a ndra passe 
rade oberna rkta. Adel for fa rand en som tr efa rgs
pigme nt har at eruppvackts av nya generationer
fotogr af er i Nordamerika och det a r va l int e
ornojligt a tt nagot liknande hand er har. Oc ksa
den fra nska Fressonmetoden ha r rnott ett nytt
intresse. Vi sag John Bathos bilde r i Sverige i
borja n av a ret.
FARGFILM TILL S LUT
En av du Hau ron s upp finn inga r a terstod a tt
ornsaua i verk lighe t: tr e emulsioner pa var 
a ndra .
Det hade Iorso kts tidiga re a tt lagga tva av
emu lsione rna mot varan dra me n annu enk lare
yore det om man kunde lagga alia tre emulsio
nerna i en "krikelinsandwich " . N atur ligtvis
pa tenterade du Hauron detta och a ret var 1895.
Da skisse ra de han en kombin at ion, dar forst

en bla kanslig pla t stod med glas et mot objekti 
vet. Bak om de n eu t u nt gulfilter film for a tt
blockera blatt ljus, seda n en tunn gronkanslig
film och ett rod filt er , folj t av en rodkanslig
emulsion.
du Hauron ta lade am sin ide som en bo k, med
tva glasp lat ar som oms lag med tre bladf ilmer
inuti. En enda exporiering sku lie ge tre negat iv,
som kund e fra mka llas se parat.
N ackdelen va r skarpan - bara en av emulsio
nern a blev rikt igt ska r p.
Ett engelsk t Ioret ag lanse rade samma princip
me n med annorl unda ordning mella n skikte n i
for m av plat sand wich , bladf ilm och rull film .
Produktern a kall ades Co loursna p och Iargerna
var nog bra, men int e alltid desamma som
motivet hade. Till slu t a nsta llde fabriken flickor
som handkolorer ade kopior, gjo rda fran det
frarnre, skarpast e negat ivet!
Det va r ty dl igt, a tt losningen lag i a tt lagga
iho p de tre emu lsionern a pa en enda filmbas.
Tva a meri kanska yrkesmusi ker med foto som
hobby gjo rde en del egna expe ri ment. Sa
srna ningo rn fick de hjalp av Koda ks labb i
Roch est er oc h ti ll slut fick de jobb hos Kodak .
De hette Leopold Mannes och Leo Godowsky
och deras a rbe te ledde fram till den nya
Ia rgfi lrnen Kodachr ome, som lan serades 1935
som smalfilm och 1936 som srnabildsfilrn.
En Jiknande Tri pack film kom 1936 fran Agfa
under namnet Agfacolor Neue. Med an Kodak
filmen fick sin Iar g forst under fra mka llningen

hade Agfa filmen Iargkopplar na inbyggda i
emulsio nen.
Va rldskri get satte stopp for de n omede lba ra
kommersiella lanseringe n av de nya filmern a .
Sven J arlas fick ett stipendi um och for till
N ew York 1939 for a tt lara sig de n nya
Iargfotograf in . Men kriget brot ut och ha n kom
med knap p nod d a rifr ~n .
Efte r kriget , 1947, for rekla mfo tografe n Si x
ten Sa ndell till US A oc h st ude rad e de nya
fra mstegen hos Kodak. ( Ha n bevitt nad e Iorres
te n ocksa nar Edvi n Land presenter ade sin
uppfin ning Pola ro id for fo rsta gan gen. ) Hem
komme n borjade han lara upp generationer av
svenska yrkesfotog ra fer i Iargarbete . M en det
ar en a nna n hist ori a .
Den gam le Gus taf Cronquist blickade vid
samma tid till ba ka pa de fyrtio ar han fotogra
ferat i fa rg o Visst a r det bekvarnt med de nya
fargfi lme rna , skil lna de n mellan dem och de
ga mla plat arna a r som mellan va rrneled ning
och en brasa .
Bagge ger varrne och de t ar nagon a nnan som
eldar sa del blir var mt i elernent en. M an satter
sig doc k inte vid ett varrneelernen t for a tt ha del
riktig t tr evligt - da behovs det en brasa.
" Ib land langta r jag lika starkt efter de ga mla
Iar gplat arn a och der as mjuka och dock rnatta de
Iar ger , som efte r en harlig brasa. M en i
vard agslag tycker jag givetvis att det ar bra med
va rrneledn ingen - och de mod ern a filmerna ."

