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Abstrakt 
 
Med utgångspunkt i fyra familjefotografier, letar jag efter det underliggande budskapet bakom 

bildens tillkomst, vad människorna på bilden har i huvudet samt hur fotografen har tänkt sig 

att kommunicera med bilderna. Bilderna har tagits vid ett verkligt, kanske till och med viktigt, 

tillfälle i den avbildade personens eller personernas liv. Men bilderna kan ju inte visa oss vad 

som rör sig i huvudet på objekten. Det kan vi bara gissa. För att det rör sig, det kan man vara 

säker på. Men vad är dramat bakom bilden? För att kunna tillföra bildtexten måste vi forska 

lite och noggrant analysera bildens innehåll. Utifrån fyra familjebilder vars gemensamma 

nämnare är den släktlinje som binder dem samman, ställer denna uppsats frågan: Vad kan 

man läsa och lära sig genom familjefotografiet och söka uttolka vad som ligger bakom bildens 

konventioner och sammanhang? Syftet med denna frågeställning är att genom bildanalys 

undersöka hur familjen representeras i familjebilden. Uppsatsens didaktiska syfte är att 

klarlägga hur släkt- och familjebilden representeras och på det sättet stärka eleverna i deras 

självkänsla och identitetsuppfattning. Att ge eleverna möjlighet att reflektera vilka de är och 

var de kommer ifrån. Ge dem utrymme och förtroende för att deras familjeband och historia 

har betydelse. 

Genom att ställa fyra familjebilder mot representationsteorier signerade Marianne Hirsch, 

Annette Kuhn, Bent Fausing och André Wang Hansen samt teorier om fotografi signerade 

Steve Edwards och Roland Barthes, tittar uppsatsen på hur familjen representeras och 

förklaras.  

Uppsatsen innehåller även en kort beskrivning av familjefotografiets historiska utveckling.  

Gestaltningsarbetet blir så ett exempel på hur familjealbumets berättelser och minnen 

representeras, med utgångspunkten för vad som är riktiga minnen och vad som ”triggar” ens 

minnen. Uppsatsens slutdiskussion sammanfattar resultatet av bildanalysen. Vad är det för 

berättelser som kommer tillsammans med bilderna? Vad är det för bilder som valts bort? 

Vidare anknyter uppsatsen till en utställning med ett fotoalbum, ett gestaltningsarbete, med en 

mängd bilder med liknande innehåll. Huvudsaken med de bilder jag har valt är att de inte 

visar en uppställd och arrangerad situation utan är bilder med tydlig randanmärkning och med 

ett uppenbart underliggande budskap. 
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Inledning 
 

Bakgrund 
 

När jag praktiskt började arbeta med konst i vuxen ålder, på Folkuniversitetet, målade vi 

självporträtt med olja och akryl. Det blev en rätt koncentrerad stämning med alla som satt och 

tittade sig själva i spegeln. Då slog det mig hur otroligt lik min pappa jag var. Vi har många 

gemensamma utseendemässiga drag och senare tänkte jag också på hur lika vi är i övrigt. För 

tre år sedan dog min pappa. Då börjar självklart funderingarna kring min egen identitet.  Jag 

funderade då på om man kan lära känna sig själv genom konsten. Det kanske kan hjälpa oss 

att förstå andra. Att veta vem man är och var man kommer ifrån är sannolikt en viktig del av 

identitetens uppbyggnad. I dag ser den ”typiska” familjebilden väldigt olika ut och 

kärnfamiljen består inte alltid bara av mamma, pappa, barn. Alla barn växer dock upp i något 

slags hem och alla får sina förebilder. 

Under min VFU-period och under mina 10 år som fritidspedagog i en totalintegrerad, 

årskurs F-6, skola har jag sett många oroliga och omotiverade elever. Vi hör alarmen genom 

media. Jag läste i DN, där Niklas Ekdal skriver om föräldrar som inte har tid att lyssna, 

ungdomar som har höga krav på hur de skall se ut, motstridiga signaler från vuxenvärlden och 

kompisarna om hur man skall vara, stressen från att vara uppdaterad med nya trender och ny 

teknik.1 Ur ett lärarperspektiv är det lätt att se klassen som en stor massa. Jag tror att det är 

otroligt viktigt att se varje individ och försöka möta denna på dennes villkor. Om jag tänker 

på dagens elever, så hinner de inte reflektera över vilka de är och var de kommer ifrån. 

Jag läste i DN, om Gillis Herlitz, antropolog och doktor i etnologi som skrivit en bok om 

vikten att vara social kompetent i sitt arbete. Han säger att ”förr fick barn och ungdomar 

normen för hur de skulle bete sig från familjen. I dag kommer den ofta av den miljö 

ungdomarna vistas i – och den normen är långt ifrån lämplig på en arbetsplats.”2  

Med familjebilden som grund, vill jag stärka eleverna i deras egen självkänsla. 

Möjligheter till detta finner jag stöd av i en vetenskaplig artikel av Lars Lindström, som 

skriver om att inte ”lägga nytt lärarstoff till redan fullmatade kurser. Skillnaden mellan 

undervisning genom konsten respektive enbart med konsten handlar om hur central ställning 

                                                
1 Dagens Nyheter 2/3 2008 
2 Dagens Nyheter 24/4 2008 
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konstarterna intar i lärandet.”3 Han menar att man måste fördjupa undervisningen med temat 

för dagen för att få eleverna med på spåret. ”Låt eleverna göra en parafras i bild, skrift eller 

drama”4 och placera, i det här fallet, familjebilden i deras egen tid. Vilka blir då deras 

förebilder? Var utspelar sig scenen? Vilka minnen och berättelser vill eleverna gestalta? 

De gånger jag har låtit högstadieelever få arbeta utifrån sig själva och sina intressen, har det 

tagits emot med full entusiasm. Under min första sammanhängande VFU-period, 

höstterminen 2005, skulle jag ha en niondeklass. Min handledare föreslog att jag skulle arbeta 

med rumsperspektiv. Jag funderade mycket på hur jag skulle kunna få dessa trötta och 

omotiverade femtonåringar intresserade. Jag kopierade klassfoton och gick in på Internet där 

jag kopierade sidor från olika dokusåpor. Eleverna fick sedan arbeta med collage och bygga 

upp rum där de själva medverkade i TV-serien. Jag valde att de skulle själva få arbeta med sin 

identitet för att jag själv tycker det är roligt och givande. Att arbeta utifrån sig själv och sina 

intressen är ett tacksamt ämne. Det verkar finnas ett uppdämt behov av att synas och höras. 

Därför vore det dumt att inte använda det, till exempel i bild eller drama, som är mina två 

inriktningar. 

  

Syfte och frågeställning 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur familjen representeras i familjefotografiet, dels 

genom analys av fyra familjebilder och dels genom att fotografera egna bilder.  

Mitt didaktiska syfte är därför att låta eleverna arbeta med hur släkt och familj representeras, 

vilka historier som kan anas bakom de avbildade och därmed få en djupare insikt om 

betydelsen i samvaron, att uttolka vad människor visar och döljer. Genom bildminnen och 

bildanalys vill jag kunna ge eleverna möjlighet att reflektera just över vilka de är och var de 

kommer ifrån och på det sättet öka elevernas självkänsla och identitetsuppfattning. Familjen 

är den primärgrupp som människan föds in i, i fysisk såväl som i psykisk bemärkelse. Den 

utgör ett sammanhang som är viktig för identitet och överlevnad.5 Vad som är speciellt 

intressant för mig är vad jag kan läsa in i mina familjefotografier och därigenom få idéer om 

hur jag senare i min lärargärning kan stärka eleverna i deras identitet och de olika grupper, 

som de befinner sig i. Jag vill, som bildlärare, veta vad möjligheterna och begränsningarna 
                                                
3 Lars Lindström (2002) Kilskrift – Om konstarter och matematik i lärandet – en antologi., 
Stockholm: KIL-gruppen och Carlssons Bokförlag, s. 123 
4 Ibid, s.125 
5 Lars Svedberg (2003) Gruppsykologi, Lund studentlitteratur, s.15 
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går för bildanalys. Många elever kan ha en traumatisk bakgrund Det är bildminnen och 

fotografier vi skall analysera och inte eleverna. Därför är det viktigt att arbeta positivt och 

lekfullt samt att tydliggöra, bekräfta och acceptera identiteten. Glädjas åt den!  

Min frågeställning är således: Hur kan arvet, bakgrunden och livsvärlden bland människorna 

på bilden anknyta till betraktaren? Vad kan man läsa och lära sig genom familjefotografiet 

och söka uttolka vad som ligger bakom bildens konventioner och sammanhang? Allt i syfte 

att få eleverna att reflektera över en bild med en familj i fokus, inte avfärda den som ytlig och 

tillfällig. 

 

Teorier kring familjefotografier  
 
Jag studerar särskilt familjefotografiets berättande förmåga, samt framkallandet av 

bortglömda minnen och historier. Jag vill också diskutera det bilden inte visar. 

Steve Edwards skriver i Fotografi – en introduktion att ”det faktum att man vet att 

fotografiet är en effekt av reflexer från objektet så erhåller det ett index och blir i högsta grad 

informativt”6 dvs. fotografiet är precis den avbild som kameraögat ser och bilden skulle inte 

existera utan det som står framför kameran. Fotografiet har en dubbel återgivning: samtidigt 

som den beskriver vad vi verkligen ser, en bild formad av kamerans förutsättningar, så är det 

också ett val som fotografen gör. Fotografens vilja påverkar vad vi tillåts se. Antingen ett 

uttryck för en bild fotografen önskar skapa med avseende på bildens formmässiga innehåll, 

som ikon eller bildkonstverk eller, vilket nog är vanligare, som ett utsnitt i tiden, en lämning 

av ett ögonblick som aldrig kommer tillbaka, ett bevis för att det som bilden visar verkligen 

har inträffat.7 Ett bra exempel är hur högtider manifesteras genom ett samlande fotografi på 

alla som var där. Kanske till och med blommor och gåvor har överlämnats och hamnar på 

bilden som fond till människorna. Bilden blir då ett bevis för att detta verkligen har hänt.  

Något som man önskar skall kommas ihåg, en lämning från ett ögonblick som aldrig 

återkommer.  

André Wang Hansen ger exempel på den borgerliga kärnfamiljen, där moderns roll är 

att hålla alla tillsammans kring en högtid och därför fotograferas familjen med självutlösare 

                                                
6 Steve Edwards (2007) Fotografi – en introduktion, Oxford University press, s.122  
7 André Wang Hansen (1982) Fotografi og familie: Odense Universitet, Institut for 
litteraturvidenskab, s.8 
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för att alla skall vara med.8 Ett sätt att förstärka gruppens integritet och bekräfta den 

uppfattning man har om sig själv och sin enhet.9 Den kolossala utbredningen av privata 

fotografier har att göra med familjeinstitutionens behov av självframställning.  Under 

industrialiseringen och utvandringen till Amerika splittrades familjen, fotografiet blev då ett 

sätt att ”genupprätta” familjen.10 

Annette Kuhn skriver i Family Secrets att det inte är svårt att analysera familjebilder. 

Vem som helst som har ett fotoalbum, kan få ett otroligt utbyte och utöva en mystisk 

fascination eller kan väcka upp en oförklarlig djup känsla och finna minnesarbetet lönande.11 

När man återberättar historier eller får dem återberättade, kan man redigera bort sådant som 

man inte vill skall leva vidare, menar Kuhn. ”En familj utan hemligheter är sällsynt”12 

Människor som lever i familjer försöker till varje pris hemlighet hålla vissa saker för varandra 

och resten av världen. Vissa saker ljuger man om eller blir helt enkelt inte nämnda. Saker är 

så djupt begravda att de kringgår medvetet de som är närmast involverade, menar Kuhn. Som 

en ofrivillig minnesförlust, det kan vara bekvämare än att återkalla gamla minnen. Historierna 

är nyckeln till oss själva. Berättelser glömda eller förträngda, vad är det som faktiskt berättas, 

frågar sig Kuhn. Vi står utanför bilden och betraktar den. Vi kan inte se den som personerna i 

bilden.13  Familjefotografiet kan dölja även om andemeningen är att avslöja. Det blir som att 

lösa en gåta. ”Läst och avkodad, som en ledtråd lämnad efter en scen av ett brott.”14  

Marianne Hirsch skriver i Family Frames: photography, narrative and postmemory att 

det kan kännas naivt att stirra på familjebilder för att lära känna något om dessa personer och 

om sig själv. Hon tycker vidare att man skall se det som en tolkning av händelser, precis som i 

en självbiografi som en ”- relation i respons för diskursivt utövande?” 15 I en familjebild är det 

flera som byter ”tittandet” inom familjen i ett filter genom en mångfald kulturella, ideologiska 

och historiska scenframställningar, personligt färgad, som den relation man har i familjen.16 

Hirsch skriver vidare att de som står utanför familjenätverket och betraktar fotografiet, kan 

inte se bilden på samma sätt som personerna i bilden. Bilderna i sig är inte intressanta utan 

                                                
8 Ibid, s.9 
9 Ibid, s.12 
10 André Wang Hansen (1982) s.13  
11 Annette Kuhn (1995) Family Secrets, Verso: New York, s.6 
12 Ibid, s.1 
13 Annette Kuhn (1995) s.2 
14 Ibid, s.12 
15 Marianne Hirsch (2002) Family frames: photography, narrative and post memory, s.84 
16 Ibid, s.84 



 8 

avkodningen, bilden har en historia att berätta.17 Vi analyserar fotografierna som betraktare 

men varje gång vi ställer upp i ett familjefotografi blir vi också betraktad och kanske senare 

analyserade. Edward Steichen säger i Hirsch bok:  

”The people in the audience looked at the pictures, and the people in the pictures looked back 

at them. They recognized each other. A Japanese poet has said that, when you look into a 

mirror, you do not see your reflection, your reflection, sees you.”18 

Roland Barthes skriver i Det ljusa rummet, tankar om fotografiet att när han blir 

medveten om att han blir betraktad och upptäcker att någon fotograferar, så börjar han posera. 

Barthes menar att han fabricerar sig omedelbart en annan kropp, förvandlar sig i förväg till 

bild: ”Jag upplever det ändå som ångest inför en osäker nedkomst: en bild – min bild – skall 

födas och kommer den födelsen att resultera i en otrevlig person eller en ’trevlig kille’?”19 

Han funderar vidare på hur han skall kunna påverka sitt yttre inifrån: ”Jag bestämmer mig för 

att låta ett leende ’leka’ på mina läppar och i mina ögon, leende som jag vill skall vara 

’outgrundligt’, som ger betraktaren möjlighet att avläsa både min natur och mitt roade 

medvetande om hela det fotografiska ceremonielet.”20 Barthes menar att han medvetet lånar 

sig till ett socialt spel. Han poserar, vet om att han poserar och vill att betraktaren är medveten 

om det. Barthes menar att hans ”jag” inte kan sammanfalla med bilden av honom. Bilden är 

tung, orörlig och envis medan hans ”jag” är delad, splittrad och lätt. Att se sig själv, annat än i 

spegeln, är en sen handling, eftersom porträttet i form av målning och teckning var få 

förunnat före fotografiets utbredning. Det målade porträttet var förbehållet ett fåtal med viss 

ekonomisk och social ställning - och hur som helst är ett målade porträtt, hur välliknande det 

än är, inte ett fotografi.21  Fotografiet kom till Sverige omkring 1840.22 Vilken förvirring och 

vilken kulturchock denna nya handling medför, att ingen har tänkt på det skriver Barthes. 
 

 

 

                                                
17 Ibid, s.107 
18 Ibid, s.41 
19 Roland Barthes (1980/1986) Det ljusa rummet, tankar om fotografiet, Stockholm, Alfabeta, 
s.21  
20 Ibid, s.23 
21 Ibid, s.24 
22 Rolf Söderberg och Pär Rittsel (1983) Den svenska fotografins historia, Stockholm: 
Bonnier Fakta, s.20 
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Undersökning 

Empiri 
Jag har valt fyra familjebilder vars gemensamma nämnare är den släktlinje som binder dem 

samman på min kvinnliga sida från och med en födelse 1810. Den sista bilden är från 2004. 

 
Efter som jag tycker det är roligt och har märkt att eleverna i skolan uppskattar att få arbeta 

utifrån sig själva och sina egna intressen valde jag just mina egna släktbilder. Att utgå ifrån 

sig själv stärker självkänslan och identiteten. Det är lättare att relatera till och berättelserna 

bakom bilden väger minst lika tungt som själva analysen och tittandet.23 Fotografier ur ett 

familjealbum idag kan se ut på många olika sätt. För att avgränsa mig har jag valt 

traditionsbundna bilder där släktingar ställer upp inför fotografen. Jag utgår ifrån en bild av 

”Det äldre paret” Karin och Per, som levde på 1800-talet (1:4). Den andra bilden jag valt är 

Karin och Pers barnbarn, ”Damerna i hattarna”: Anna, Brita, Kerstin och Ella (1:3). Den 

tredje bilden jag valt är Annas dotter Ebba med familj vid ”Julmiddagen” (1:2). Vid bordet 

sitter också min mor Torgerd som också är med på fjärde bilden, ”Dopet” (1:1) där jag är 

med. Jag valde att studera just min kvinnliga släktlinje för att min mormor, Ebba Nordell, har 

släktforskat och hade mycket dokumenterat, både i skrift och i berättelser jag fått höra. De 

bilder som jag gör analys på är antingen original fotografier eller kopior från min mormor 

som hon har gett till sina barn. Jag har gjort intervjuer av de släktingar som fortfarande är vid 

livet: min mor Torgerd, min morbror Lars-Axel och Ing-Marie, min moster.  

                                                
23 Marianne Hirsch (2002) s.84 
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Min mormor efterlyste information om gamla släktingar och publicerade bilden på 

Karin och Per, (bilaga 1,1:4) i sin lokaltidning. Så arbetar den idag verksamma konstnären 

Hannele Rantala. Rantala producerar en affisch med fotografi på en avlägsen släkting och en 

text: ”Känner du denna kvinna?” Hannele Rantala har öppnat en postbox som ger människor 

en möjlighet att besvara frågan per brev om de känner igen henne. Denna affisch sprids runt i 

hela Stockholm och presenteras i utställningen.24 

Att utgå från teorier kring familjefotografiet blev för mig ett sätt att dels få upp ögonen 

för hur man studerar fotografiet. Mycket av det jag läst är inte revolutionerande nyheter men 

jag har nog inte riktigt kunnat sätta fingret på det tidigare, inte haft det helt tydligt för mig. 

Vikten av det studerade skall dock inte underskattas. 

 

Metod 
 

Mitt arbete bygger på bildanalys. Utifrån Annette Kuhns analysmetod25 kommer jag 

göra noggranna iakttagelser av fyra familjebilder och försöka analysera fotografierna för att 

där först få en känsla kring bilden, tidpunkten och kontexten. Först gör jag en enkel 

beskrivning av fotot för att sedan förflytta mig in i bilden. För att få känslor kring bilden 

använder jag mig av de historier som har följt med bilderna och de berättelser jag nu också 

fått av de nu levande släktingarna. Jag försöker att sätta mig in personerna vid den tidpunkten, 

i deras samtid. Jag funderar över fotots kontext; var, när, hur, av vem och varför är kortet 

taget. I vilken kontext är bilden gjord? Vilken teknik används, vad är estetiken i bilden och 

överensstämmer det med den fotografiska sammankomsten? I vilket sammanhang är bilen 

tagen och hur har man förväntat sig att bilden skall bli sedd eller betraktad i framtiden? Vem 

skall se bilden? Hur har det fallit ut? Hur har bilden förvaltats och hur förvaltas den nu? Hur 

visas den upp och hur förvaras den?  

 

 
 

                                                
24 Auto Memorized – om minne och historia i ett utvidgat fotografiskt fält, CFF 17/4 – 18/5 
2008 Stockholm: Centrum för fotografi 
25 Annette Kuhn (1995) s.7 
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Analys av fyra familjefotografier 

Dal-Pelle och Knöllra på Rölv: Det äldre paret. 
 

Det äldre paret är en kopia av ett svartvitt fotografi från slutet av 1800-talet med måtten 

12 x 16,5 centimeter. På Länsmuseet Gävleborgs hemsida berättar man att i slutet av1800-

talet var det oerhört populärt med porträttfotografier i så kallad visitkortsformat. Man gav bort 

fotografier klistrade på hård kartong som delades ut till släkt och vänner.26 

 
Fotografiet visar ett äldre par. 

Uppklädda i mörka kläder 

poserar de i ett dagsljus som 

kommer snett uppifrån höger 

på bilden. I slutet av 1800-

talet hade man sällan 

elektriskt ljus i ateljéerna, 

man löste problemet med 

stora ateljéfönster, ofta i 

taket, som släppte in ljus.27 

Därför blir inte ljuset så 

smickrande i det äldre parets 

ansikten. Detaljerna 

framträder däremot i en fin 

kontrast mot de mörka 

kläderna och den ljusa 

bakgrunden. Mannen sitter 

ner och kvinnan står bakom, 

hennes högra hand ligger på 

mannens axel. Båda är 

koncentrerat sammanbitna. Det första som möter mig är blicken från kvinnan och den lustiga 

huvudbonaden hon bär. Hon ser åldrad ut och hennes ögon ihåligt mörka. Näsan är stor och 

läpparna smala. Hon är klädd i en mörk klänning med knappar från midjan och upp. 

Klänningen är välsydd med långa puffärmar och tydliga sömmar från midjan upp till bysten. 

                                                
26 Http://www.lansmuseetgavleborg.se/samligar/foto, 2008-03-26 
27 Ibid 
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Kring midjan har hon ett randigt stort förkläde. Vid hals och ärmlinningen syns ett vitt 

underställ/underklänning. På huvudet bär hon en ”pingelruska”. Det är en trekantig liten 

ylleschalett som är tillverkad av mjukt flertrådigt yllegarn. Den är dekorerad med broderier 

och pärlor. Mössan knyts under hakan med snoddar av garnet, också de försedda med tofsar. 

Dessa mössor användes i brytningstiden mellan folkdräkt och modernare plagg från 1860-talet 

och framåt.28 Kvinnans händer berättar om ett långt liv och ådrorna syns tydligt mot det 

mörka tyget. Högtidskläderna är i ett styvt ylletyg och ser inte helt bekväma ut. 

       Mannen har yvigt skägg, långa polisonger och vildvuxna ögonbryn. Luggen är lång och 

håret är rakt avklippt vid öronen. Skägget är klippt på samma raka sätt. I hans ungdom var 

skägget säkert tjockare, men nu ”på ålderns höst” ser det glest ut. Båda personerna har 

välkammat hår med mittbena. Mannen tittar åt vänster och hans blick ser inte riktigt fokuserad 

ut, han kanske ser dåligt. Kinderna är insjunkna och händerna är långa och knotiga, även 

naglarna är långa och tjocka. Han håller i en käpp och man kan följa hans vänstra magra arm 

in under skjortärmen. Han är klädd i en Bonjour. ”Parallellt med fracken uppstod en ny 

rocktyp som snabbt blev populär bland eleganta herrar, den knälånga, dubbelknäppta 

bonjouren med skörtens framkanter rakskurna eller rundade.”29 Yllebyxorna är i ett randigt 

tyg. I tredje knappen till vänster hänger en klockkedja, där klockan är nedstoppad på högra 

sidan. Det ser ut som om fotografen har arrangerat med växter i ateljén. Där är en något vissen 

hängbjörk, lövträd och barrträd nere i högra hörnet.  

Min mormor Ebba Nordell berättar i tidningen Härjedalen om detta par, hennes 

mormors far och mor. Mannen på bilden heter Per Johansson född 1810. Som trettioåring 

vandrade han 181 kilometer till fots, från Vemdalen i Härjedalen, till Järvsö i Hälsingland.30 

Året var 1840, samma år som fotografiet kom till Sverige.31 I Järvsö fick han arbete hos en 

nybliven änka på ett större hemman32 i Norrvåga. Allmänt kallades han Dal-Pelle. Ordet Dal 

syftade då på namnet Härjedalen. Som nyanställd på gården skröt han om hur duktig och 

snabb han var. Minst två pigor beordrades att ta upp säden när han slog.  

Kvinnan på bilden heter Karin Olofsdotter född 1821. År 1842 gifte hon sig med Per 

Johansson. Karin arbetade då som bondflicka på Sörvåga i Järvsö. Per och Karin flyttade till 

                                                
28 Leif Andersson och Margareta Ridderstedt (1983) Järvsödräkten, Järvsö: Järvsö 
hembygdsförening, s.235 
29 Håkan Liby (1997) Kläderna gör upplänningen, Uppsala: Ord & Form, s.66-67 
30 Härjedalen 30/3 1988 
31 Rolf Söderberg och Pär Rittsel (1983) s.20 
32 Hemman är ett äldre begrepp som i Sveriges landskapslagar avsåg gårdar och 
jordbruksfastigheter med visst mantalsvärde. 
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Rölvas i Rödmyra i Järvsö, de fick en son och fyra döttrar. Historier gick om Karin. Hon var 

så lockig i håret och på den tiden var det inte anständigt att visa sig med ”knöllrigt” hår i 

kyrkan.  Därför stannade hon till i vapenhuset innan hon gick in, för att smörja in håret med 

tuggat socker, som hon hade med sig i fickan.33 I Rödmyra gick hon under namnet Knöllra på 

Rölv. Under senare delen av sitt liv fick ”Knöllra och Dal-Pelle” det ekonomiskt bättre. Deras 

första dotter, Karin Johansson född 1825, gifte sig med en smålänning, Olof Ersson. Han hade 

flyttat upp till Järvsö och startade Skärstasågen med stor framgång. 

Hur hade Knöllra det? Hade hon ett lyckligt äktenskap med Dal-Pelle? Var hon nöjd 

med det liv hon förde eller var det till och med så att hon inte ens hade börjat fundera över om 

det fanns ett liv, som hon kunde få del av, utanför Järvsö. I bilden kan vi ju se att hon har 

handen på Dal-Pelles axel som ett uttryck för tillhörighet och förtroende. Eller är det ett grepp 

som var till för att skapa just den illusionen av band mellan dem; den ganska mycket äldre 

mannen som sitter och den stående hustrun. Varför är det inte tvärt om? Varför står Knöllra 

och inte han? Kan det vara så att han är, p.g.a. sin ålder, en ganska trött och utarbetad varelse 

medan en kvinna i den livsvärld som Knöllra levde i, aldrig fick vara svag eller ens antyda att 

hon inte skulle kunna ”klara skivan”. En äldre man ansågs nog ha rätt till att vara ”trött” 

eftersom han hade gjort rätt för sig. Det visar den tydliga hierarki och sociala rang som rådde 

då. Kvinnan tjänar mannen som sitter ner.34 Bilden visar hur man på den tiden placerade olika 

föremål inför fotograferingen: lustiga växter sporadiskt placerade runt objekten. Fotografen 

har gjort ett försök att med hembygdsdräktmössa och hängbjörksgrenar appellera till kärleken 

till en naturromantisk hembygd, 1880-talets nationalromantik.35 Vidare kan det knappast vara 

vardagskläder de har på sig, utan snarare de kläder de hade när de skulle gå till kyrkan. Det 

ger oss anledning att tro att det var ett slags högtid för dessa att bli avbildade, ett tecken på 

status och betydelse. Flera saker pekar på det: klockkedjan, som skymtar fram under västen 

och sammetsbrämen på bonjouren. Käppen, kanske också ett tidens tecken på ett slags 

åldermannastatus, visas utan skam. Kvinnans kläder ser också ut att vara mycket 

genomtänkta, som inför en högtid med håret i ordning. Greppet att binda in håret på det sätt 

som bilden visar, med en Pingelruska, bekräftar något vi vet om henne, hon försöker dölja sitt 

smålockiga hår. Det var säkert en funktion av att dessa människor var mycket kyrkliga och 

det var inte tillåtet att visa sitt hår hur som helst. ”En gift kvinna kunde ju inte heller uppträda 

                                                
33 Härjedalen 30/3 1988 
34 André Wang Hansen (1982) s. 21 och 31 
35 Dan Lorén, 1:e antikvarie/Avdelningschef, Länsmuséet Gävleborg, 31/3 2008 
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bland folk utan huvudbonad”36 Det är inte bara i muslimska kulturer som det har funnits 

synpunkter på vad en kvinna av ärbarhet får visa och inte visa. Huvudhåret var en sådan sak. I 

Sverige under långa tider, inte minst under slutet av 1800, var det lämpligt att dölja håret i 

någon form av uppsättning, mössa eller sjalett. Ogifta flickor upp till 15–16 årsåldern fick ha 

en hängande fläta.37 Leenden är det inte tal om. Tvärtom måste man säga att de ser bistra ut 

och det är över huvud taget sällan man ser leenden på bilder från denna tid. Det känns som 

om hon inte är helt bekväm i sin roll hos fotografen och hon undrar säkert vad som förväntas 

av henne.  

Bent Fausing säger i boken Drömmebilleder: Det blir en dubbelhet i att klä upp sig i 

dessa högtidskläder. Man tar på sig en viss roll, en persona eller mask, men rollen tar också 

kontroll över en. Kläderna behärskar livet, man blir också kontrollerad som person. Samhället 

sätter sina sociala förväntningar och individen försöker forma sig efter förväntningarna.  

Masken gör personerna till uttryck för kultur och tid. 38 

 

 Damerna i hattarna 
 

Fotografiet visar fyra uppklädda kvinnor (bild 2a). Det är en orginalkopia taget i 

Cardells fotoateljé i Järvsö kring år 1900. Fotografiet är 12,5 x 17,5 cm. Jag kallar kvinnorna 

för 2:1 till 2:4 på den lilla personskissen (bild 2b) jag gjort för att hålla isär de olika 

personerna.  

På bilden ser man fyra uppklädda kvinnor i hattar. Bilden är tagen i en ateljé och ljuset är väl 

genom tänkt med fotoblixt och kommer från höger sida. Längst ner till höger sitter en kvinna 

med drömsk blick (2:1). Till skillnad från de andra kvinnorna har hon ett rundare utseende, 

mörka ögonbryn och fylliga läppar. Håret är uppsatt och hon har en svart hatt med tyg bär och 

fjädrar. Hon sitter lite snett och vilar armen på sin vänstra sida, mot ett klätt armstöd.  

Kvinnan har en vit klänning med volang och snäva ärmar. Klänningen ser ut att vara i dubbelt 

tyg och har ett spets tyg med vit botten. Hon har ett vitt skärp med silverspänne, vita handskar 

och svart parasoll. Ett pärlhalsband hänger ner på klänningen, som är virat två  

gånger runt halsen, det första varvet har hon nära halsen.  

                                                
36 Leif Andersson och Margareta Ridderstedt (1983) s.231 
37 Håkan Liby 1997 s.79 
38 Bent Fausing (1988/1993) Drömmebilleder, Om billeder, dröm og kön: Köpenhamn, 
Tidernas skrifter, s.80 
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 Bild 2a 
           
                                                                          
                            2:2               2:3 

              

                       2:1                    2:4 

 

                                                                       

    Bild2b                                                                     
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Bakom henne står en liten kvinna (2:2) klänning med skärp och spänne och ser ut att 

sträcka på sig i hela sin längd. Kring halsen har hon ett mörkt sammetsband och håret är 

uppsatt. Hon har en liten halmhatt och några lockar syns i skärpan av fotot. Bredvid henne 

står en något längre kvinna med en lång näsa och smala läppar (2:3). Hennes blick är inte 

riktigt fokuserad och hon tittar långt framför sig. Hon har också en liknande klänning med en 

stor rosett kring halsen. Hennes hår är mjukt uppsatt och hon bär en ljus hatt med mörka band. 

Hon vilar sina armar på ryggstödet framför sig. Kvinnan framför henne (2:4) sitter ner på 

stolen med stoppad rygg och snäckformade armstöd. Hon tittar i den riktningen som hon har 

huvudet, lite lutat snett åt vänster. Ljuset faller mot ena halvan av ansiktet, vilket gör att 

hennes profil framträder. Håret är uppsatt med en stor blomma. Ovanpå det har hon en svart 

hatt med spets på brättet. Armarna vilar på armstödet och hon riktar kroppen snett in i bilden. 

Klänning är svart med ett stort ljust blommönster. Midjan är indragen. På den övre delen av 

klänningen har hon en V-ringad spetsdekoration och en vit slips. Hennes högerhand har en vit 

handske med svarta sömmar. I den andra handen håller hon en handske och ett svart parasoll 

och på ringfingret ser man en ring med ljusa stenar och med en mörk sten i mitten.   

Man väljer vilka historier man vill skall leva vidare och vilka som skall gå med 

graven.39  Fotot i sig berättar en del men historierna som följer, släktberättelserna, är inte helt 

opartiska.40 Karin och Per (bild 1) fick en son och fyra döttrar. Den äldsta dottern Karin gifte 

sig med Olof från Småland. Olof som startade sågen med stor framgång. Karin och Olof fick 

sex döttrar. Damerna i hattarna är fyra av de sex systrarna. Anna f.1879, gift Petterson (2:1) är 

min mormors mor. Anna utbildade sig till lärarinna. Berättelserna följer att flera av systrarna 

Olsson hade ”läshuvud”. När systrarna var yngre och lärarinnan var sjuk, åkte prästen en lång 

väg med häst och vagn till byn för att hämta någon av döttrarna. Den äldsta av dem fick följa 

med prästen ”på stört” för att undervisa nere i Järvsö. Brita f.1887, gift Malmqvist (2:2) var 

bondhustru på en fin gård, Olkalsas, i Järvsö. Kerstin f. 1875, (2:3) hade en egen 

matvarubutik i Järvsö. Ella f.1883, gift Lockner (2:4), var sjukgymnast och massör i 

Stockholm.  

Systrarna var starka och stolta. Som barn fick de hjälpa till vid sågen som drevs av en 

kvarn.  Där skulle luckor öppnas, för att vattnet skulle kunna rinna fram i olika fåror och 

dessa luckor fick systrar som små ansvara för, öppna och stänga. Sågen var ekonomiskt 

lönsam och föräldrarna köpte Järvsös första Järnspis, Husqvarna nr.5. Folk kom för att se 

spisen. Familjens ställning blev rätt hög i Järvsö och många av systrarna fick möjlighet att 
                                                
39 Annette Kuhn (1995) s.1 
40 Marianne Hirsch (2002) s.83 
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utbilda sig eller driva egen verksamhet. På landet var det inte vanligt med kvinnor, klädda i 

hatt. ”Att klä sig i hatt krävdes stort mod och förknippades nästan alltid med högmod och 

opassande ”herrskapsfasoner”.41 Fotografiet visar hur kvinnorna poserar på det vis som 

Barthes talar om.42 Det var nog otroligt viktigt för deras sociala ställning och identitet att ta 

dessa bilder. Kläderna ger uttryck för den kultur och tid som råder vid sekelskiftet. På det 

sättet som Fausing skriver om ansiktet som mask kan man se att dessa kvinnor välja att klä sig 

för att framstå på ett bestämt sätt, självmedvetna utmanar de och tar makten och poserar 

medvetna framför kameran. Enlig Fausing betyder ordet ”persona” egentligen mask och man 

kan kanske tyda att det finns ett visst mått av just mask här. Masken är inte färdig, ansiktena 

är för oberörda. Det är kläderna och den tunga, imposanta omgivningen som avslöjar kulturen 

och tiden. Personligheten är komplex, för det mesta är det något man sätter på sig. Vid 

sekelskiftet ville man vara vuxen och så fort man hade konfirmerat sig skulle man se ut som 

en tant eller farbror.43 Många av detaljerna är säkert genomtänkta och viktiga, så som ringen 

Ella (2:4) vill visa genom att ta av sig ena handsken. Var hon förlovad kanske?  På bilden 

med systrarna kan vi som betraktare genomskåda vad de vill att vi ska tro om dem. 

Nu för tiden går inte folk till fotografen på samma sätt. Det är lätt och ta ett 

familjefotografi. George Eastman uppfann ”Kodak” 1888 med avsikten att inte bara 

professionella fotografer skulle använda sig av fotografiets media. Folk hade säkert sett 

fotografier men inte tänkt på att fotografera själva, precis som att de kanske funderat på att 

måla tavlor, skriva noveller eller komponera musik. Med slogan ”You push the button, we do 

the rest”, beträdde kameran det brukliga och hemkära. 44 Familjefotografiet är en 

oprofessionell uttrycksform och det kräver inga förkunskaper.45 Utvecklingen har gått framåt 

och idag är det ännu enklare att ta en familjebild.   

 

 

 

 

 

 
                                                
41 Håkan Liby (1997) s.82 
42 Roland Barthes (1980/1986) s.23-24 
43 Bent Fausing (1988/1993) s.79-83 
44 Marianne Hirsch (2002) s.6 
45 André Wang Hansen (1982) s.18 



 18 

Julmiddagen 
 

Fotografiet (bild 3) är en kopia av ett svartvitt fotografi från julen 1954 med måtten 23 x 

17 centimeter. Originalfotografiet måste ha fått sig en liten skada för det finns spår av vikta 

delar till höger i bilden. Kring bordet sitter en familj samlade till julmiddag. Den vita duken 

har en plastduk ovanpå sig. Granen är tänd och i spegeln, som är vinklad lite snett på väggen, 

ser man en girlang med pappersänglar. 

 
Bild 3 
 

 

 

                                         3:2       3:3                     3:5            

                              3:1                                                                  3:6                

                                                                     3:4                                     3:7 
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Betraktaren leds in i bilden av kvinnan (3:2) som tittar in i kameran. Hon är klädd i en ljus 

blus och en ljus tunn kofta. Håret har hon i en lång fläta som hon har uppsatt i en krans på 

huvudet. I spegelbilden ser man hennes frisyr snett bakifrån. Det ser ut som hon säger 

någonting och tittar lite undrande in i kameran. Alla i familjen är höjdmässigt i en fin 

komposition kring bordet; Det lilla barnet (3:4) sitter centralt i mitten. Barnet har ett ljust 

långt lockigt hår och ser ut som en liten flicka. Barnet tittar upp till vänster, som om det fått 

syn på någonting. Bakom barnet står växter och ett fotografi på två små barn. Pojken (3:3) 

och flickan (3:5) står upp i samma höjd. Pojken (3:3) har en mörk tröja och ljus skjorta. I ena 

handen håller han en kanna och den andra handen har han bakom det lilla barnet. Framför 

honom står det ljusa snittrosor i en vas. De framträder tydligt mot den mörka tröjan. Han tittar 

upp och in i kameran under sin välkammade lugg. Även hans välklippta nacke och 

skjortkrage syns i spegeln bakom honom. Flickan (3:5) tittar ner mot fatet hon håller i 

ordentligt medan mannen (3:6) tar för sig från fatet. Flickan har en kort frisyr och en stor rutig 

rosett kring halsen. Samma mönster följer med i ärmarna på dressen. Hon har mörka kläder 

och ett svart brett skärp. Mannen (3:6) tar med bestick från fatet. Han är klädd i en vit skjorta 

och mörk slipps. Håret ser kort och välklippt ut. Han ser ner mot fatet och leendet ser lite 

ansträngt ut. Under näsan har någon retuscherat fotografiet med en mörk penna. Antagligen 

för att julgranen, ljuset eller glittret förlängde näsan.   

 Längst ut sitter de äldre barnen i familjen, pojken (3:1) och flickan (3:7). De är också i 

ungefär samma höjd med varandra. Pojken (3:1) är klädd i en rutig skjorta och mörka byxor. 

Han har kavlat upp ärmarna. Han ser ner mot bordet och tar smör för att bre på en smörgås. 

Han ser lite trött ut och är svullen under höger ögat och musklerna syns vid käken. Mittemot 

honom sitter flickan (3:7). Hon har en mörk klänning med en randig krage eller slips som 

hänger ner. Hennes hår är klippt på samma sätt som den yngre flickan. Hon håller i ett glas 

med mörk dricka i höger hand och den vänstra håller hon in mot sin mage. Hon tittar snett ut 

ur bilden och ser sammanbiten ut.  

Det här verkar som en trevlig julmiddag, vilken som helst på 50-talet, men det är det 

nog inte riktigt. Platsen är en liten by utanför Lillhärdal i Härjedalen. Rummet är en del av 

matrummet ovanpå Åsens skola där min mormor Ebba (3:2) arbetade som lärarinna. Här 

bodde hon tillsammans med sina barn. Genom fotografiet uppstår en metaeffekt. Mormor 

syns som liten flicka, tillsammans med sin storasyster, på fotografiet bakom Julbordet.  

Granen är tänd med levande ljus. Det ligger tunn plast ovanpå den vita linneduken antagligen 

för att min lille, då långhårige, morbror Lars-Axel (3:4), inte skulle slabba ner den vita duken. 

På bordet står det snittblommor. Vad kommer de ifrån? Det fanns nog inte snittblommor 1954 
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i en by mitt i Härjedalen. Kan det vara en gåva som morfar tagit med från Stockholm? Min 

morbror Sam-Ola (3:1) har flyttat med min morfar Axel (3:6) till Stockholm för att gå på 

gymnasiet, då det inte fanns gymnasium i Sveg. I Stockholm passade Sam (3:1) på att gå en 

fotokurs. Han laborerar med olika ljus, vinklar och skuggor. Den här bilden känns först helt 

spontan, men den är väl genomtänkt. Min mormor Ebba (3:2) har nog bett honom ta bilden. 

Mycket för att min morbror Lars-Axel (3:4) skulle minnas en bild med familjen samlad. Ebba 

ikläder sig nog den roll en borgerlig moder tar på sig.46 Hon ville att den yngste sonen (3:4), 

skulle få en bild av mamma, pappa och alla syskon. Till saken hör att morfar (3:6) hade 

lämnat mormor och flyttat till Stockholm. Var blommorna till mormor, ”som plåster på 

såret”?   

Jo, det kanske verkar som en trevlig julmiddag men stämningen är tryckt. Mormor 

välkomnar morfar till julfirandet, något som många mödrar gör, inte för sin egen skull, utan 

för familjens och framförallt barnens. Hennes kärlek till min morfar var otroligt stark. När de 

träffades var morfar 16 år och han blev blixtförälskad i min mormor som var ett par år äldre. 

Hennes hår var långt och tjockt. I sin ungdom, när hon satt ner, nådde håret ända till golvet.  

Vissa historier är redigerade av familjen, vissa saker nämns inte, skriver Annette 

Kuhn.47 Historien om att morfar arbetade som slöjdlärare åt vår nuvarande Kung, Carl-Gustav 

Bernadotte, har jag hört många gånger. Vad jag inte har fått berättat för mig förrän nu, är att 

morfar hade ett förhållande med en mamma till Kungens klasskompis. Han hade en 

älskarinna. Detta gjorde inte saken lättare vid julmiddagen 1954, i de mörka skogarna i 

Härjedalen. Mormor och morfar var starkt troende. De var engagerade i pingstförsamlingen, 

vilket kan ses som en anledning till att mormor Ebba hade sitt hår uppsatt.  

Morfar ville att mormor skulle skriva på skilsmässoansökan, något som mormor hade 

svårt för. I Norrland 1954 var det inte många som skilde sig och definitivt inte i 

pingstförsamlingen. Klimatet var tufft och familjerna höll ihop för att överleva. Mormor ville 

inte heller skriva på skilsmässohandlingarna, mycket för att det stod ”för lång och varaktig 

söndring”, vilket hon inte tyckte stämde med deras relation. 

Min mamma Torgerd (3:7) upplevde situationen väldigt jobbig, med morfar som kom 

hem över Julen och helt plötsligt tog kommandot över familjen. De hade nu hittat sina egna 

rutiner och mönster. Hon är väldigt arg och sur, vilket framgår av hennes kroppshållning. Hon 

gör det hon blivit tillsagd av sin far men hon trivs inte alls med situationen. Fotografiet tar 

Sam-Ola (3:1) med självutlösare och han har säkert instruerat alla hur de skall stå och bete 
                                                
46 André Wang Hansen (1982) s.9 
47 Anette Kuhn (1995) s.1 
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sig. Själv har han säkert snabbt satt sig och skyndat sig för att påbörja lägga smör på en 

smörgås. Mormor förstår nog inte riktigt hur detta med självutlösare fungerar. Hon tittar mot 

kameran och ser ut att fråga något, var på min morbror Carl-Johan (3:3) också riktar blicken 

mot kameran. Morfar ler lite ansträngt och är säkert hjärtligt trött på sin tonårsdotter (3:7). 

Berättelsen om julmiddagen 1954 kommer till stor del från min moster (3:5) och mamma 

(3:7). Jag som betraktare kanske inte är helt opartisk, då jag som tonåring upplevt morfar på 

ett liknande sätt. Till familjen har man en relation och blir naturligtvis personligt färgad.48 Det 

kan inte ha varit helt enkelt för min mamma som förväntades posera som att allt var i sin 

ordning och ”familjen tillsammans” inför kameran.49 Ett förhållningssätt som för tillfället inte 

stämde med hennes egna känslor. 

 

Dopet 
 

Det här fotot har måttet 9,1 x 13,4 cm och är fotograferat av Johan A, augusti 2004 (bild 

4b) och är taget med en digitalkamera och printat på ett dubbelvikt papper med grövre gräng. 

Kortet är ett gratulationskort till Ebba på hennes 11- årsdag (bild 4a).  

          Blicken dras till kvinnan i mitten i blå ärmlös dress (4:4). Hon ler och kikar lite åt 

höger, kanske för att barnen låter. Hennes högra arm har hon bakom den stora flickan (4:2).  

Runt henne poserar fyra vuxna och tre barn i vita kläder i ungefär samma höjd. Alla är lätt 

klädda och i bakgrunden är björkarna gröna. Ljuset kommer från höger och solen står lågt.  

 

 

Bild 4a 
                                                                                                                                   

                                                
48 Marianne Hirsch (2002) s.84 
49 Ibid, s.104 
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Bild 4b                                                                                                                              
                                                                                                            4:5                    4:6         

                                                              4:1                    4:3                                                     4:7 

                                                                                                         

                                                                                                       

                                                                                                      4:4                     4:8 

                                                                                4:2 

 

 

 

De flesta står i skuggan av byggnaden till höger. Alla ser trötta, glada och varma ut. Mannen 

(4:1) till höger bär en stor flicka på bilden. Hon verkar lite för stor för att bäras men blir 

upplyft för att synas och påvisa samvaron. Mannen ler lite trött och kisar eller blinkar precis 

till. Han har en vit skjorta och hans längd och armar talar för att han är längre och står längre 

ner än de andra och kanske närmre kameran. Solen skiner på hans hår och skjorta. Flickan 

(4:2) är klädd i vita bomullsbyxor och en vit linnetunika. Hon ser smickrat glad ut av att vara 

buren av mannen. Hon ler och tittar lite generat men samtidigt nöjt mot kameran. Hon håller 

vänster hand lite feminint vid halsen. Mannen i ljus randig skjorta (4:3) är den som verkligen 

tittar in i kameran. Han har ljusa byxor och en ljus livrem. Solen lyser på hans huvud och han 

ler mot kameran. Till höger ser man en kvinna som står med lite snett leende tittandes inte 
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direkt mot kameran (4:5). Hon har ett rufsigt ljust hår med solglasögon. Hon bär en vit 

omlottklänning och ser lite fundersam ut. Ytterligare till höger om henne står en kvinna (4:6) 

med ett litet barn. Det ser ut som hon har fullt sjå att hålla i det glada lilla flickebarnet. Hon 

håller det stadigt med höger hand och lyfter vänster ben för att skjuta upp barnet på höften. 

Hon är också klädd i en vit bomullsklänning med krage. Hon har välfriserade lockar i håret 

och skrattar åt den lilla flickan (4:7) hon har i famnen. Det lilla barnet har en rosa klänning 

och verkar vara fullt upptagen med att dra flickan framför (4:8) i håret.  

Fotografiet är taget i mitt föräldrahem i Visby, på trappan ut från det inglasade 

uterummet. Min bror, Anders (4:1) är hemma på semester från New York där han och hans 

familj bor. Det har väntat med att döpa sin lilla dotter, som här är 11 månader, för att vi alla 

skall få vara med om ceremonin. Vi har varit i kyrkan och kommit hem efter en 

sammankomst med släkt och vänner, mat och dryck. Bilden är tagen av min man, Johan, på 

begäran av min mamma, Torgerd (4:4), som älskar familjefotografier. Det här är en av många 

bilder vi, som familj, ställer upp på för att bevara ett minne vid ett speciellt tillfälle. Detta är 

nog den enda gången, då ingen protesterade mot att ställa upp för en gemensam bild. Min 

mamma är lite förtvivlad för att min man blev tvungen att fotografera och skriver därför på 

bilden att han står bakom kameran så att alla skall veta var han är. Min pappa, Lasse (4:3), var 

vid detta tillfälle svårt sjuk. I februari samma år fick han diagnosen cancertumörer i hjärnan. 

Han skulle vara med vid själva dopceremonin i kyrkan men blev tvungen att vända för att han 

kände sig svimfärdig. Det var en otroligt varm dag. Vid fototillfället känner han sig dock 

bättre. Det som gör den här bilden lite speciell är att det är sista gången vi tillsammans är 

samlade för ett gemensamt fotografi. Detta gratulationskort till min dotter Ebba (4:2), är ett i 

mängden av de upptryckta kort som blivit över. I dag är det kutym att man skickar ett tackkort 

efter begravningen till alla som varit med eller hört av sig i samband med någons bortgång. 

Jag har sett flera sådana bilder. Det är som regel ett fotoporträtt av den bortgångne, en 

definitiv bild, som ett spöke. Jag har haft svårt att uppskatta den typen av foton. Därför 

uppmuntrade jag mamma att just använda den här bilden. Själv var hon tveksam, i och med 

att hon själv sticker ut i bilden med den blå dressen. Jag, däremot, ser det symboliskt som att 

hon själv lever vidare och vi finns där i bakgrunden. Min bror med familj i New York, jag och 

min familj i Stockholm och pappa som har funnits med i hennes liv i över fyrtio år. Bilden är 

på inget sätt tragisk som de tackkort jag upplevt efter begravningar. På bilden bär min bror 

(4:1) upp min dotter (4:2) för att hon skall synas. Min bror är lång och står därför längre ner i 

trappen. Min mamma, som inte har problem att ta plats, står i mitten (4:4). Bakom henne står 

min pappa (4:3), som är pensionerad militär och tänker strukturerat och praktiskt, antagligen 
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att ”jag är lång och ställer mig därför alltid bakom”. Pappa tog heller aldrig någon större plats. 

Detta är i och för sig signifikant för många fäder i fotografier att ställa sig på detta vis, bakom 

familjen. Jag står ett trappsteg över mina föräldrar och har inga problem med att synas (4:5), 

dessutom har jag fått syn på min egen spegelbild i fönstret bakom fotografen, så jag har 

kontroll på hur jag kommer att se ut. Jag slipper således den ångest Barthes talade om.50 Men 

i likhet med honom, poserar jag.  

Bredvid mig står min svägerska, Ann-Christin (4:6). Hon har spanska rötter och är inte 

lika lång som övriga i vår familj, vilket hon ofta får höra. Därför har hon antagligen ställt sig 

på högsta trappsteget för att vi alla skall hamna på ungefär samma höjd. Hon har fullt upp 

med sin lilla dotter Ellen (4:7), som har hittat en rolig lek med sin kusin, Alice (4:8) som 

skriker varje gång hon rycker henne i håret. Ellen gör som små barn ofta gör när något är 

roligt, flera gånger om. Det känns som om livet går vidare i den lite röriga, varma, trötta och 

glada bilden med björkarna i bakgrunden.  

Roland Barthes skriver att fotot i många avseenden påminner om teatern. Här spelar vi 

våra roller, dramat och historien. Skådespelaren på teatern kan både spela levande och död.51 

Situationen uppstår även med min far som på bilden är levande men idag bakom det leende 

ansiktet ”spelar” död. Detta var han säkert fullt medveten om vid fototillfället. Jag undrar vad 

han tänkte?  

Inramningen av bilden är viktig. Min man, Johan, ser till att alla syns och att ingen blir 

ofullständig. Hade han videofilmat, vilket idag är minst lika vanligt om inte vanligare, hade 

inramningen inte varit lika viktig. På film kan personer lämna skärmen eller rutan i ett ”blint 

fält”. ”När vi definierar Fotot som en orörlig bild, betyder det inte bara att det personer det 

visar upp inte rör sig, utan också att de inte försvinner: de är bedövade och fastnålade, som 

fjärilar.”52 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
50 Roland Barthes (1980/1986) s.21 
51 Ibid, s.50 
52 Ibid, s.83 
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Slutdiskussion 
 
De fyra fotografierna jag analyserat har alla varit arrangerade familjefotografier. Alla har varit 

uppställda inför kameran. De två första bilderna, Det äldre paret och Damerna i hattarna, 

togs hos fotografen. I slutet av 1800-talet var det vanligt att man gick till fotografen för att 

sedan kunna dela ut bilden till släkt och vänner. Fotografiet var taget, som om man var på 

visit och väntade i representativ dräkt i hallen, för att sedan tas emot, medan det fotografiska 

visitkortet bars in på en bricka.53 De två andra bilderna, Julmiddagen och Dopet, är tagna för 

att familjen är samlad och för att manifestera familjehögtiden. Det är också ett sätt att föreviga 

ett ögonblick som aldrig kommer tillbaka, ett utsnitt i tiden.  Julmiddagen (bild 3) där mormor 

och morfar är samlade med alla sina barn blev antagligen den sista bilden som togs när alla 

var samlade. Det har gjort att den här bilden har blivit betydelsefull för min mormor. Lika är 

det med bilden vid Dopet. Vad jag har lärt mig eller snarare sagt, vad jag inte tidigare kunnat 

sätta fingret på, är just den psykologiska komplexitet som uppstår vid ett fototillfälle och även 

efteråt. Många personer är inblandade och många känslor uppstår. Det är framförallt tre 

kategorier: Först har vi fotografen som vill ”fånga känslan”.  Fotografen vill att personerna 

som fotograferas skall vara och känna sig bekväma och se avslappnade ut framför kameran. 

Jag tänker på min mormor som i allt kaos uppmuntrar sin son (3:1) att fotografera med 

självutlösare eller min man som tvingas fotografera och hamnar utanför familjebilden (bild 

4b). Den andra kategorin är de som blir fotograferade, som kanske har den ångest Barthes 

talade om eller poserar självmedvetet utmanande som Damerna i hattarna. Jag undrar också 

vilka existentiella funderingar som måste ha uppstått hos min far vid fototillfället? Den tredje 

kategorin är vi som sedan studerar familjebilderna. Förhoppningsvis ser vi vad fotografen vill 

gestalta. Vi kanske upptäcker nya saker i bilden eller vi kanske får höra nya berättelser eller 

historier ihop med de andra som tittar. Vi vet saker, som de på fotot, inte vet just då, vi vet 

deras framtid, ”posthumous irony”54. ”Där och då” blir ”här och nu”. Det hela blir absurt. 

Precis som i filmen Tillbaka till framtiden,55 där huvudrollsinnehavaren Marty McFly hamnar 

                                                
53 Rolf Söderberg och Pär Rittsel (1983) s.37 
54 Marianne Hirsch (2002) s.20 
55 Amerikansk Oscarsbelönad science fiction/komedi producerad av Steven Spielberg från 
1985 
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hos sin mamma på 50-talet och säger till sin 1-årige morbror som sitter i en lekhage: ”Det är 

lika bra du vänjer dig vid att skaka galler.”    

Det kanske är naivt att stirra på gamla fotografier för att lära känna de här människorna och 

kanske sig själv. Ett familjefotografi behöver inte nödvändigtvis vara nostalgiskt, många 

fotografier är inte tagna före ens egen tid. Det som släktingarna berättar är partiskt och 

traditionsbundet. I familjealbumen bifogas ofta en bildtext. De historier man vill ska leva 

vidare, skriver eller berättar man om. Det som man inte vill föra vidare kan man välja bort. 

Jag har valt fyra bilder som har bevarats av släktingar. Det finns säkert bilder som valts bort. 

Bilder som avviker från den gemensamma, kollektiva berättandet. De bilderna har en 

benägenhet att kasseras som ”dåliga” eller ”icke” representativa. Vid tidpunkten vid 

Julmiddagen (bild 3) bodde min mormors mor Anna (2:1) hos familjen. Varför var inte hon 

med på fotografiet?  Relationen mellan Anna (2:1) och min morfar var inte den bästa och hon 

firade jul hos mormors syster i Hälsingland, sägs det.  

         Vad som är riktiga minnen, och vad som ”triggar” ens minnen, är kanske det som jag 

kommer fram till i mitt gestaltande undersökning. Mycket av det man läser ut ur ett 

familjefotografi är det man har fått berättat för sig. Jag kan genom bildanalys av mina 

familjebilder hitta styrka genom generationer av starka kvinnor. Om alla mina kvinnliga 

förfäder kunde klara det de gjorde, så kan jag också klara svåra motgångar. Det stärker min 

självkänsla att veta vilka de var. Det är för mig också ett sätt att bearbeta sorgen efter de 

släktingar som gått bort.  Jag tror att man mycket väl kan få användning av liknande arbeten i 

skolan. Det viktigaste är att man analyserar bilden och inte personerna, vilket kanske inte är 

helt enkelt att skilja på. En saklig redogörelse utan personbeskrivningar kan lätt bli lite stumt. 

Att tolka familjebilder skulle mycket väl kunna vara en möjlighet vid en bildanalysuppgift 

bland mina blivande elever. Det är inte säkert att de passar alla. Många kan ha en traumatisk 

uppväxt. De kanske inte har några familjebilder. För de eleverna måste det finnas andra 

alternativ, andra bilder att göra analys på.  
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Bildförteckning 
 
Bild 1a: Nordell, Ebba (1989) Järvsö-släkt 1525–1989 Släktträd, affisch, 45,7 x 62 centimeter 

Bild 1b: Förstoring av vissa partier av släktträdet. 

Bild 1c: Det äldre paret, fotokopia av ett svartvitt fotografi från slutet av 1800-talet 12 x 16,5            

centimeter. 

Bild 2a: Damerna i hattarna, orginalkopia taget i Cardells fotoateljé i Järvsö kring år 1900. 

12,5 x 17,5 centimeter. 

Bild 2b: Figurskiss av Damerna i hattarna, min teckning. 

Bild 3a: Nordell, Sam-Ola (1954) Julmiddagen, fotokopia av ett svartvitt fotografi, 23 x 17 

centimeter. 

Bild 3b: Figurskiss av Julmiddagen, min teckning. 

Bild 4a: Gratulationskort, Dopet, sida 1. 

Bild 4b: Asplund, Johan (2004) Dopet, sida 2, digitalfoto, printat på dubbelvikt papper, 9,1 x 

13,4 centimeter. 

Bild 4c: Figurskiss av Dopet, min teckning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


