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Det är inte utan viss stolthet som redaktionen presenterar ett temanummer om
den uppländske naturfotografen Svante Lundgren. Fiskarsonen och läraren
Svante Lundgren (1913–1988) var en mycket passionerad naturfotograf och han
brukar räknas som en av pionjärerna i svensk naturfotografi. Det gäller inte minst
hans personliga och ibland kontroversiella sätt att i egna kompositioner avbilda
det norrländska fjällandskapet där han förde in ett element av subjektivitet, att
med linsens hjälp förmedla den egna upplevelsen. Även som hängiven fågelfotograf med den tidens teknik och resurser anses han vara stilbildande. Själv kustbo
skildrade han ingående särskilt den norra Upplandskustens årstidsväxlingar men
också den norska och karga ön Björnöya. Lundgren har givit ut ett tjugofemtal
böcker från 1946 och framåt, flera i ett utsökt tryck på Nordisk Rotogravyr. Några
av böckerna har utkommit i flera upplagor och bland dem finns också rena
läroböcker i naturfotografi. Lundgren var också den som ständigt i debatter och
tidskriftsartiklar förde naturfotografins talan, mot manipulationer och arrangerade bilder.
Svante Lundgrens fotosamling har välvilligt donterats till Västerbottens
museum av hans båda barn Britta Mattsson och Bengt Lundgren för några år
sedan. Med utgångspunkt från hans böcker och de påsiktsoriginal som följde
med har redaktionen med hjälp av museets fotograf Petter Engman, extra
fotograf Lina Sandgren, fotoassistent Jane-Mari Karlsson och fotoantikvarie
Thérèse Wagenius valt ut de bilder som presenteras här och i den utställning
som öppnar 31 oktober i år. Bildtexterna är författade av redaktör Ola Kellgren,
utifrån Lundgrens böcker, och för bibliografin svarar bibliotekarie Karin Larsson.
Till detta bildnummer hör också två introducerande artiklar. Den första är
skriven av Moderna Museets intendent med särskilt ansvar för fotograf, FD Anna
Tellgren, som sätter in Lundgren i ett fotohistoriskt sammanhang och visar på
hans roll som pionjär och inspiratör. Den andra artikeln är författad av naturfotografen Stefan Rosengren som berättar om sina personliga kontakter med Lundgren, en viktig förebild för honom.
I Nära notiser får läsaren möta en naturfotograf från Umeå, Kjell-Åke Adamsson, som varit aktuell på museet i sommar med en egen utställning.
!"#$%&'($$%)# läns hembygdsförbund vill framföra ett varmt tack till Västerbottens läns landsting som genom att prenumerera till sina kliniker och mottagningar ger ett välkommet stöd till tidskriften Västerbotten. Ett stort tack riktas
också till Britta Mattsson och Bengt Lundgren som biträtt redaktionen liksom till
ovannämnda arbetskamrater för ett ambitiöst och engagerat arbete.
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Sommarens stora upplevelse har varit att
under några lättjefulla arbetsveckor i
högsommarvärmen återknyta bekantskapen med 1950- och 1960-talens naturfotoböcker i Svante Lundgrens tappning.
Nästan hela hans vittsompännande produktion ligger här i olika travar, böckerna
om fjäll, kust och hav, Sarek, Padjelanta,
Kungsleden och norska Björnöya. Och så
hans fågelbilder.
Det vilar något oerhört bekant och
lockande över alla dessa porträtt av duniga uggleungar, ilskna örnar, eleganta fiskgjusar, högtflygande tärnor, buskskvättor
och grå flugsnappare. Och alla bilder av
bon med ägg i olika grader av gråskala!
Visst, bilder av 1960-talets landskap med
höhässjor och skrindor kan vara ren nostalgi, men för mig ger också Svante Lundgrens naturbilder många om än diffusa associationer till barndomens landskap.
Undrar just om det är alla dessa bilder
som jag mött, som gör att jag fortfarande
varje vår vill kasta åtminstone en varsam
blick på fiskmåsens rede med de brungröna äggen eller den nykläckta knipkullen.
Utan dessa iakttagelser – ingen sommar.
OLA KELLGREN

bildtexten
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Ovädersmolnen tornar upp sig över de norska fjällen i fjärran vid betongpelaren Treriksröset
som markerar gränsen mellan Sverige, Norge och Finland i norra Lappland.
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Vid Dalälven.

5

Ett stycke Bottenhavskust.

6

Granar vid övre Sjaunjaätno, Lappland.

7

Solsken och blåst över Norra Killamjaure. Flacka skogsstränder och en skymt av lågfjäll hör till utsikten i södra delen av Sjaunja, Lappland.

8

Kväll och vindstilla vid en av alla tjärnar i myrlandet.

9

Vattenspindeln går på vattnets ytspänning.

Utsikt österut från Juovvatjjåkko i norra Lappland. Den stora sjön är Sjaunjajaure
och berget med snöfläckarna till vänster i bild är Gällivaredundret, ca fem mil bort.

10

Sommarbild från båtlänningen i Moskojaure, Lappland, med myrlänta stränder och täta bäckviden.

11

En del av Pelloreppes östra kam vid Rapadalen, Lappland.

12

En känd profil i Kebnekaisemassivet är Tolpagorni, 1 662 m ö h. Grytan på fjälltoppen är urholkad av en tidigare glaciär.

13

Aktse i Lappland med den berömda ”bergnäsan” Skierfe som är drygt en km hög. Lundgren berättar i boken 50 år
som naturfotograf (1982) hur han vid flera tillfällen sökt fotografera detta motiv utan att bli nöjd med proportionerna.

14

Solröken och kulissbergen i fonden gör Rapadalens port hemlighetsfull och lockande. Polarullen lyser som snölegor i det vidsträckta deltat.

15

Bilden som Svante Lundgren kallar ”Vattenfallsstyrelselandskap” finns med i en
utställningskatalog från Göteborgs konstmuseum, Svensk fotokonst 1948–1951.
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Motiv i natur
ANNA TELLGREN

”Utan tvekan är världen full av motiv. Och de finns under alla årstider, i alla slags väder
och alla slags belysningar. Eller rättare: årstider, väder, ljusförhållanden och annat skapar
ständigt nya motiv av de gamla vanliga tingen, gör att föremålen omkring oss förändras
och ser annorlunda ut. Samma sak, samma plats eller utsikt kan därför ständigt användas för nya bilder.”1
Med dessa ord inledde Svante Lundgren en av
sina böcker om hur man på bästa sätt skall närma sig naturmotiven. Boken samlade en serie
artiklar han skrivit för tidskriften Foto med personliga synpunkter på naturfotograferingens
problem. Detta kunde han göra efter nästan
trettio års erfarenhet av att fotografera, vandra
i fjällen och vistas i skärgården, undervisa och
skriva om fotografi.
Svante Lundgren (1913–1988) köpte sin
första kamera i början av 1930-talet. Han hade
växt upp i en fiskarfamilj i Gårdskär, vid kusten
söder om Gävle, och fick i hembygden de första erfarenheterna av att leva nära och av havet.
Därefter studerade han vidare och utbildade
sig till folkskollärare i Uppsala. På seminariet
var han intresserad av att teckna och måla, men
utvecklade denna konstnärliga ådra genom att
fotografera istället. Tillsammans med hustrun
Margit bosatte han sig i Skutskär och arbetade
där som lärare under resten av sitt yrkesliv.
Detta är bakgrunden till och förutsättningarna
för hans verksamhet som fotograf. Han var

amatörfotograf, publicerade ett tjugofemtal fotoböcker och läroböcker i fotografi, var en flitig
skribent och debattör i fototidskrifter och dagstidningar.2 Svante Lundgren var även en engagerad ornitolog och naturvårdare och han blev
en av våra mest beundrade och välkända naturfotografer.
Debuterade vid 33 års ålder
Svante Lundgren gav 1946 ut sin första bok
som fick titeln Sarek. Färder och iakttagelser i
fjällen mellan luleälvarna och tre år senare kom
hans andra bok Stiglöst land. Fjäll och tundramarker i nordligaste Sverige. Samma år, 1949,
öppnade en mindre fotoutställning med namnet
Unga fotografer i Stockholm.3 Den presenterade
ett nittiotal fotografier med en blandning av surrealistiskt inspirerade motiv, abstrakta kompositioner, porträtt och reportage.4 Utställningen
blev startskottet för en häftig debatt kring det
man kallade för ”den nya bildsynen” och i förlängningen öppnade den upp för ett annat sätt
att se på fotografi.
17

Bland de många debattörerna fanns Svante
Lundgren, som i en artikel konstaterade:
Men bland amatörerna vet jag, att det finns
fler än jag som drog en lättnades suck, när de
ungas bilder började publiceras i FOTO:
äntligen på väg ur träsket.5
Han kommenterade vidare flera av de övriga inläggen och försökte reda ut varför så många fotografer kände sig modlösa och hotade av det nya.
Problemet var, enligt honom, att dessa byggde
hela ”sitt fotografiska begripande och bildbedömande på föreskrifter” snarare än egen känsla och
smaksäkerhet.6
Själv beklagade han att han var något för ålderstigen för att tillhöra det unga gänget, men att han
tänkte fortsätta stå med en fot i båda lägren. Detta
inlägg är ett exempel på hans roll som en medlare
mellan olika fotogenerationer och grupper.
Svante Lundgrens egen utställningskarriär blev
kort. Han deltog tillsammans med några av de
unga i utställningen Svensk fotokonst 1948–1951
som visades 1953 på Göteborgs konstmuseum.7 I
den lilla katalogen är han representerad med ”Ferieläsning” från 1949 och ”Vattenfallsstyrelselandskap” från 1950 som båda faller väl in i det övriga
urvalet av bilder.8
Fotopris
Debatten om den nya bildsynen sammanfattade
flera års diskussioner mellan en äldre och en yngre generation fotografer kring bildkomposition,
fototeknik, stil och det personliga kontra det
opersonliga fotografiska uttrycket. Efter andra
världskriget reste många unga svenska fotografer
ut i Europa och till USA för att studera och fotografera. Där tog de kontakt med internationellt
kända fotografer, fick tag på nyutkommen fotolit18

teratur, läste de senaste fototidskrifterna och
hade möjlighet att besöka både samtida och
historiska fotoutställningar.
Dessa nya intryck och tankar kring fotografi
mötte på hemmaplan den starka kultur som i
Sverige utvecklats kring fotoklubbsrörelsen.9
Den spred kunskap om fotografi till landets alla
amatörer och organiserade fototävlingar av olika slag. Fotografering blev en folkrörelse. Tävlingarna var mycket populära, men tvingade
fram en likriktning i det fotografiska bildskapandet, eftersom jurybedömningarna gjordes
av i stort sett samma personer utifrån uppsatta
regler och poängsystem. Även tidskriften Foto
hade sin så kallade Mästartävling – och den
vann Svante Lundgren tre gånger – vilket visar
på att många både unga och gamla fotografer
ändå deltog i fototävlingarna, trots att de
många gånger var tveksamma till såväl resultaten som själva tävlingsmomentet.
År 1950 tilldelades Svante Lundgren Svenska Dagbladets fotografiska pris för sina naturskildringar och fågelfotografier. Han var den
fjärde pristagaren efter att det instiftats 1947,
som en motsvarighet till tidningens bragdmedalj för årets bästa sportsliga insats.10 Den som
hade tagit initiativet till priset var kulturjournalisten Ulf Hård af Segerstad (1915–2006),
som blev en viktig aktör när det gällde att lyfta
fram fotografi som en del av den moderna konsten.11 Priset delades ut varje år fram till 1960
med ett uppehåll år 1957.12 En nämnd sammansatt av ett tiotal personer från olika områden i Fotosverige utsåg pristagaren. Nämnden
arbetade under december månad och prisutdelningen skedde i januari, då pristagaren erhöll 1 000 kr och tidningens silverplakett.

Priset presenterades ofta som Sveriges finaste fotopris och för Svante Lundgren var det naturligtvis en ära att få det i konkurrens med alla
professionella fotografer. Ulf Hård af Segerstad
skrev i motiveringen:
Han är den förste amatör, som belönats med
Svenska Dagbladets stora pris, och det är
en glädje för tidningen att kunna hedra
honom som är representant för våra många
skickliga amatörfotografer. Samtidigt vill vi
än en gång understryka den gamla sanningen: Gränsen går inte mellan professionella
och amatörer, utan mellan goda och dåliga
konstnärer. Svante Lundgren är en god
konstnär.13
Tittar man på listan av pristagare är den en intressant sammanfattning av de olika generationer och inriktningar som svensk fotografi hade
under 1950-talet och där Svante Lundgren representerade amatörerna och naturfotograferna.
Boken blev Lundgrens rum
Boken blev det medium där Svante Lundgren
utvecklade sin fotografi och det rum där de
flesta mötte hans bilder. Fotoboken och möjligheten att trycka fotografiska bilder har en nära
relation till mediets historia och spridning.14
För många fotografer är det en dröm att få ge
ut en bok. Genom boken finns det möjlighet
att visa hela projekt och bilderna finns bevarade för eftervärlden.
Här var Svante Lundgren lyckligt lottad och
han hade ett nära samarbete med förlaget
Nordisk Rotogravyr. Förlaget hade specialiserat
sig på illustrerade böcker i kulturhistoria och
biologi och fick därmed en betydelsefull roll
för fotobildbokens utveckling i Sverige.15 Foto-

grafierna är relativt stora till formatet och reproducerade i så kallat djuptryck, vilket gav en
fantastisk skärpa, djup i valörerna och detaljrikedom i de svartvita bilderna. Svante Lundgrens senare böcker från 1970- och 80-talen
har inte alls samma kvalité när det gäller trycket.16 Ett öde som drabbade många fotografer
vid tiden.
Svante Lundgrens bildstil präglas av enkelhet och renhet. Han arbetar ofta med ett träd
eller en person i förgrunden (staffage) i bilder
från de stora fjällvidderna eller havsutsikterna.
Det är förvånande nog en hel del människor
med i hans böcker – inte bara djur och natur.
Porträtt av ortsbefolkningen som han träffade
eller samerna han vandrade med. Han arbetade
också ofta med detaljer och närbilder. Det finns
många bilder av fågelbon, ägg och blommor.
Han jobbade ofta med motljus och skrev en hel
bok om det.17 De starka fågelporträtten gjorde
honom berömd. Han var väl insatt i debatten
kring den nya bildsynen, som vi konstaterat
ovan. Hans samlade konstnärskap – oeuvre –
blir ett bra exempel på hur det nya innebar en
frihet för många tekniskt skickliga fotografer
att våga frigöra sig från reglerna och skapa
oväntade och annorlunda bildlösningar.
Stark naturfotografitradition
Sverige har en lång och framgångsrik tradition
när det gäller naturfotografi med namn som
Bengt Berg och Carl Fries. Naturfotografins historia i Sverige är ännu inte skriven och det
finns mycket intressant att lyfta fram såsom
Svenska turistföreningens (STF) upprop att fotografera vårt land och deras rikt illustrerade
årsböcker.18
19

sionella och allmänhet. När man försöker karakterisera både historisk och samtida nordisk
fotografi och fotokonst är fortfarande fotografernas starka relation till naturen och landskapet det man ofta lyfter fram som ett gemensamt förhållningssätt.
Humanistiska naturreportage

Syskonen Jakobsson tvingades lämna sitt hem i byn Snavva
norr om Lilla Luleälven till följd av vattenkraftsexploateringen
och fick till ersättning en miljon kronor från staten. Till vad frågar sig Svante Lundgren i sin artikel ”Vad hjälper en miljon?” ,
Gefle Dagblad 18 maj 1983.

Svante Lundgren nämnde själv fotograferna
Carl Gustaf Rosenberg och Gösta Lundquist
som förebilder.19 Han har också nämnt poeten
och botanikern Sten Selander, som läste hans
första böcker och uppmuntrade honom att fortsätta.20 Verksamma naturfotografer vid samma
tid som Svante Lundgren var så olika personligheter som kamerafabrikören Victor Hasselblad
och den tidigare sportfotografen Sven Gillsäter.
Föreningen Naturfotograferna bildades 1966
med Arne Schmitz som ordförande.21 Bland
Sveriges många amatörer verkar naturfotografi
ha varit ett perfekt sätt att just kombinera intresset för djur och natur med ett intresse för
fotografering. Det finns mer att forska på när
det gäller svensk och nordisk naturfotografi och
dess kopplingar till litteraturen, den allmänna
fotohistorien och miljövården – och dess exempellösa popularitet bland amatörer, profes20

Senare i livet skrev Svante Lundgren då och då
lite längre essäer för Gefle Dagblad där han i
ord och bild berättade om allt från spindlar,
fina utsikter, siknot, sjöbodar till det speciella
med Gävlebukten. I en av dessa artiklar tar han
upp syskonen Sara, Jakob och Oskar Jakobsson
som blev tvungna att lämna sitt hem i byn
Snavva, norr om Lilla Luleälven, när Vattenfall
skulle bygga ut.22 Han hade träffat syskonen
under en av sina många resor till Sarek. Artikeln illustreras med en bild av syskonen på tunet till sin gård.
Det finns anledning att i detta sammanhang
jämföra Svante Lundgrens fotografiska projekt
med fotografen Sune Jonsson (1930–2009),
särskilt som deras båda fotografisamlingar sedan några år finns i Västerbottens museums fotoarkiv. Svante Lundgren tillhörde en äldre generation än Sune Jonsson, men de var båda
inspirerade och påverkade av den internationella fotografi som efter kriget spreds genom
de stora bildtidningarna, den turnerande fotoutställningen The Family of Man från Museum
of Modern Art i New York och de egna resorna
utomlands. De dokumenterade landskapet och
människorna i norra Sverige och det gamla
bondesamhället som började försvinna. Båda
tyckte om att skriva och berätta och båda hade
studerat vidare.

Svante Lundgren uttalade sig inte lika tydligt och politiskt, som Sune Jonsson gjorde,
kring den dokumentära fotografin.23 Men resultatet i hans böcker, i fotografierna och i alla
hans artiklar om fotografi har en likartad grundton där det handlade om att på ett personligt
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Svante Lundgren, Motiv i natur, Nordisk Rotogravyr
(1962) s. 8.
En av Svante Lundgrens mest populära böcker, som
trycktes i flera upplagor blev: Nät. Bygga, bo, bragda
(Hjälpreda för fritidsfiskare), Norstedt (1973). Den har
fotografier och teckningar av författaren och handlar
om att laga nät och tillverka fiskeredskap.
För en ingående analys av utställningen se Anna Tellgren, Tio fotografer. Självsyn och bildsyn. Svensk fotografi under 1950-talet i ett internationellt perspektiv, Diss.,
Informationsförlaget (1997).
Följande fotografer deltog 1949 i Unga fotografer I:
Sten Didrik Bellander, Astrid Bergman, Ellen Dahlberg,
Sven Gillsäter, Hans Hammarskiöld, Rune Hassner, Tore
Johnson, Hans Malmberg, Lennart Nilsson, Lars Nordin
och Tor-Ivan Odulf. Två år senare organiserades en
uppföljare Unga fotografer II som bland annat visades i
Paris 1951 och där deltog Sten Didrik Bellander, Hans
Hammarskiöld, Gustav Hansson, Rune Hassner, Caroline Hebbe, Tore Johnson, Hans Malmberg, Lars Nordin,
Georg Oddner, Tor-Ivan Odulf och Knut E. Svensson.
Svante Lundgren, ”Gammalt och nytt”, Foto (1950:2).
Lundgren (1950) s. 8.
Följande fotografer deltog i utställningen: Emanuel
Bange, Sten Didrik Bellander, Per Bonde, Lena Böklin,
Gustaf W:son Cronquist, Gunnar Forsell, K.W. Gullers,
Hans Hammarskiöld, Gustav Hansson, Caroline Hebbe,
Birger Karlén, Svante Lundgren, Gösta Lundquist, PålNils Nilsson, Anna Riwkin-Brick, Hans Sanner, Knut E.
Svensson, Olof Thelander och Rolf Winquist.
Landskapsbilden finns även publicerad i Lundgrens
bok Skogen och älven, Nordisk Rotogravyr (1953) s. 25.
Riksförbundet Svensk Fotografi – Sveriges Fotoklubbar
(RIFO) existerar fortfarande och ger ut en årsbok.
Ulf Hård af Segerstad, ”Svenska Dagbladets fotopris”,
Fotografica 67, Årsskrift för Fotografiska Museets Vänner (1966) s. 55–67.
Se Tellgren (1997) s. 232–247.

sätt förmedla bilder av miljöer, epoker och naturstycken till andra. Svante Lundgrens samlade verk är en sorts humanistiska naturreportage över fjäll, hav, kust, myr, skog och av de djur
och människor som levde där.
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Följande fotografer fick priset: C.G. Rosenberg (1947),
K.W. Gullers (1948), Rolf Winquist (1949), Svante Lundgren (1950), Hans Hammarskiöld (1951), Gösta Lundquist (1952), Sten Didrik Bellander (1953), Lennart Olson (1954), Pål-Nils Nilsson (1955), Rune Hassner
(1956), Georg Oddner (1958), Lennart Nilsson (1959)
och Sune Jonsson (1960).
Ulf Hård af Segerstad, ”Naturskildrare och fågelfotograf
vann Sv. D:s pris”, Svenska Dagbladet 28 januari 1951.
Se The Open Book. A History of the Photographic Book
from 1878 to the Present, red. Andrew Roth, Hasselblad
Center (2004).
För vidare läsning om Nordisk Rotogravyr se Jan Jönsson, Läsmaskinen. Aspekter på bild och bok med utgångspunkt i Anders Billows verksamhet 1923–1953,
Diss., (2007).
Jämför exempelvis bilderna tryckta i memoarboken:
Svante Lundgren, 50 år som naturfotograf (1982). Fyra
förläggare AB (1982).
Svante Lundgren, Kameran i motljus, Nordisk Rotogravyr (1958).
Ett första försök att skriva en historik är: Arne Schmitz,
”Den svenska naturfotografin”, Fotografisk Årsbok 1969
(1968) s. 11–19. Hela årsboken 1969 är ägnad naturfotografi med artiklar av Lars Åby, Viking Olsson, Lennart
Norström, Svante Lundgren och Per Hemmingsson.
Lundgren (1982) s. 6.
Göran Norström, ”Svante Lundgren mätt på strapatser.
Fiskar vid Gårdskär – och ger ut ny bok”, Gefle Dagblad
26 juli 1973.
Rune Jonsson, ”Naturfotograferna”, Fotografisk Årsbok
1969 (1968) s. 9–10.
Svante Lundgren, ”Vad hjälper en miljon?”, Gefle Dagblad 18 maj 1983.
En ofta citerad artikel av Sune Jonsson om dokumentärfotografin är ”Nio funderingar kring 1/125-delen”,
Tusen och en bild, Moderna Museets utställningskatalog nr 157 (1978) s. 9–12.
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Skogsfräkenbilden beskriver Lundgren
utförligt i boken 50 år som naturfotograf: ”min
första Leica-bild. Det blev inte den sista jag
tog liggande på mage med kameran inställd
vågrätt för att komma åt tillräcklig oskärpa i
bakgrunden”.

Även om uddarna ser stickande och hårda ut så är det en pösande mjuk mosstuva.
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Granrotskomposition.
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I starkt motljus lyser videts guldgula hängen som lyktor.
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Ännu i mars kan det ligga en tunn is vid Bottenhavskusten. Säkraste sättet
att prova den är med klacken och fotsulan – men man bör kunna konsten.
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En ”ryssjerake” läggs för vårens lekgädda. Armarna och de halvmånformade ”rånkarna”
fångar upp fisken, som sedan följer garnet in genom de så kallade stillbastorna.
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Vackert väder i norduppländska Grepen.

27

Moränkust mot södra Bottenhavet. Blockrik morän fyller kustvattnen och gör stränder och inre farleder svårtillgängliga.
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Sikfiske. Näten läggs ofta på mycket exponerade grund och vid stränder som vetter ut mot den öppna sjön. Det vill till att vädret står sig över natten.
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Skötarna dras med hjälp av de moderna men tunga kuttrarna.
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Isen lägger sig längs Upplandskusten.
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Första snön i ett tungt och grått höstväder.
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Gränd i den gamla delen av norska Tromsö.

34

En roddbåt av nordlandstyp med sina eleganta linjer och höga stävar diskuteras sakkunnigt på kajen i Tromsö.
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Överfarten Tromsö – Björnöya beskrivs i Björnöya (1958): ”/… /Vi ligger nämligen i förskansen, där det är fint inrett med mahogny och där luften var
ren och behaglig ännu i går kväll. Nu har det blivit annat, ty på grund av skutans krängningar kommer förfärliga kölddunster upp till oss. Det samlas
ju en del i kölsvinet under fiske och allsköns fångst. Allt detta ruttnat och blandat med brännolja blir en präktig eau de cologne, som verkar att helt
uttränga all vanlig luft. Sen gör sjöhävningen sitt, det går väl inte att förneka. Först bleknar Bengt och störtar opp och strax efteråt kommer jag också
tumlande. Mellan de överbrytande sjöarna tar vi oss akterut och opp på bryggan, där skepparn själv har rortörn.”
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Ett parti av den lodräta, eller rentav överhängande och sönderbrutna kusten på Björnöyas sydvästra sida.
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Två vittrutar iakttas av en stormfågel. Den raukliknande klippformationen som skymtar i dimman är den 40 m höga Måkestauren.
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I gravarna på Gravodden blottläggs både
kranier och ben efter skeppsbrottens och
skörbjuggens offer i det karga arktiska
klimatet.

Den nye kocken på Björnöya radio är bekymrad för sina smågrisar
som bor fuktigt och kallt i en låda på fördäck under överfarten.
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Om pojkarna i Bäcken skriver Svante Lundgren i Kungsleden (1955): ”de tre bröderna (fr. v.) Oskar, Lars och Nils Holmbom. Större original än dessa tre
bröder finns säkert inte i lappmarken. Mycket skulle kunna berättas om dem, men det mesta skulle lätt verka löjligt, och löjliga är trots allt inte
”pojkarna”. Gården i Bäcken, 7 km in i Tarradalen är ett verkligt nybygge, som de själva anlagt. De har oerhört prydligt, de har symaskin och positiv.
De kan föra en konversation och de vet allt om björnen. Deras sammanlagda ålder var när bilden togs 1954 ca 220 år.”
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Karl Niva tar kraftiga staktag med granbälingen.
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Sonen Bengt Lundgren rastar vid Siellavagge i Kebnekaisemassivet
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Vid Kebnekaise turiststation.

”På turiststationen i Kvikkjokk: två som har vandrat från Hornavan”, skriver Lundgren i Kungsleden
(1955). Det är författarens båda barn Britta och Bengt som är med på vandringen.
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I Allavare by sneglar pojken efter fiskflyget,
det trafikmedel som ger gårdarna i de
väglösa områdena förbindelse med
omvärlden.

En regnig morgon i Vuonatjviken.
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I Myr (1952) ges en målande beskrivning av en färd mot Moskojaure: ”Sedan börjar stigen med rader av steniga, vattenfyllda sänkor och dyhål med
tjällossning – någon autostrada är inte den gamla materialvägen till Moskojaure, allra minst nu på försommaren innan marken torkat upp och hårdnat efter snösmältningen. Två gånger prövar jag pedalerna och en nyutprovad åkställning med bakåtlutande rygg och ryggsäcken vilande på
trälådan. Även Anund gör ett aktningsvärt försök men kappsejsar redan vid starten. I dag har han surrat packningen med otaliga varv snören och
med många fullifansknep, så nu lossnar ingenting. I stället kommer alltid mitt gömsle i kläm mot marken, och dess stomme, som är gjord av
utvalda hasselkäppar, vill jag inte se förvandlad till småspink.”
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Den pratglada och vänliga Hilma Vitok i Akkavare.
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Maken Abmot hör på.
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Fiskgjushanen landar med sitt byte – en abborre – högt upp i botallen.
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”Vandra måttligt, knäpp omåttligt”
S T E FA N R O S E N G R E N

Det var i pappas bokhylla jag första gången såg boken Skogen och älven (1951) av
Svante Lundgren, en häftad utgåva med den välkända fiskgjusen som landar i sitt bo
högt över skog- och älvlandskapet som skymtar i bakgrunden. En välkomponerad bild
som tilltalade mig estetiskt utan att jag då egentligen visste så mycket om komposition,
jag var kanske tolv år den gången.

Det kom att dröja flera år innan jag slutligen
läste boken sent i tonåren efter att mitt naturintresse tagit ordentlig fart och jag själv börjat
fotografera med större allvar. Bilderna hade jag
sett och alltmer kommit att beundra men även
texten fascinerade mig och öppnade helt nya
dörrar till språkligt uttryck och längtan efter
naturupplevelser.
Svante Lundgren gav mig ett språk att beskriva det jag upplevde, han uppfann, eller ”oppfann” som han själv skulle ha skrivit, nya sammansättningar av adjektiv som jag förut inte
mött och presenterade onomatopoetiska verb
för olika händelser som bara den intensivt naturälskande kan förstå och känna sig hemma med.
Han hade ett sätt att beskriva naturen som vittnade om lång erfarenhet och en mycket god
iakttagelseförmåga som gjorde minsta händelse
intressant. Allt detta var för mig en ny värld
långt bort från ungdomsböckernas konstlade
äventyr.

En akademiskt insiktsfull humor finns diskret
närvarande som när han blev anfallen och skadad vid ringmärkning av fiskgjusens ungar, och
beskriver ”fiskgjusen som inte bara ett påfund i
rättstavningsläran”. Där fanns ofta en pedagogisk
logik, trots allt var han ju skollärare i grunden.
Inte förrän jag började undersöka den svenska
fjällvärlden kom Svante Lundgren att inta den
plats han nu har i mitt hjärta och bokhylla. Han
började själv vandra i fjällen som ung men fick
dröja till efter andra världskriget innan han kom
igång på allvar. Hans vandringar i de norra delarna av landet ledde till en lång rad böcker om
svenska ödemarker där få människor bor och färdas. Ofta hade han sällskap av samen Sigurd
Länta, född 1910 på fjällhemmanet Aktse som
idag mest förknippas med vandringar i Sarek.
Det var också i Sarek jag själv började vandra, inspirerad inte minst av Svante Lundgren.
Lusten att själv se de landskap och ödemarker
som skildrades i böcker och STF:s tidskrifter
51

MATS HÅKANSSON

ser där Svante brutit mark. Förutom skildringar från de svenska obygderna hamnade han så
långt norrut som norska Björnöya. Med sitt
svårfotograferade läge mitt i Barents hav med
dimmor och strilregn över karga blockmarker
endast avlöst av stark blåst och vågor är det ett
eldorado för grisslor och annan sjöfågel med
hela havet till matbord.
Nordupplands kust

Svante Lundgren porträtterad i början av 1980-talet.

blev ett måste, och jag och en kamrat genomförde åtskilliga vandringar i både Sarek och
Padjelanta med hans bilder i bakhuvudet. Hans
guidebok Vandra i Sarek som kom ut första
gången 1967 var förstås med på turerna. Jag
läste allt jag kom över och blev en idog kund på
antikvariaten runt om i Stockholm. Det som
bidrog till denna törst på böcker var även det
utomordentliga djuptrycket från Nordisk Rotogravyr. Bilderna var närmast att likna vid
svartvita fotografier mer än som tryckta dito.
Den rasterlösa återgivningen står fortfarande,
anser jag, i en klass för sig vad gäller tryckkonst.
Under åren som gick växte antalet titlar i
bokhyllan och längtan till allt avlägsnare plat52

Svante Lundgren glömde på intet sätt sina
hemmamarker kring Nordupplands stränder
och den svårnavigerade skärgården. Som son
till en fiskare hade han god hand med både båtar och sjökort och kunde trotsa de flesta väder
mellan de långgrunda stenörarna. I böcker som
Kust: en bildberättelse från ostkusten (1956) och
Ett år vid havet (1967) rör han sig hemtamt i
denna miljö som också fångat mig starkt sedan
barndomens färder på pappas till sommarnöje
ombyggda galeas. Att ha fått uppleva en tid
före plastbåtarnas inträde i skärgårdarna då tjärade träbåtar och råoljedunkande dieselmotorer skapade en symfoni av ljud och doft är numera få förunnat. I båthus med dunkelgröna
vatten kunde jag ligga länge och se hur löjorna
for fram i skuggan av ett klinkerbyggt skötbåtskrov med fiskmåsarna skriande utanför i jakten på de bästa bitarna från fiskrenset.
Svante Lundgren tolkade alla dessa miljöer
och kom att bli som en litterär fadersgestalt för
mig och lusten att träffa denne man växte
starkt. Men hur gör man? Att bara ta kontakt
kände kanske en smula påfluget.
När jag, under min vapenfria tjänstgöring på
Riksantikvarieämbetets fotoavdelning, vid förberedelserna till årets luciafirande, stod och

Svante Lundgrens kortfattade bildtext i boken Vildmark (1958) lyder: ”Att vara fågelfotograf”.
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Trana på boet. Lundgren berättar att honan första gången han var där
snavade på björntråden mellan den nedgrävda kameran och gömslet.
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pratade foto återkom jag flera gånger till Svante
Lundgren. När så kvällen led mot sitt slut, så är
där en kvinna som varit med och hjälpt oss, som
plötsligt säger att hon bor granne med Svante
Lundgren på hans sommarställe. Hon hade kunnat hålla sig hela kvällen men skrattade gott när
hon såg min glädje.
Så kom det sig att jag och en kamrat följande
vår befann oss i en liten båt på väg ut mot den
alstrandtäta ön Mangrund i norra Upplandsskärgården. Svante mötte oss leende vid bryggan
och intill låg båthuset med hans välskötta motorsnipa. Det var som att ta ett kliv rakt in i en
av hans bilder. Den gråa träbryggan, båthusen
och den myckenhet av fiskeredskap som alltid
samlas i dessa miljöer kan i många fall återfinnas
i hans bilder.
Möte mellan generationer
Det blev många och långa samtal om både fjäll
och foto till en middag som bestod av nyfångad
sik – som det anstår en fiskare. Vänskap uppstod
mellan generationerna och det ledde till att vi något år senare mötte honom igen, nu i hans hem i
Skutskär. Vi var där för att stolt visa upp ett bildspel om Sarek, den storslagna trakt som inlett
hans bana som naturfotograf och nu även blivit
vår älskade tummelplats i de svenska fjällen.
När vi senare på kvällen ville ha hans signatur
i våra böcker blev han nog en smula förvånad
när vi började lassa upp i stort sett hela hans
produktion. Han skrev tålmodigt i varje bok och
ökade dessutom på vår samling med den ovanliga lilla boken Nät: bygga, bo, bragda från 1973
om hur man hanterar och reparerar sina fiskenät
samt med ytterligare en av hans fotoböcker vi tidigare inte fått tag på.

Vid det här tillfället visade han oss också en
annan sida av sina talanger – han hade bundit
in alla sina böcker själv i halvfranska skinnband
med inläggningar och guldskrift i ryggen. Samma hantverksmässiga professionalism präglade
allt han företog sig.
Trots att den senare delen av hans produktion
inte hade Rotogravyrs sköna bildtryck så var han
själv ganska nöjd med resultatet, även om han
på smutstitelsidan i mitt ex. av Lappmark
(1978) skrev: ”… sotet i bilderna inte mitt fel”.
Kanske han ändå saknade det gamla fina trycket!
Svante Lundgren var inte bara en förträfflig
landskapsfotograf med en ofta kontroversiell,
personlig komposition i sina bilder och val av
motiv, han var dessutom en outtröttlig fågelfotograf. Han jobbade nästan alltid från olika mödosamt uppförda gömslen för att fåglarna skulle uppträda ostört, och han blev en av de mest
framstående inom genren på sin tid. En intressant detalj som jag bara måste få berätta är att
jag i samband med en ringmärkning kunde avläsa en fågelring på en skräntärna märkt av
Svante själv för trettio år sedan, ett rekord vid
den tiden.
Vi hade mycket att tala om och efter en
middag med stekt sill och löksås skildes vi åt
som gamla vänner, jag med en känsla av stor
tacksamhet över att ha fått träffa denne man
som betytt så mycket för svensk naturfotografi.
Svante Lundgren har med sina bilder och texter varit en stor inspirationskälla inte bara för
mig utan för en hel generation naturfotografer.
När jag slår upp boken Vandra i Sarek står
det på försättsbladet hälsningen från Svante:
”Stefan Rosengren vandra måttligt knäpp
omåttligt” – en devis jag hållit högt i ära.
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Hökugglehona med byte på väg ner till ungarna i bostubben.
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Havsörnen lyfter från boet och de nästan fullvuxna ungarna.
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Havsörnens veckogamla unge ser vithårig och gammal ut.
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Småspovens unge, nyss ringmärkt, återbördas i frihet.
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”Min bästa bild från Aktse: rödstjärthona eller fem nypor”, skriver Lundgren i Kungsleden (1955).
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Berguvunge.
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Brushanens lilla brun-gul-vita boll till unge.
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Skräntärna vid det enkla boet
med de tre äggen.

Skräntärnan, en ovanligt elegant flygare.
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Storskrakehona eller ”skrakakärring” som hon också kallas.
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Storspoven häckar bland annat i hällmarkernas kråkris. Det är en fågel som både syns
och hörs men nerkrupen på äggen är den ruvande hanen väl gömd och svår att hitta.

66

Fiskmåsens bo ligger öppet och under
ruvningen syns de på långt håll.

Havstrutens ungar växer upp i yttersta havsbandet.
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Den grå flugsnapparen stannar upp på väg till boet med mat.
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Lundgrens bild av spillkråkan vid bohålet tillhör en av hans mest kända
och den användes som omslagsbild till boken Kameran i naturen (1953).
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Böcker och artiklar av Svante Lundgren
Sarek: färder och iakttagelser i fjällen mellan luleälvarna
(1946) (2 uppl 1950) (ny uppl 1953)
Stiglöst land: fjäll och tundramarker i nordligaste Sverige
(1949)
Skogen och älven (1951)
Off the beaten track: Sweden – North of the River
Dal (1952)
Myr: färder i Sjaunja - Sveriges största sumpmarksområde
(1952)

Aktse (1966)
Ett år vid havet (1967)
Vandra i Sarek: färder bortom rösade leder (1967) (2 bearb
uppl 1973) (3 omarb uppl 1979)
Naturfoto: teknik och komposition (1969)
Nät: bygga, bo, bragda: (hjälpreda för fritidsfiskare) (1973)
Lappmark: vandringar i landet mellan Lule älvar (1978)
50 år som naturfotograf (1982).

Kameran i naturen: En lärobok i natur- och landskapsfotografering (1953)

Tidskriftsartiklar i urval:

Kungsleden (1955)

”Fjällvår” Till fjälls (1945)

Kust: en bildberättelse från ostkusten (1956)

”Tillbaka till Rapadalen” Till fjälls (1950)

Vildmark (1958)
Kameran i motljus (1958)
Björnöya (1958)
Hav och fjäll (1959)

”Gammalt och nytt” Foto (1950:2)
”Uppför Puoltjajokk” Svenska turistföreningens årsskrift
(1954)
”Insipprande, specialtrimmade ödemarksvandrare” STF
Svenska turistföreningens tidning (1961:6)

Vi fotograferar natur: motivet, bildkompositionen,
kameratekniken, mörkrumsarbetet: studieplan (1960)

”Den sista vildmarken” Idun (1962)

En vecka – en vår (1961)
Motiv i natur (1962)

”Ultevis Tuoddar” & ” Könkämädalen” Natur i Lappland
(1963)

Fjällsommar (1963)

”Tälta på is” Turist (1963:3)

Fickle season: Spring to Autumn in Northern Sweden
(1963)

”Gamla Sarek igen” Turist (1968:4)

Padjelanta och andra lappländska ödemarker (1964)

”Vad hjälper en miljon?” Gefle Dagblad 18 maj 1983

Padjelanta: og andre laplandske ødemarker (1965)

”Vad hjälper en miljon?” Thule (1985:2)
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”Den förskräckliga myren” Sveriges natur årsbok (1963)

”Landskap i stort och smått” Fotografisk årsbok 1969 (1968)

nära
notiser

Under denna rubrik är korta notiser från länets
hembygdsföreningar och museer välkomna.
Program, projekt och initiativ är spännande
och viktigt för andra att ta del av. Skicka notiser
eller idéer för nästa nummer till redaktören senast
den 1 november 2010.

K JELLÅKE ADAMSSON

Ansvarsförsäkringen

Västerbottens museum har visat en liten utställning i sommar med umebon
Kjell-Åke Adamssons naturbilder. Det är första gången han visat dem för en
större publik än familj och vänner.
Kjell-Åke är född 1956 i Avasjö, Åsele. Han arbetar sedan mer än 30 år som
underskötare på Geriatriskt centrum, Norrlands universitetssjukhus. Han berättar om sitt stora intresse för djur och natur:
– Naturintresset kan förstås ur en liten by med lite folk, med älgar och rävar
som tittar in och hälsar på, där de besökande djuren sågs som vänner och invånare. Också dom skulle ha av familjens middag för dagen. Var kväll gick min
mor ut till en speciell sten med något ätbart. Aldrig för fattig för att inte ge räven och de andra något till skänks!
I samband med en fotoutflykt för några år sedan var olyckan framme som
kom att förändra hela hans liv. För att kunna fånga det perfekta motivet tog
Kjell-Åke ett steg för långt bakåt, ramlade handlöst nedför en åtta m hög klippvägg och blev liggande. Han hade en enorm tur som inte slog ihjäl sig (där och
då) utan lyckades släpa sig tillbaka till bilen och söka hjälp. Under den långa rehabilitering som följde fick han anledning att ompröva sitt liv och sätt att leva.
Om detta berättade han i filosofiska utställningstexter tillsammans med
vackra och humoristiska bilder av bland annat rovfåglar, bävrar, rävar, spillkråkor, älgar och talgoxar.

En ansvarsförsäkring ingår i grundförsäkringen
som omfattar alla föreningar som är medlemmar i Sveriges Hembygdsförbund.
Ansvarsförsäkringen gäller för sak- eller personskada som funktionär eller arbetstagare i
”tjänsten” orsakat tredje man.
Försäkringsbolaget utreder skadeståndsfrågan, förhandlar med den skadedrabbade och utbetalar skadeståndet. Självrisken är 10 procent av
basbeloppet vilket i dagsläget blir 4 200 kr.
Ansvarsförsäkringen gäller för all verksamhet
föreningen bedriver men inte för skador orsakade genom åkgräsklippare, bilar, båtar, tåg och
flyg. Tilläggsförsäkring såsom trafik- eller båtförsäkring behöver tecknas.
Den gäller inte heller för omfattande byggverksamhet. Tilläggsförsäkring för miljöansvar
och byggherreförsäkring behöver här tecknas
för att inte föreningen skall riskera att bli skadeståndsskyldig.
I försäkringsvillkoren finns den fullständiga
beskrivningen av försäkringsomfattning och undantag.

!""#$%&'$()*'+,-'./0&/
En påminnelse om att den uppdaterade försäkringsteckningen måste göras även om ingen förändring skett skall vara insänd senast den 30 /9.
Har ni frågor kontakta försäkringskansliet!
Hembygdsförsäkringen,
Östra Långgatan 30A, 432 41 VARBERG
hembygdsforsakringen@hembygd.se
Tel 0200-22 00 55
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PET TER ENGMAN/VBM

I nästa
nummer …
I fjol fyllde Västerbottens läns hemslöjdsförening 100 år. Det uppmärksammades bland
annat med den stora sommarutställningen
”Självklart! 100 år med västerbottnisk hemslöjd” här i Västerbottens museum. I sommar
har den visats i Skellefteå museum och den
fortsätter nu en liten turné i länet. Till utställningen hör en omfattande skriftlig dokumentation av flera namnkunniga författare. En,
välkänd för tidskriftens läsare sedan många
år, är Katarina Ågren som sammanfattar 100
år med hemslöjden i med- och motgångar
och i nära samarbete med inte minst hembygdsrörelsen och på senare år museet.
”Att tillvarata ett kunskapsarv” utkommer
i början av december, lagom till årets julmarknad på Gammlia i Umeå den andra advent.
Den västerbottniska hemslöjdsrörelsens släktträd. Målning av David Sandström.
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I detta nummer …

INNEHÅLL
Motiv i natur

16

ANNA TELLGREN

”Vandra måttligt,
knäpp omåttligt”

50

STEFAN ROSENGREN

Nära notiser
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Det är inte utan viss stolthet som redaktionen presenterar ett temanummer om
den uppländske naturfotografen Svante Lundgren. Fiskarsonen och läraren
Svante Lundgren (1913–1988) var en mycket passionerad naturfotograf och han
brukar räknas som en av pionjärerna i svensk naturfotografi. Det gäller inte minst
hans personliga och ibland kontroversiella sätt att i egna kompositioner avbilda
det norrländska fjällandskapet där han förde in ett element av subjektivitet, att
med linsens hjälp förmedla den egna upplevelsen. Även som hängiven fågelfotograf med den tidens teknik och resurser anses han vara stilbildande. Själv kustbo
skildrade han ingående särskilt den norra Upplandskustens årstidsväxlingar men
också den norska och karga ön Björnöya. Lundgren har givit ut ett tjugofemtal
böcker från 1946 och framåt, flera i ett utsökt tryck på Nordisk Rotogravyr. Några
av böckerna har utkommit i flera upplagor och bland dem finns också rena
läroböcker i naturfotografi. Lundgren var också den som ständigt i debatter och
tidskriftsartiklar förde naturfotografins talan, mot manipulationer och arrangerade bilder.
Svante Lundgrens fotosamling har välvilligt donterats till Västerbottens
museum av hans båda barn Britta Mattsson och Bengt Lundgren för några år
sedan. Med utgångspunkt från hans böcker och de påsiktsoriginal som följde
med har redaktionen med hjälp av museets fotograf Petter Engman, extra
fotograf Lina Sandgren, fotoassistent Jane-Mari Karlsson och fotoantikvarie
Thérèse Wagenius valt ut de bilder som presenteras här och i den utställning
som öppnar 31 oktober i år. Bildtexterna är författade av redaktör Ola Kellgren,
utifrån Lundgrens böcker, och för bibliografin svarar bibliotekarie Karin Larsson.
Till detta bildnummer hör också två introducerande artiklar. Den första är
skriven av Moderna Museets intendent med särskilt ansvar för fotograf, FD Anna
Tellgren, som sätter in Lundgren i ett fotohistoriskt sammanhang och visar på
hans roll som pionjär och inspiratör. Den andra artikeln är författad av naturfotografen Stefan Rosengren som berättar om sina personliga kontakter med Lundgren, en viktig förebild för honom.
I Nära notiser får läsaren möta en naturfotograf från Umeå, Kjell-Åke Adamsson, som varit aktuell på museet i sommar med en egen utställning.
!"#$%&'($$%)# läns hembygdsförbund vill framföra ett varmt tack till Västerbottens läns landsting som genom att prenumerera till sina kliniker och mottagningar ger ett välkommet stöd till tidskriften Västerbotten. Ett stort tack riktas
också till Britta Mattsson och Bengt Lundgren som biträtt redaktionen liksom till
ovannämnda arbetskamrater för ett ambitiöst och engagerat arbete.
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