
 

 

Mellom lysskrift og synsprotese 
 

- den norske resepsjonen av fotografi mellom 1839 og 1842 lest gjennom Den 

Constitutionelle, Intelligentsbladet, Norsk Penning-Magazin og Ny Hermoder. 
 

 

Thale Elisabeth Sørlie 

 

 
 

Masteroppgave i idéhistorie, våren 2011 

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk 

Veileder Trond Berg Eriksen  

 



 

 

2 



 

 

3 

Sammendrag 
I oppgaven undersøker jeg hvordan fotografi ble omtalt etter offentliggjøringen av 

oppfinnelsen i 1839 og frem til 1842 i fire norske publikasjoner, avisen Den Constitutionelle 

og de tre tidsskriftene Intelligentsblad for Litteratur, Kunst, Musik og Moder, Norsk Penning-

Magazin og Ny Hermoder.  

En dynamikk skiller seg ut, der fotografiresepsjonen kan beskrives som en 

introduksjon, intervensjon og integrasjon i én etablert medieteknologi, skrift, og to 

kunnskapssystemer, naturvitenskap og kunst. Gjennom de rammer publikasjonene, 

kunnskapssystemene og skriften legger, fremkommer en forståelse av fotografi som en 

radikalt ny nedtegnelsesteknologi, der hånden antas å være fraværende. Det gir grunnlag for å 

beskrive resepsjonen som en vedvarende og tvetydig søken etter hva håndens fravær kunne 

medføre og hva den håndløse nedtegnelsesteknologien kunne betegnes som. To ulike 

forståelser av fotografi kan identifiseres, slik at fotografien på en og samme gang kan 

beskrives som lysskrift og som synsprotese.   

Metodisk og teoretisk løfter oppgaven teknologihistorien inn i idéhistorien. Ved å 

undersøke hvordan fotografi som idé, nedtegnelsesteknologi og sosial praksis etableres 

diskursivt i et samspill med forståelser av kunnskap og annen teknologi, skisserer oppgaven et 

rammeverk for idéhistoriske analyser av skriftlige, intellektuelle mottakelser av ny teknologi.  
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1: Innledning 

1.1. Oppgavens oppbygning 
Den 7. januar 1839 annonserer den franske fysikeren, astronomen og politikeren François 

Arago i Det franske vitenskapsakademi at landsmannen, teatermaleren og oppfinneren Louis 

Jacques Mandé Daguerre har utviklet en teknikk for å feste bildet som dannes av lyset i et 

camera obscura. Den 25. januar 1839 svarer den britiske fotopioneren, oppfinneren og 

naturviteren Henry William Fox Talbot med å offentliggjøre sin fotografiske teknikk, 

fotogeniske tegninger.1 I månedene som følger blir resultatene til flere andre fotopionerer 

offentliggjort.2 De forskjellige teknikkene var alle fundert i en reaksjon hos lyssensitive 

kjemikalier, mens materialene bildene ble nedtegnet på, var ulike. Til tross for at det var flere 

forskjellige teknikker som ble offentliggjort i 1839, fulgte de samme grunnprinsipp. I det som 

ble oppfattet som fraværende, lå det radikalt nye ved teknologien. Eldre omdannelser av et 

visuelt motiv til et todimensjonalt bilde bestod av et menneskelig subjekts bearbeidelse av 

motivet ved hjelp av subjektets hånd. I de tidlige omtalene av fotografi blir hånden regnet 

som fraværende, og oppfinnelsen av fotografi ansees som en radikalt ny 

nedtegnelsesteknologi.  

Ordet fotografi har to betydninger på norsk. Det kan både være et hannkjønnsord som 

beskriver en bildefremstillingsmetode, der et bilde nedtegnes ved hjelp av lysfølsom kjemi, 

og det kan være et intetkjønnsord som omtaler selve bildet nedtegnet ved hjelp av denne 

metoden.3 Å skille mellom fotografien og fotografiet er ikke vanlig i norsk dagligtale, men 

norsk fotolitteratur skiller ofte mellom de to.4 Jeg viderefører skillet for å understreke at det i 

hovedsak ikke var fotografiet som ble introdusert i januar 1839, men først og fremst idéer om 

en sosial praksis, nedtegnelsesteknologi og billedfremstillingsmetode, fotografien. Hva ble 
                                                
1 Michel Frizot, ”2: 1839-1840: Photographic developments”, i A New History of Photography, red. Michel 
Frizot og Colin Harding, overs. av Susan Bennett (fra fransk) og Helen Atkins (fra tysk), (Köln: Könemann, 
1998), 25, 27.  
2 Den amerikanske fotografihistorikeren Geoffrey Batchen presenterer i sin bok Burning with desire: The 
conception of photography en liste på 24 personer som alle hevdet å ha oppfunnet fotografien før Daguerres 
offentliggjøring i januar 1839. 19 av dem kan ifølge Batchen betraktes som protofotografer, det vil si at de 
utviklet fotografiske prosesser uavhengig av hverandre før Daguerres offentliggjøring ulike steder i den vestlige 
verdenen. Samtidig er det, som den amerikanske kunsthistorikeren Mary Warner Marien påpeker, slett ikke 
sikkert at samtlige protofotografer er oppdaget og anerkjent, flere av dem offentliggjorde ikke sine resultater. 
Geoffrey Batchen, Burning with desire: The conception of photography, (Cambridge Mass: MIT Press, 1997), 
35, 50; Mary Warner Marien, Photography: A cultural history, (New York: Abrams, 2002), 8-9.  
3 Alf Sommerfelt, s.v. ”fotografi”, Norsk rigsmålsordbog, bind 1, (Oslo: Aschehoug, 1938), 1318.  
4 Se for eksempel den norske fotohistorikeren Roger Erlandsen i Pas nu paa og den norske oversettelsen av 
Helmut og Alison Gernsheims fotografihistoriske klassiker A Concise History of Photography til Fotografiens 
historie. Roger Erlandsen, Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet: Om fotografiens første hundre år i Norge: 1839-
1940, (Våle: Forlaget Inter-View i samarbeid med Norges Fotografforbund, 2000), 9; Helmut og Alison 
Gernsheim, Fotografiens historie, overs. av Aase Rørvik, (Oslo: Cappelens forlag, 1966).    
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den nye teknologien oppfattet å være? Hvordan ble den introdusert i Norge? Ledet av slike 

spørsmål analyserer oppgaven et utdrag av den tidlige norske resepsjonen av fotografi, 

nærmere bestemt omtaler fra avisen Den Constitutionelle og tidsskriftene Intelligentsblad for 

Litteratur, Kunst, Musik og Moder5 (et tilleggsskrift til Norske Læsefrugter), Arkiv for 

Læsning af blandet Indhold, eller, Norsk Penning-Magazin6 og Ny Hermoder, et esthetisk 

Ugeskrift7, for å gi et svar på hva fotografi ble forstått som i en norsk sammenheng mellom 

1839 og 1842.  

 
1.1.1. Tese 

En nærlesing av Den Constitutionelle, Intelligentsbladet, Norsk Penning-Magazin og Ny 

Hermoder har frembrakt en rekke tendenser, forståelsespraksiser og spørsmål som alle bidrar 

til å besvare spørsmålet hvordan fotografi introduseres i Norge. For å kunne beskrive 

resepsjonens dynamikk er kun de mest sentrale valgt ut. Jeg har derfor, i lys av den tyske 

mediefilosofen, mediehistorikeren og litteraturviteren Friedrich Kittler, fokusert på at 

fotografien ble introdusert som en radikalt ny nedtegnelsesteknologi i pressen, en skriftbasert, 

eldre nedtegnelsesteknologi. Oppgaven diskuterer hvilke rammer de undersøkte 

publikasjonene utgjorde for tekstomtalene av fotografi og om forståelsen av fotografien som 

pressen la rammer for, speiles på et tekstlig nivå. 

En dynamikk skiller seg ut. I løpet av de tre årene fra 1839 til 1842 kan 

publikasjonenes fotografiresepsjon beskrives som en introduksjon, intervensjon og 

integrasjon i én etablert medieteknologi, skrift, og to kunnskapssystemer, naturvitenskap og 

kunst. Gjennom publikasjonenes rammer, de to kunnskapssystemene og skriften som 

medieteknologi trer en forståelse av fotografi som en radikalt ny nedtegnelsesteknologi frem, 

der hånden ansees som fraværende. To ulike forståelser av fotografi kan identifiseres, slik at 

fotografien samtidig kan beskrives som lysskrift og synsprotese.   

 

1.1.2. Struktur 

Oppgaven er strukturert i fem hovedkapitler basert på tesens ulike ledd. Dette kapittelet 

redegjør for det teoretiske, metodiske og forskningshistoriske grunnlaget for oppgavens 

analyser. Andre kapittel, ”Den tidlige, norske resepsjonen av fotografi”, belyser hvilke 

                                                
5 Heretter omtalt som Intelligentsbladet.  
6 Heretter omtalt som Norsk Penning-Magazin. 
7 Heretter omtalt som Ny Hermoder.  
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rammer de undersøkte publikasjonene kan ha lagt for omtalene og viser hvordan en forståelse 

av hva fotografi kan være skrittvis etableres gjennom en introduksjon, intervensjon og 

integrasjon i to kunnskapssystemer, naturvitenskap og kunst. Kapittel tre, ”Fotografien og 

lysfysikken”, og fire, ”Fotografien og kunsten”, går dypere inn i fotografiens samvirke med 

de to kunnskapssystemene, og undersøker hva som i omtalene av fotografi hentes frem og 

vektlegges fra dem. Oppgavens femte kapittel viser at den forståelsen av fotografi som 

etableres gjennom samvirket med naturvitenskapen og kunsten, speiles i tekstenes drøftinger 

av hva fotografi kan være. Lest som en medial refleksjon og posisjonering i den etablerte 

medieteknologien skrift, vitner resepsjonen om en dobbel forståelse av fotografi som både 

lysskrift og synsprotese.  

 

1.1.3. Teoretisk prosjekt: Teknologihistorie som idéhistorie 

Kun et fåtall arbeider har, så langt jeg har oversikt, tatt fotografiens radikale teknologiske 

aspekter på alvor.8 Den fotografihistoriske forskningen har vært og er dominert av verk 

skrevet av kunsthistorikere med fokus på fotografiet som kunstverk. En følge er at fotografien 

ofte begrenses til å behandles som et estetisk fenomen, og ikke i den bredden mediet ble 

forstått ved unnfangelsen, ei heller gjennom dets drøyt 170 år lange historie.  

I oppgaven analyserer jeg introduksjonen av fotografi i et synkront idéhistorisk perspektiv 

uten at fotografien utmeisles til ulike felt. Det er et grep valgt av flere grunner. For det første 

er den tidlige resepsjonen av fotografien preget av et bredt perspektiv. I de første fire-fem 

årene etter offentliggjøringen var omtalene av fotografien ennå ikke differensiert. Først etter 

1842 ble refleksjonene flyttet fra allmenne medier til fagspesifikke. Da ble refleksjonene 

rundt fotografien fokusert og redusert til fotografi som kunst, historisk kilde eller 

hjelpemiddel for naturvitenskapen, og spesialiseringene medførte at de overordnede 

refleksjonene forsvant fra norske medier.9 For det andre kan vesentlige aspekter ved 

forståelsen av fotografi i et historisk perspektiv forsvinne om temaet tillegges for 

feltspesifikke blikk, i hvert fall hvis målet er en utvidet forståelse av spørsmålet hva fotografi 

gjennom de siste 170 år er blitt forstått som. Fotografi er en medieteknologi som, i likhet med 

                                                
8 Ypperlige unntak er Michel Frizot og Colin Harding, red., A new history of photography, overs. av Susan 
Bennett (fra fransk) og Helen Atkins (fra tysk), (Köln: Könemann, 1998) og Eugene Ostroff, red., Pioneers of 
Photography: Their Achievements in Science and Technology, (Springfield VA: SPSE:The Society for Imaging 
Science and Technology, 1987).  
9 Erlandsen, Pas nu paa, 34.   
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skriften, er virksom i en rekke ulike felt. Om analysen begrenses til å vurdere kun hvordan 

fotografi forstås som kunst, begrenses mulighetene til å forstå hva fotografi er og har vært.  

Den siste vurderingen som ligger bak valget av et bredt perspektiv på fotografi, er at det 

tydeliggjør oppgavens overordnede teoretiske og metodiske prosjekt, nemlig hvordan 

teknologi og tenkning må forstås i et samspill dersom fortidig erkjennelse og selverkjennelse 

skal kunne belyses. For, samtidig som oppgaven undersøker mottakelsen av fotografi, slår den 

et slag for betydningen av teknologi- og vitenskapshistorie i idéhistorien. Kittler, hvis 

medieteori utgjør oppgavens teoretiske fundament, legger som premiss for sine arbeider at 

humanistisk dannelse og praktisk viten knyttes sammen av medieteknologi.10 Aksepterer man 

hans premiss, noe oppgaven gjør, bør en undersøkelse av fortidige spor, slik Knut Ove 

Eliassen påpeker i sitt etterord til Mediefilosofi11, gå ”hinsides ånden og selvbevisstheten som 

historisk gitte fenomen for å kunne blottlegge de formene for informasjonsbehandling som 

tillot dens særlige historiske artikulasjoner.”12 Det betyr ikke at medieteknologi determinerer 

kulturen, men at et kulturuttrykk, som en avisartikkel, en bok eller en nedtegnelsesteknologi 

som fotografi, ikke bare er sitt innhold, men også sin form i teknologisk forstand.  

I hvilken grad samspillet mellom form og innhold bør vektlegges avhenger blant annet av 

forskningsprosjekt og perioden som undersøkes. 1800-tallet var et århundre der en mengde ny 

teknologi så dagens lys og der samfunnet gjennomgikk store materielle forandringer. Med et 

overordnet mål om en økt forståelse av erkjennelser og selverkjennelser som preget 1800-

tallet, er det derfor vanskelig å gå utenom tenkningens krysningspunkter med vitenskap, 

estetikk og teknologi. Oppgavens analyse av fotografien som radikalt ny 

nedtegnelsesteknologi griper dermed inn i grunnspørsmål i idéhistorien. Gitt Kittlers tese, er 

det mulig å hevde at fotografien medvirket i en endring av mulighetsbetingelsene for 

erkjennelse og selverkjennelse. En analyse av hva resepsjonen av fotografien bestod i, kan 

følgelig legge et grunnlag for studier av idéhistoriske responser på et endret medieteknologisk 

landskap.    

Et teknologisk og særlig medieteknologisk perspektiv har innen idéhistorien vært 

forbundet med anklager om determinisme. Den canadiske medieteoretikeren og 

litteraturviteren Marshall McLuhans mest kjente verk, Understanding Media fra 1964, kan 

                                                
10 Otto Fischer og Thomas Götselius, “Redaktörernas förord: Den siste litteraturvetaren”, i Maskinskrifter: 
Essäer om medier og litteratur av Friedrich Kittler, (Gråbo: Antropos, 2003), 7.   
11 Friedrich Kittler, Mediefilosofi, overs. av Knut Ove Eliassen, (Oslo: Cappelen akademiske forlag, 2009).   
Mediefilosofi er en norsk samling av utdrag fra sentrale verk av Kittler. 
12 Knut Ove Eliassen, ”Etterord: Mediefilosofi fra våre dager til antikken: Friedrich A. Kittlers 
kulturteknologiske studier”, i Mediefilosofi av Friedrich Kittler, 219.  
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være en av grunnene til det. Hans påstand om at medieteknologi har vært og er en historisk 

katalysator og årsaksforklaring, har noe feilaktig blitt tolket som at medieteknologi 

bestemmer og med nødvendighet endrer tenkning.13 Når oppgaven via Kittler viderefører 

McLuhans tanker om at ethvert nytt medium består av eldre, eksisterende media, ved å 

analysere fotografien som ny nedtegnelsesteknologi som inkluderes i den etablerte skriften, er 

det med en grunntanke om at de ulike medieteknologiene ikke trer inn i kulturen som et 

tabula rasa, men allerede er etablert i et eksisterende idéhistorisk rom.14  

De siste årene er de deterministiske innvendingene mot et medieteknologisk perspektiv 

blitt svekket, og McLuhans tanker er igjen blitt tilkjent vitenskapelig tyngde.15 Flere 

idéhistoriske forskningsprosjekter med et mediehistorisk perspektiv er satt i gang, 

hovedsakelig om 1700-tallet.16 1800-tallets medieteknologi er i mindre grad blitt gjenstand 

for idéhistorisk forskning. En grunn kan være at mens 1700-tallets mediekultur var skriftlig, i 

likhet med mer tradisjonelle idéhistoriske kilder som brev, avhandlinger og bøker, innebærer 

1800-tallets medieteknologi en utfordring av de skriftlige medienes relativt omfattende 

monopol. Oppgavens paradoks, gitt dens overordnede teoretiske prosjekt, er derfor at den 

analyserer resepsjonen av fotografi gjennom omtaler i pressen, en skriftbasert medieteknologi 

med opphav på 1500-tallet.  

 

1.2. Teori: Friedrich Kittlers mediefilosofiske forståelse av 1800-tallet   

En som på en ikke-deterministisk måte har gått inn i samspillet mellom medieteknologi og 

brede idéhistoriske strømninger på 1800-tallet, er Kittler. Basert på hans beskrivelser av 

samvirket mellom medieteknologi og kunnskapsdannelse, undersøker jeg hvordan den norske 

resepsjonen av fotografi kan leses som en introduksjon, intervensjon og integrasjon i 

kunnskapsfelt og medieteknologi. Kittlers forfatterskap er mangefasettert og svært 

                                                
13 Trond Berg Eriksen, Budbringerens overtak: Perspektiver på skriftkultur, (Oslo: Universitetsforlaget, 1987), 
159, 161-162. 
14 Marshall McLuhan, Understanding media: The extensions of man, (Cambridge, Mass: MIT Press, 1994), 8; 
Friedrich Kittler, Discourse networks 1800 / 1900, overs. av Michael Metteer (m. Chris Cullens), (Stanford: 
Stanford University Press, 1990),115, 229.   
15 Geoffrey Winthrop-Young og Michael Wutz, ”Translator’s Introduction”, i Gramophone, Film, Typewriter av 
Friedrich A. Kittler, overs. av Geoffrey Winthrop-Young og Michael Wutz, (Stanford: Stanford University 
Press, 1999), xiv.   
16 Eksempler er antologien This is Enlightenment, der opplysningstidens tenkning forståeliggjøres i lys av 
opplysningstidens mediale situasjon, og det pågående forskningsprosjektet ”Mangfoldige offentligheter: 
Tidsskrifter, ytringsfrihet og produktiv sensur i Danmark-Norge 1720-1814”. Clifford Siskin og William Warner 
(red.), This is Enlightenment, (Chicago: University of Chicago Press, 2010); Institutt for arkeologi, historie og 
konservering, “Mangfoldige offentligheter. Tidsskrifter, ytringsfrihet og produktiv sensur i Danmark-Norge 
1720-1814”, Universitetet i Oslo, http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/prosjekter/offentligheter/index.html 
(oppsøkt 19.03.2011).   
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informasjonsmettet.17 Med kunnskap fra felt som litteraturvitenskap, medievitenskap, 

teknologihistorie, informatikk, filosofi, filologi, kulturvitenskap, kunsthistorie, medisin, 

musikk og matematikk skisserer Kittler det han omtaler som ”Aufschreibesysteme”, 

notasjonssystemer, det vil si struktureringer av historisk materiale basert på tilgjengelige 

teknikker for lagring, behandling og formidling av informasjon i ulike historiske perioder.18  

Hovedsakelig tar jeg i bruk to av Kittlers verk, Aufschreibesysteme 1800/1900 fra 

1985 og Grammophon Film Typewriter fra 1986, som begge regnes som hans hovedverk. 

Hvordan fortidige spor er del av tekniske systemer for overføring av informasjon er et 

hovedtema i begge verk. Inspirert av fransk poststrukturalisme, særlig den franske 

idéhistorikeren Michel Foucault, medievitenskap i tradisjonen etter McLuhan og kybernetikk, 

for eksempel den amerikanske matematikeren og informasjonsteoretikeren Claude Shannons 

modell for signaloverføring, skisserer han en todelt teori.19 På et overordnet nivå etablerer han 

en teori om at historiske spor kan og bør forstås som del av en medieteknologisk situasjon. 

Som den norske litteraturviteren Knut Ove Eliassen påpeker i ”Friedrich Kittlers historiske 

medieontologi”, er situasjonen for Kittler ”ikke en determinerende faktor, men snarere en 

mulighetsbetingelse.”20 Dermed er ikke medieteknologien enerådende, men heller del av et 

samspill med andre mulighetsbetingelser. For det andre lanserer Kittler en teori om at 

kunnskap om fortiden bør struktureres, eller periodiseres, basert på historiske, mediale 

situasjoner. De to aspektene er tett sammenkoplet hos Kittler, og begge involveres i 

oppgaven. Fokus ligger like fullt på hans analyse av skriften som medieteknologisk situasjon 

på 1800-tallet, i og med at oppgaven først og fremst følger en synkron og ikke en diakron 

linje i den norske fotografiresepsjonen. Det vil si at jeg undersøker hvordan fotografi som 

nedtegnelsesteknologi griper inn i den skriftforståelsen Kittler skildrer, samtidig som jeg, 

inspirert av hans sammenlesninger av teknologi og kunnskapsdannelse, undersøker hvilket 

samvirke omtalene skisserer mellom fotografi og kunnskapsfeltene naturvitenskap og kunst.  

                                                
17 Knut Ove Eliassen, ”’Mediene bestemmer vår situasjon’: Friedrich Kittlers historiske medieontologi”, Agora 
28, nr 4 (2010): 311; Geoffrey Winthrop-Young, Friedrich Kittler zur Einführung, (Hamburg: Junius Verlag, 
2005), 16. 
18 Winthrop-Young, Friedrich Kittler zur Einführung,16; Knut Ove Eliassen, “Estetikkens teknologiske substrat: 
Friedrich Kittlers mediale materialisme”, Norsk Medietidsskrift 11, nr. 1 (2004): 50. En fremstilling av Kittlers 
teorier og idéhistoriske situasjon krever atskillig mer plass enn oppgaven kan åpne for. Den følgende 
redegjørelsen må derfor betraktes som en klargjøring av de elementene ved Kittler som har vært funksjonelle for 
min analyse av fotografiens tidlige, norske historie. 
19 Eliassen, ”Friedrich Kittlers historiske medieontologi”, 311-313, 318-319: Winthrop-Young, Friedrich Kittler 
zur Einführung,13, 16: Eliassen, ”Etterord”, 213-214: Fischer og Götselius, ”Den sista litteraturvetaren”, 9, 25.  
20 Eliassen, ”Friedrich Kittlers historiske medieontologi”, 311.   
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1.2.1.  Medienes intervensjon i og konstituering av en kulturell situasjon 

På et metodisk plan henter jeg to grunnpremisser fra Kittlers verk, et militært, analytisk språk 

og påstanden at en ny medieteknologi tar utgangspunkt i en eldre. Grunnprinsipper i Kittlers 

teori om hvordan historiske spor kan og bør forstås er, som nevnt, inspirert av blant annet 

McLuhan. Han er mest kjent for sitt slagordmessige utsagn om at ”the medium is the 

message.”21 Bak utsagnet står McLuhans teori om formen som overordnet innholdet. Det 

skyldes at mediene, ifølge McLuhan, utgjør forlengelser av det menneskelige sanseapparatet, 

og inngår i en vekselvirkning med det, slik at mediene virker tilbake på sansene og endrer 

dem.22 Den menneskelige sansningen er altså ikke historisk konstant, men heller ikke tilfeldig, 

og det som bestemmer endringene er den mediale situasjonen. Nye medier fører til nye 

sanseerfaringer, men selve de nye mediene er, understreker McLuhan, ikke radikalt nye i en 

absolutt forstand. Ethvert nytt medium tar nemlig opp i seg eksisterende media, slik for 

eksempel innholdet i skriving er tale, hevder McLuhan.23  

Kittler kopler McLuhans teorier til Foucaults vitensarkeologi og genealogi.24 Foucault 

viser i sine verk hvordan viten og menneskelig kunnskapstilegnelse ikke er uforanderlige 

størrelser, men tvert imot bestemt av historisk spesifikke samspill mellom blant annet 

institusjoner, makt, kropp og erkjennelse, der alle de ulike elementene gjensidig skaper 

hverandre, og dermed kunnskapens mulighetsbetingelser.25 Samtidig innebærer Kittlers 

prosjekt en kritikk av Foucault. Siden Foucault baserer sin analyse av kunnskapens historiske 

mulighetsbetingelser på i all hovedsak tekstlige arkivsøk, ser ikke Foucault, ifølge Kittler, 

skriftens diskursive betydning som medieteknologi.26 Kittler strukturerer følgelig idé- og 

kunnskapshistorien ut fra diskursive konstitueringer av medieteknologiske situasjoner, og slik 

unnslipper han deterministiske tendenser hos McLuhan.  

I min analyse av den norske fotografiresepsjonen viderefører jeg forståelsen av at 

medieteknologi og kunnskap gjensidig former hverandre i et diskursivt nettverk. I det 

samvirket inngår også eldre medieteknologi, og slik jeg ser det utgjør nettopp den etablerte 

teknologien et sentralt element i en ny teknologis intervensjon i etablerte historiske 

                                                
21 McLuhan, Understanding media, 7.  
22 McLuhan, Understanding media, 4, 7, 45-46, 53.  
23 McLuhan, Understanding media, 8.  
24 Kittler, Discourse networks, 369.  
25 Michel Foucault, The archaeology of knowledge,  overs. av A. M. Sheridan Smith, (London: Routledge 
Classics, 2002), 178-180; Arild Utaker, ”Foucault og Kant”, Agora 27, nr. 2/3, (2009): 82, 88-89.  
26 Eliassen, ”Friedrich Kittlers historiske medieontologi”, 320; Kittler, Discourse networks, 369; Eliassen, 
“Etterord”, 213-214; Friedrich Kittler, Gramophone, Film, Typewriter, overs. av Geoffrey Winthrop-Young og 
Michael Wutz, (Stanford: Stanford University Press, 1999), 5.   
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mulighetsbetingelser for kunnskap. For å vise hvordan medieteknologi etablerer 

mulighetsbetingelser for det Kittler kaller informasjonsutveksling, vender han seg, som nevnt, 

mot kybernetiske informasjonsmodeller og krigsretorikk. Fra kybernetikken henter Kittler 

blant annet Shannons matematiske modell for signaloverføring, der informasjon transporteres 

fra en avsender via signaloversettere og kanaler til en mottaker som avkoder for en adressat.27 

De ulike medieteknologiene innebærer spesifikke versjoner av Shannons grunnmodell, og 

utgjør dermed ulike mulighetsbetingelser for hva folk kan si og skrive. Jeg viderefører i liten 

grad Kittlers vektlegging av informasjonsoverføring. Oppgavens fokus ligger ikke i hvordan 

fotografien konstituerer en informasjonsstrøm, slik Kittler vektlegger i flere av sine 

medieteknologiske analyser, men på hvordan fotografien griper inn i kunnskap og teknologi 

fundert i en spesifikk informasjonsstrøm, skriften. For å beskrive hvordan de 

medieteknologiske betingelsene etableres tar jeg derimot i bruk Kittlers andre grep, et militært 

språk.  

Som Eliassen påpeker, har den mediale situasjonen for Kittler  ”en militær 

resonansbunn, … .’Situasjonen’ det refereres til, er militærsjargong for den aktuelle taktiske 

situasjonen ved fronten, … en overkommandos oppgave består nettopp i å vurdere en gitt 

situasjon med henblikk på å kunne intervenere i den og slik påvirke den.”28 Ved å bruke 

begreper med militære konnotasjoner viser Kittler at introduksjonen av en ny medieteknologi 

ikke er fredelig.29 Tvert imot bringer ny teknologi med seg diskusjon og omveltning av 

eksisterende forståelsesrammer. Jeg viderefører krigsretorikken i min påstand om at omtalene 

av fotografi i Den Constitutionelle, Intelligentsbladet, Norsk Penning-Magazin og Ny 

Hermoder vitner om at fotografien ble ansett som en intervensjon både i naturvitenskap, kunst 

og den dominerende etablerte nedtegnelsesteknologien skrift i den tidlige norske resepsjonen. 

Men mediet som intervenerer er heller ikke et nøytralt, ubeskrevet blad, ifølge Kittler. Det er 

en teknologi med bestemte trekk allerede inkludert i etablerte forståelsesrammer, og den 

omveltningen mediet bringer med seg, rammer ikke bare den kulturelle situasjonen, men også 

forståelsen av den nye medieteknologien.30 Å lese omtalene av fotografi som en intervensjon 

både i eksisterende kunnskapssystemer og medieteknologi åpner dermed for en forståelse av 

at resepsjonen i de undersøkte publikasjonene i en viss forstand både introduserte og skapte 

en ny teknologi.   

                                                
27 Eliassen, ”Friedrich Kittlers historiske medieontologi”, 313.  
28 Eliassen, ”Friedrich Kittlers historiske medieontologi”, 311.  
29 Eliassen, ”Friedrich Kittlers historiske medieontologi”, 311.  
30 Kittler, Gramophone, Film, Typewriter, xl, 10-14.   
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1.2.2. Medieteknologi som historisk struktureringsverktøy 

Kittlers mål i de to verkene Aufschreibesysteme og Grammophon Film Typewriter kan 

beskrives som en systematisering av fortiden basert på hovedtrekk i det han betrakter som to 

medieteknologiske bruddsituasjoner. Oppgavens mål er å undersøke visse aspekter ved 

hvordan teknikk i form av en teknologi intervenerer i en kulturell situasjon. Mens Kittler 

hovedsakelig tar utgangspunkt i bestemte tidsperioder og undersøker ulike trekk som virker 

sammen slik at det er hensiktsmessig å snakke om brudd mellom ulike notasjonssystemer, 

undersøker jeg hvordan en ny teknologi griper inn i  enkelte felt og inngår i et samvirke med 

dem. I oppgavens analyse av den tidlige, norske resepsjonen utgjør derfor Kittlers 

notasjonssystemer historiske situasjoner for å synliggjøre og forståeliggjøre fotografiens 

introduksjon, intervensjon og integrasjon, men de er ikke teoretiske forbilder for analysens 

struktur.   

I Aufschreibesysteme og Grammophon Film Typewriter etablerer Kittler de to 

notasjonssystemene 1800 og 1900 basert på hegemonisk medieteknologi. Gjennom analyser 

av litteratur, pedagogikk, filosofi, psykologi og psykofysikk viser Kittler hvordan skriften i 

notasjonssytemet 1800 utgjorde et premiss for kunnskapens innhold og struktur, som de 

tekniske mediene i notasjonssystemet 1900 brøt opp. Dermed konstituerte de en ny form for 

kunnskap både på et innholdsmessig og strukturelt plan. Når jeg undersøker hvordan 

fotografien i omtalene intervenerer i etablerte kunnskapsfelt og medieteknologi, tar jeg i bruk 

andre fagfelt enn Kittler, nemlig lysfysikken og kunsten. Det skyldes at fotografien er en 

annen medieteknologi enn skrift, fonograf og film, som Kittler undersøker, og følgelig 

aktiverte andre kunnskapssystemer.  

Den diskursive situasjonens struktur er også en annen. Kittler skildrer kunnskapens 

mulighetsbetingelser i Tyskland ved to tidspunkt, 1800 og 1900. De er valgt fordi henholdsvis 

skriften og de tekniske mediene da befant seg i en dominerende situasjon der de ble brukt av 

sentrale, toneangivende samfunnsaktører. En grunn til at Kittler i liten grad tematiserer 

fotografien kan nettopp være at oppfinnelsen av fotografiet utgjør et dårlig utgangspunkt for 

hans teori om mediale brudd. Tidsmessig havner fotografien midt mellom bruddene Kittler 

beskriver i 1800 og 1880, og som teknologi synes den å konstitueres tvetydig, noe som 

utdypes i oppgaven. Når jeg bruker et militært språk, vektlegger at en ny medieteknologi 

alltid konstitueres i et samvirke med eldre teknologi og viderefører Kittlers beskrivelse av 

skriften for å skildre den medieteknologiske situasjonen fotografien intervenerer i, er det ikke 

i forlengelsen av Kittlers eget prosjekt. Det Kittler uttrykker om fotografi er, fordi det uttales i 
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lys av et annet prosjekt, ikke særlig relevant for oppgaven. Når jeg derfor undersøker hvordan 

den mediale forståelsen av fotografien i den tidlige norske resepsjonen kan, og bør, forstås i 

lys av Kittlers teorier, er det altså ikke en lesning hentet fra Kittler selv, men en kopling som 

står for min regning.    

 

1.3. Metode: Resepsjonshistorie gjennom nærlesning 
Utgangspunktet for oppgavens analyser er offentliggjøringen av fotografi for drøyt 170 år 

siden. Mottakelsen av en ny oppfinnelse kan studeres på flere plan. En kan undersøke hvordan 

enkeltindivider reagerte på nyheten ved å lese brev, dagbøker og offentlige utsagn. Eller en 

kan undersøke hvordan oppfinnelsen ble tatt i bruk i praksis. Min resepsjonshistoriske analyse 

tar utgangspunkt i at selv om oppfinnelsen riktignok ble presentert i et vitenskapelig forum, 

Det franske vitenskapsakademi, var det for de aller fleste gjennom pressen den ble gjort kjent, 

så også i Norge. Den tyske litteraturviteren Hans Robert Jauß påpeker i artikkelen 

”Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft” at ”[i]m Dreieck von Autor, 

Werk und Publikum ist das letztere nicht nur der passive Teil, keine Kette bloßer Reaktionen, 

sondern selbst wieder eine geschichtsbildende Energie.”31 Fotografiomtalene kan leses som 

spor av en leser eller betrakters medskapelse av hva fotografi kan være. Resepsjonen av 

fotografi er dermed i de utvalgte publikasjonene ikke bare en passiv mottakelse av en ny 

oppfinnelse, men skaper samtidig fotografien, slik Jauß understreker at leseren er medskaper 

av et litterært verk. Metodisk har oppgaven derfor nærmet seg den norske resepsjonen av 

fotografi gjennom lesing av pressetekster, for å avdekke hvordan pressen ikke bare formidlet 

nyheten om en ny oppfinnelse, men også var med på å skape den.  

 

1.3.1. Innsamling gjennom nærlesning 

Eksisterende arbeider innen tidlig norsk fotografihistorie som Roger Erlandsens Pas nu paa! 

Nu tar jeg fra Hullet! og Sigrid Liens kapittel ”Dei første fotografane og førestellingane om 

det nye mediet” i Norsk fotohistorie: Frå daguerreotypi til digitalisering har presentert brede 

søk i norske publikasjoner fra den aktuelle perioden.32 Deres henvisninger har etablert en base 

av fotografiomtaler fra avisene Den Constitutionelle, Morgenbladet, Christiania 

                                                
31 Hans Robert Jauß, “Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft”, i Rezeptionsästhetik: 
Theorie und Praxis, red. Rainer Warning, (München: Wilhelm Fink Verlag, 1975), 127.  
32 Sigrid Lien, ”Kapittel 1: Dei første fotografane og førestellingane om det nye mediet”, i Norsk fotohistorie: 
Frå daguerreotypi til digitalisering av Peter Larsen og Sigrid Lien, (Oslo: Det norske samlaget, 2007), 13-45; 
Erlandsen, Pas nu paa, 28-44. 
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Intelligentssedler, Bergens Stiftstidende og Den bergenske Merkur og tidsskriftene 

Intelligentsbladet, Norsk Penning-Magazin og Ny Hermoder for andre forskere, men de har 

ikke etablert en fullstendig oversikt over norske fotografiomtaler. Siden kun omtaler sitert i 

deres arbeider er samlet, og ikke andre omtaler, tilbyr ikke deres verk en utdypende oversikt 

over norske omtaler av fotografien rundt 1840. Heller enn å gjennomføre en bred analyse i 

forlengelsen av deres undersøkelser, ønsket jeg å foreta en nærlesing av et utvalg 

publikasjoner. En nærlesing åpner for analyser ikke bare av hva som stod på trykk om 

fotografien, men også en undersøkelse av omtalene i sammenheng med publikasjonene selv 

og andre samtidige tematikker presentert i dem. Avgjørelsen om å fokusere kun på fire 

publikasjoner ble tatt fordi en begrenset ramme var nødvendig for å kunne gå inn i 

fotografiens intervensjon i etablerte kunnskapsfelt og medieteknologi. Et begrenset utvalg 

publikasjoner gjorde rett og slett de ulike faktorene mer håndterlige. Samtidig ønsket jeg å 

supplere de brede, men ufullstendige, undersøkelsene til Erlandsen og Lien med en oversikt 

over alle omtaler av fotografi i de undersøkte publikasjonene, for å klargjøre i hvilken form 

fotografi hovedsakelig ble omtalt i norsk presse. Oppgavens første vedlegg ”Omtale av 

fotografien” opplyser om hvilke numre av de undersøkte publikasjonene som omtaler 

fotografi og etablerer et første skritt mot en fullstendig og systematisk gjennomgang av norsk 

presses omtale av den tidlige fotografien. 

For å sikre at analysen til tross for et begrenset utvalg publikasjoner kunne påberopes 

en viss gyldighet for en mer generell norsk resepsjon, falt valget på Den Constitutionelle, 

Intelligentsbladet, Norsk Penning-Magazin og Ny Hermoder. Bak valget av de nevnte 

publikasjonene ligger to vurderinger. For det første ønsket jeg å nærlese en avis for å 

undersøke hvordan et nyhetsorgan med daglige utgivelser vektla oppfinnelsen fotografi. Den 

Constitutionelle ble valgt fordi den var en av landets mest sentrale aviser rundt 1840. 

Lesningen av omtalene Erlandsen og Lien henviser til, etterlot et inntrykk av at Den 

Constitutionelle var tettest på de fotografiske nyhetene, blant annet var det her fotografien 

første gang ble omtalt i norsk presse. I tillegg ble dens fotografiomtaler hyppig sitert i andre 

publikasjoner, og den beskrives som den viktigste kultur- og debattavisen i perioden. Det ga 

et inntrykk av at Den Constitutionelle, til tross for et mindre opplag enn Morgenbladet, 

utgjorde fronten i den norske fotografiresepsjonen.33 Den andre grunnen til valget av de 

nevnte publikasjonene var at i den tidlige norske fotografihistorien stod én mann, sakføreren, 
                                                
33 Odd Arvid Storsveen, ”En frihet til besvær”, i En samfunnsmakt blir til: 1660-1880, red. Martin Eide, bn 1 av 
Norsk presses historie, (Oslo: Universitetsforlaget, 2010), 220; Erlandsen, Pas nu paa, 30-34. Mot slutten av 
1830-årene hadde Den Constitutionelle et opplag på omtrent 500, mens Morgenbladet hadde 1400.   
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boktrykkeren, bokhandleren og forleggeren Hans Thøger Winther, sentralt.34 Ved å nærlese 

tidsskrifter utgitt av ham sammen med den ledende avisen Den Constitutionelle var og er 

målet at oppgavens analyser, til tross for at de er basert på et snevert utvalg publikasjoner, sier 

noe om den tidlige, norske resepsjonen generelt.  

Perioden 1839 til 1842 ble valgt fordi fotografi offentliggjøres som idé i 1839, men 

først som teknikk og bilder i Norge i januar 1842. Bakgrunnen for og konsekvensene av det 

utdypes i oppgavens andre kapittel, ”Den tidlige norske fotografiresepsjonen”. Konkret ble 

nærlesningen utført gjennom en fullstendig gjennomlesing av samtlige utgaver mellom 1. 

januar 1839 og 1. januar 1842 av de utvalgte mediene i den stand de fremkommer ved 

Nasjonalbiblioteket i Oslo. De aller fleste er lest på mikrofilm, mens enkelte utgaver av 

Intelligentsbladet er lest på papir. Visse utgaver av Den Constitutionelle har så dårlig kvalitet 

at de har vært umulige å lese, men av 1094 utgaver, dreier dette seg om kun rundt 15 stykker. 

Tidsskriftene har derimot en god trykkekvalitet, og samtlige 108 utgaver er lest.  

 

1.3.2. Bearbeidelse gjennom en resepsjonshistorisk nærlesning 

Underveis i nærlesningen har fokuset ligget på omtaler av fotografien, med et kontinuerlig 

blikk for hva annet som omtales og da særlig omtaler der fotografien opptrer som ”gjest”. 

Selv om tekstanalyse har vært den ledende metoden har også visse kvantitative undersøkelser 

vært gjennomført for å vise at de strategiene jeg anser som vesentlige i en tekstanalytisk, 

kvalitativ forstand, også dominerer rent kvantitativt. Disse presenteres i oppgavens andre 

kapittel og viser blant annet hvordan omtalene fordeler seg mellom publikasjonene og hvilket 

opphav som kan stadfestes.  

 En utfordring for nærlesningen har vært nettopp omtalenes opphav. Selv om få av 

omtalene er signert eller viser til et navngitt opphav, synes det klart at hovedvekten stammer 

fra publikasjoner og aktører utenfor Norge. En norsk resepsjon av fotografi i de fire utvalgte 

publikasjonene er altså en resepsjon som står i spenn mellom konteksten tekstene er skrevet i 

og den norske konteksten de publiseres og leses i. Navn, intellektuelle strømninger og 

forklaringsrammer som refereres til i omtalene har jeg derfor søkt å belyse før jeg har 

undersøkt hvilken gyldighet den kan ha hatt i en norsk offentlighet rundt 1840.  

 Når jeg i oppgaven bruker begrepet ”den norske resepsjonen” er det altså med to 

forbehold. For det første med et forbehold om det spennet tekstene står i og for det andre med 

et forbehold om at analysen er begrenset til fire utvalgte publikasjoner. Resepsjonen blir 
                                                
34 Erlandsen, Pas nu paa, 36-40; Lien, “Dei første fotografane”, 14-15,20-26. 
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dermed i oppgaven så å si ensbetydende med hva som stod i disse. Oppgaven aspirerer ikke til 

å vurdere hvordan individer eller en norsk offentlighet oppfattet og forstod fotografien ut over 

hva omtalene indikerer at fotografi kan ha blitt oppfattet som, selv om den rett nok antyder 

mulige lesninger. Begrepet den norske fotografiresepsjonen er følgelig ensbetydende med 

omtalene i Den Constitutionelle, Intelligentsbladet, Norsk Penning-Magazin og Ny Hermoder 

og relaterer seg altså både til en norsk offentlighet og til andre europeiske kontekster, 

avhengig av hvor teksten stammer fra. 

 

1.4. Forskningshistorisk plassering  
Som den amerikanske kunsthistorikeren Mary Warner Marien understreker, kan 

fotografihistorien, både rent faktisk og som forskningsdisiplin, sees som en kamp om 

betydningen av fotografi både i seg selv og for samfunnet. Min fremstilling av den tidlige 

norske fotografihistorien er intet unntak. Med basis i bestemte oppfatninger av hvordan 

fotografi bør analyseres, fremheves et syn på hva fotografi er blitt, og kanskje fortsatt blir, 

oppfattet som. Perspektivet sammenfaller til dels med Mariens, og hennes programerklæring 

for fotografiske studier fra Photography and its ciritics kan beskrive også mitt prosjekt:  
 
One of the key tasks of photographic studies is to analyze the notion of photography itself, at a level of 
generalization indicating its connections to cultural concepts and historical settings. Photography may 
be an art, but photographic history is not art history. It is a comprehensive field of inquiry 
encompassing many disciplines.35  
 

Mangfoldet i relevante fagfelt for fotografihistorien har vært understreket siden de første 

fotografihistoriske verkene ble publisert på 1840- og 1850-tallet.36 Men som påpekt tidligere 

er det først og fremst kunsthistorikere som har skrevet om fotografi, og det hovedsakelig ut 

fra spørsmålet om hvordan fotografi er kunst. Det gjør ikke jeg.  

Tvert imot konvergerer en rekke ulike fagfelt i min analyse. Basert på kunnskap fra 

kunsthistorien, medievitenskapen, kulturhistorien, vitenskapshistorien og teknologihistorien 

underordnes hva fotografi i den norske resepsjonen mellom 1839 og 1842 ble forstått som et 

idéhistorisk rammeverk. For først og fremst er det idéen om det fotografiske som tematiseres i 

publikasjonene. Ved å bruke idéhistorien som ramme ønsker jeg å understreke at det 

interessante for analysen ikke er hva fotografi faktisk var eller hvordan den ble utført, men 

                                                
35 Mary Warner Marien, Photography and its critics: A cultural history, 1839-1900, (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1997), xiii.  
36 Marien, Photography: A cultural history, 76.  
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publikasjonenes forsøk på å forstå fotografien som en ny nedtegnelsesteknologi, sosial praksis 

og erkjennelsesmåte.   

Andre har understreket behovet av disiplinær bredde i studiet av fotografi, slik 

passasjen fra Marien ovenfor indikerer. Det siste tiåret har et bredt perspektiv hovedsakelig 

vært forbundet med den franske fotografihistorikeren og fysikeren Michel Frizots 

monumentale verk A New History of Photography fra 1998. Der understreker Frizot at 

fotografi befinner seg innenfor en rekke ulike felt og utgjør mange forskjellige praksiser, som 

samtidig har det til felles at lys har påvirket en sensitiv overflate.37 Styrken til Frizots doble 

perspektiv ligger blant annet i at det forener de to dominerende retningene innen 

fotografihistorien, en modernistisk-formalistisk og en postmodernistisk-konstruktivistisk. 

Mens det innen sistnevnte har vært vanlig å vektlegge fotografien som en sosialt formet 

diskursiv praksis der fotografiets ulike funksjoner og praksiser er blitt ansett som det 

betydningsfulle for å forstå fotografi, har den modernistiske retningen fremhevet fotografiets 

særegne mediale essens. Analysen tar med bakgrunn i Frizots doble perspektiv utgangspunkt i 

en både tidsmessig og geografisk begrenset forståelse av fotografi i den norske resepsjonen 

sett gjennom fire utvalgte publikasjoner mellom 1839 og 1842. Målet er å vise både hvordan 

den forståelsen av fotografi som fremkommer var del av et samvirke med idéhistoriske 

strømninger i sentrale kunnskapsfelt som fysikk og kunst og medieteknologier som skrift, 

men også å vise hvordan fotografien blir ansett for å gripe inn i de samme feltene og endre 

dem. Oppgaven fremhever dermed at en medieteknologi som fotografi har en plass i 

idéhistorisk forskning og at idéhistorisk kunnskap har en plass i fotografiforskningen. Det er 

en faglig sammenknytning som i liten grad er foretatt tidligere, både i norsk og internasjonal 

sammenheng.  

 

1.4.1 Norsk fotografihistorisk litteratur  

Flere arbeider om den tidlige norske fotografihistorien foreligger. For oppgavens del har det 

allerede nevnte kapittelet til Lien i Norsk fotohistorie og de innledende kapitlene i Erlandsens 

bok Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet! Om fotografiens første hundre år i Norge – 1839-1940 

om fotografenes historie i Norge vært de viktigste. Erlandsens introduksjon og Liens kapittel i 

Norsk fotohistorie har etablert et kildegrunnlag og sentrale forståelsesrammer for den første 

fotografien i Norge, og oppgaven bygger videre på deres arbeider. Men der de gir brede 

                                                
37 Michel Frizot, “Introduction: The Age of Light”, i A New History of Photography, red. Michel Frizot og Colin 
Harding, (Köln: Könemann, 1998), 11.  
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introduksjoner til fotografien som startpunkter for enten profesjonen fotograf eller for norsk 

fotografihistorie generelt, er analysen av resepsjonen av fotografien rundt 1840 et mål i seg 

selv for oppgaven. Den går tett inn i et begrenset materiale for å avdekke dynamikken i de 

tidlige omtalene av fotografi. Det er i den detaljerte analysen at oppgavens bidrag til en 

utvidelse av norsk fotohistorisk forskning ligger, og jeg har derfor valgt ikke å inkludere en 

bred introduksjon til den norske resepsjonen av fotografi. Erlandsen og Liens arbeider gir en 

god introduksjon som jeg ser liten grunn til å gjenta, og interesserte lesere henvises til dem. 

Deres bidrag er supplert med artikler om Hans Thøger Winther noe som har gitt god innsikt i 

Winthers virke og fotografiske eksperimenter. I oppgaven er Winther en av flere aktører i 

publikasjonenes omtaler av fotografi, og verken billedlige spor av Winthers fotografiske 

virksomhet eller hans fotobok, Anviisning paa trende fra 1845, er undersøkt nærmere.  

Oppgavens mål er å utvide forskningsfeltet innen tidlig norsk fotografi gjennom en 

analyse av et lokalt forankret, tidsmessig og geografisk, materiale fundert i bredere 

perspektiver. Fotografiens koplinger til de nevnte perspektivene påpekes i den eksisterende 

norske litteraturen, men den analyseres ikke i sin dybde. Ved å introdusere Kittlers 

mediefilosofi som teoretisk redskap både i forståelsen av dynamikken og som historisk 

bakteppe åpner oppgaven opp for nye perspektiver på hva introduksjonen av fotografi i 

pressen rundt 1840 medførte for forståelsen av fotografi, kunst og lysfysikk, samt den 

etablerte medieteknologien skrift. Det er et teoretisk perspektiv som så vidt meg bekjent ikke 

har vært benyttet tidligere innen norsk fotografiforskning. 

 

1.4.2.  Internasjonal fotografihistorisk litteratur 

En av oppgavens utfordringer har, som sagt, vært spennet mellom den konteksten omtalene 

antakeligvis er skrevet i og en norsk offentlig samtale rundt 1840. Internasjonal 

fotografihistorisk litteratur som Frizots A new history of photography, Batchens Burning with 

desire, Mariens to bøker Photography: A cultural history og Photography and its citics: A 

cultural history 1839-1900 samt den tyske antologien Silber und Salz: Zur Frühzeit der 

Photographie im deutschen Sprachraum 1839-186038 av Bodo von Dewitz og Reinhard Matz 

har alle bidratt med nyttig informasjon for å klargjøre referanser i omtalene til naturvitenskap, 

kunst og medieteknologi rundt 1840. Mens Frizot, Batchen og Marien har et hovedsakelig 

engelsk og til dels fransk tyngdepunkt, har Silber und Salz vært en god kilde til den tidlige 
                                                
38 Bodo von Dewitz og Reinhard Matz (red.), Silber und Salz: Zur Frühzeit der Photographie im deutschen 
Sprachraum 1839-1842: Kataloghandbuch zur Jubiläumsausstellung 150 Jahre Photographie, (Köln: Edition 
Braus, 1989).  
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tyske fotografihistorien. Gitt det tette båndet kulturelt, intellektuelt og mediemessig mellom 

Norge og de tyske statene i oppgavens tidsperiode, har Silber und Salz vært sentral, blant 

annet for å kunne identifisere de ulike navnene og debattene som fremkommer i den tidlige 

norske resepsjonen. Innsikt i de skandinaviske landenes tidlige fotografihistorie har særlig 

Marie-Louise Berners kapittel ”En profession bliver til: Daguerreotypiets udbredelse 1839-

1860” i Dansk fotografihistorie39 fra 2004 og Björn Axel Johanssons De första fotograferna: 

Introduktionen av fotokonsten i 1840-talets Sverige40 fra 2005 gitt. Oppgaven foretar ingen 

dyptgripende sammenlikning av den norske resepsjonen med den øvrige skandinaviske, selv 

om den antyder krysningspunkter der det er nødvendig.  

Hvorvidt omtalenes forståelsesrammer innen lysfysikk, kunst og skrift hadde 

gyldighet i Norge rundt 1840 har i liten grad blitt tematisert i de eksisterende arbeidene om 

den tidlige, norske fotografihistorien. Arbeidet med oppgaven har avdekket at mens norsk 

kunst og litteratur rundt 1840 er blitt relativt grundig undersøkt i lys av internasjonale 

strømninger, finnes det få, om noen, gode, utdypende analyser av norsk naturvitenskap, særlig 

fysikk rundt 1840. De arbeidene som er gjort, har tatt for seg enkeltindivider som Christopher 

Hansteen. Det har ligget utenfor oppgavens rammer å foreta for eksempel en dyptgripende 

analyse av norsk fysikk rundt 1840. Men ved å ligge tett på omtalene har jeg søkt å løse de 

utfordringene som den kontekstuelle situasjonen og tilgangen til sekundær litteratur har 

utgjort. Det vil si at jeg har undersøkt hvordan fotografiomtalene inngår i et samspill med 

annen omtale av naturvitenskapelige fenomener, kunst og skrift i pressen. Den eksisterende 

internasjonale litteraturen om tidlig fotografi har således blitt brukt for å synliggjøre aspekter 

ved omtalene, men har ikke kunnet brukes direkte på materialet uten en vurdering av hvilke 

fysiske teorier som var omtalt i artikler trykket i norske aviser og tidsskrifter rundt 1840, i 

hvilke grad en moderne norsk kunstkritikk var etablert eller om pedagogiske idéer knyttet til 

den skriftforståelsen Kittler skisserer var kjent i Norge. 

 

Mellom 1839 og 1842 ble idéer og forestillinger om en radikalt ny nedtegnelsesteknologi 

skapt, formidlet og forsøkt forstått i de fire publikasjonene Den Constitutionelle, 

Intelligentsbladet, Norsk Penning-Magazin og Ny Hermoder. Den produktive resepsjonen 

som avtegner seg, kan beskrives som en introduksjon, intervensjon og integrasjon i én etablert 

                                                
39 Marie-Louise Berner, ”En profession bliver til: Daguerreotypiets udbredelse 1839-1860”, i Dansk 
fotografihistorie, red. Mette Sandbye, (København: Gyldendal, 2004).  
40 Björn Axel Johansson, De första fotograferna: Introduktionen av fotokonsten i 1840-talets Sverige, (Lund: 
Historiska Media, 2005). 
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medieteknologi, skriften, og to kunnskapssystemer, naturvitenskap og kunst. Sammen med 

publikasjonenes rammer medvirker de til at en forståelse av fotografi som en 

nedtegnelsesteknologi uten bånd til det menneskelige sanseapparat og den menneskelige 

hånden etableres, der fotografien kan betegnes som lysskrift og som synsprotese.  

Gjennom de neste fire kapitlene søker jeg å vise kompleksiteten og tvetydighetene 

iboende i resepsjonen. Målet er å gi et eksempel på hvordan mottakelsen av noe nytt kan 

beskrives som et produktivt samvirke mellom en ny teknologi og etablerte diskursive rammer, 

om de er teknologiske, vitenskapelige eller estetiske. I den norske resepsjonen av fotografi 

spilte den skriftbaserte pressen en særlig rolle, noe neste kapittel belyser rekkevidden av.   
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2: Den tidlige, norske resepsjonen av fotografien 
Den 4. februar 1839 melder Den Constitutionelle at ”Hr. Arago har i det parisiske 

Videnskabers Academie den 7de Januar givet en Beretning om Hr. Daguerres skjønne 

Opfindelse,”41 og fotografi som idé introduseres til Norge. Først i oktober 1840 blir fotografi 

som bilde introdusert, da det første daguerreotypiet kan beskues i Bergen Kunstforening.42 

Mens det gikk tre uker før den fotografiske idéen ble omtalt i norsk presse, gikk det nærmere 

to år før objektene av prosessen, daguerreotypier, kunne betraktes i Norge. I andre europeiske 

land foregikk også resepsjonen av fotografi skrittvis, men det var få land der en offentlig 

utstilling, og dermed en mulighet til å se fotografi som teknologi og som visuelle bilder, lot 

vente på seg så lenge som i Norge. Til sammenlikning omtalte Dagligt Allehanda fotografi 

første gang 28. januar 1839 og i slutten av februar 1840 kunne svenske borgere betrakte et 

daguerreotypi ved Det kongelige slott i Stockholm, mens Kunstforeningen i København 

allerede i november 1839 hadde fremvist et daguerreotypi.43 I større grad enn i mange andre 

vestlige land var dermed pressen i Norge lenge eneste kilde til kunnskap om den nye 

oppfinnelsen, og fotografien som nedtegnelsesteknologi ble forståeliggjort i og gjennom den 

skriftlige nedtegnelsesteknologien.  

Kapittelets introduksjon til den tidlige norske resepsjonen av fotografien er strukturert 

i to deler, der jeg først undersøker hvilke rammer Den Constitutionelle, Intelligentsbladet, 

Norsk Penning-Magazin og Ny Hermoder etablerte for forståelsen av fotografi. Det vil si at 

jeg antyder hvordan det faktum at fotografien introduseres i pressen, og spesielt i de fire 

undersøkte publikasjonene, kan ha medvirket til forståelsen av fotografi. Deretter skisseres 

hovedlinjene i selve omtalene av fotografien. To linjer utskilles. For det første introduseres 

fotografien i den første norske omtalen av fysikeren Arago i et vitenskapelig forum, Det 

franske vitenskapsakademi, og allerede i den første omtalen knyttes dermed fotografien til 

naturvitenskap og fysikk, et bånd som holder seg stabilt gjennom den tidlige resepsjonen. For 

det andre møtes offentliggjøringen av Daguerres unikumsbilder raskt av en forventning om 

papirfotografi og muligheten for masseproduksjon av billige fotografier. Ved å undersøke 

hvorvidt de to hovedlinjene holder seg stabile eller endrer seg gjennom resepsjonens ulike 

faser, kan vekselvirkningen mellom publikasjonene som ytre ramme og omtalenes innhold 

antydes. Samvirket mellom pressen, omtalene av fotografien og den skrittvise introduksjonen 

                                                
41 ”Daguerres Fixation af Billederne i camera obscura”, Den Constitutionelle, 04.02.1839.  
42 ”Bergen, d. 7de October”, Den Constitutionelle, 13.10.1840.  
43 Johansson, De första fotograferna, 69, 133; Den Constitutionelle, 27.11.1839; Den Constitutionelle, 
25.02.1840.   
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åpner for en beskrivelse av den norske fotografiresepsjonen som at (1) fotografi forstås som 

en ny nedtegnelsesteknologi, (2) fotografi antas å utgjøre en intervensjon i naturvitenskapen 

og lysfysikken og (3) fotografi antas å utgjøre en intervensjon i kunsten.  

 

2.1.  Resepsjon i pressen 
Den tidlige norske resepsjonen av fotografi foregikk hovedsakelig i pressen, hvilket betyr at 

fotografi som ny nedtegnelsesteknologi ble introdusert gjennom den eldre 

nedtegnelsesteknologien skrift. I Aufschreibesysteme fremhever Kittler at mediene skaper 

mulighetsrom for tenkning og forståelse, samtidig som mediene er åsted for refleksjoner over 

det mulighetsrommet de selv skaper.44 Ved å undersøke hvilken profil publikasjonene har, 

hvordan fotografiomtalene plasseres i dem og hvem som er opphav til tekstene, kan 

betydningen av at fotografi introduseres i den skriftbaserte pressen for forståelsen av den nye 

oppfinnelsen og dens samvirke med kunnskapsfeltene naturvitenskap og kunst, samt 

medietekonologien skrift klargjøres.  

 

2.1.1. Publikasjonenes profiler 
En publikasjons profil fremkommer gjerne gjennom redaksjonelle valg av tekster, samtidig 

som profilen utgjør en viktig kontekst for å etablere en teksts mening. Omtalene av fotografi i 

den tidlige norske resepsjonen inngår i et slikt samspill, der de på den ene siden medvirker i 

etableringen og opprettholdelsen av publikasjonenes profiler, samtidig som de opprettholder, 

svekker eller forsterker bestemte trekk i omtalene. Totalt publiseres 88 omtaler av fotografien 

i de undersøkte publikasjonene: 

 
Fordeling mellom publikasjonene 
 

D.C.45 I.B.46 N.P.M.47 N.H.48 
Idéfasen, 01.01.1839 - 01.09.183949 6/24350 5/8 1/8 - 
Teknologifasen, 01.09.1839-13.10.1840 50/406  4/14 

1/14 

1/4 - 
Objektfasen, 13.10.1840 - 01.01.1842 14/445 1/1 0/14 6/49 
Totalt 70/1094 10/23 2/36 6/49 

                                                
44 Kittler, Discourse networks, 97, 136-140. Dette utgjør grunnpremisset for Kittlers refleksjoner. I lesning av 
ETA Hoffmans fortelling ”Der goldne Topf” viser Kittler tydeligst den trykte bokens mediale selvrefleksjon.  
45 Den Constitutionelle 
46 Intelligentsbladet. Utgitt mellom 1839 og 1840. 
47 Norsk Penning-Magazin 
48 Ny Hermoder. Utgitt mellom 1841 og 1843.  
49 De fire fasene redegjøres det nærmere for under avsnitt 2.2.   
50 Tallet foran / refererer til antall omtaler av fotografi, tallet bak / refererer til antall utgaver i samme periode. 
Der det i samme utgave er publisert for eksempel to omtaler adskilt med overskrifter eller under forskjellige 
seksjoner, er de registrert som to omtaler. Når derimot for så vidt ulike omtaler står samlet etter hverandre under 
samme overskrift, er disse registrert som en omtale.   
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Som tabellen viser, omtales fotografien i rene tall flest ganger i Den Constitutionelle. 

Samtidig er omtalen av fotografien sett i sammenheng med antall utgivelser klart mindre enn i 

Intelligentsbladet, der 43% av utgavene inneholder omtaler av fotografien, noe som gjør 

bladet til den ivrigste formidleren. I rene tall er omtalen svakest i Norsk Penning-Magazin, 

der fotografien omtales to ganger i til sammen 36 numre. Omtalefrekvensen av fotografi kan 

ha sammenheng med publikasjonenes profil, og et blikk på dem kan klargjøre hovedtendenser 

i den norske resepsjonen.  

Fotografi omtales som sagt flest ganger i Den Consitutionelle, Christiania-avisen 

grunnlagt av bokhandler Johan Dahl i 1837. Bak stod medlemmer av det såkalte 

”intelligentspartiet”, en gruppe unge akademikere som i 1832 hadde meldt seg ut av 

Studentersamfundet og dannet Det norske Studenterforbund. De hadde markert seg på den 

liberalistiske og konservative politiske fløyen i sin motstand mot økt politisk innflytelse for 

bøndene og i sitt forsvar for et fortsatt sterkt bånd til dansk kultur som motvekt og inspirasjon 

for den, ifølge dem, umodne norske kulturen. De tok også til orde for virkelighetsbeskrivelser 

i litteraturen, og flere hadde en nyttefokusert innstilling til egen rolle som samfunnsopplysere 

og samfunnsbyggere.51 Tilknytningen til ”intelligentspartiet” medvirket til å inkludere 

spørsmål og temaer publisert i avisen i en intellektuell samtale med den betydningstilskrivelse 

som da medfølger. Når fotografien ble omtalt en rekke ganger i Den Constitutionelle, kan 

derfor avisens profil ha medvirket til å etablere oppfinnelsen av fotografi som en viktig 

intellektuell hendelse.  

Samtidig vitner både sammensetningen av avisens knapt 500 abonnenter, de fleste 

embetsmenn, handelsmenn eller håndverkere bosatt i Kristiania og omegn, og fokuset på 

nytteorientert opplysning og samfunnsbygging, om at Den Constitutionelles intellektuelle 

profil også hadde en klar praktisk komponent.52 Avisens mest betydningsfulle redaktør, 

juristen, økonomen og den senere stortingspolitikeren Anton Martin Schweigaard, som var 

medlem av avisens redaksjonsråd fra 1837 og fra 1839 til 1840 ansvarlig redaktør sammen 

med juristen og politikeren Ulrik Motzfeldt, spilte en sentral rolle for Den Constitutionelles 

praktisk-intellektuelle fokus.53 Schweigaard var en av 1800-tallets viktigste politiske og 

intellektuelle skikkelser, og i sitt politiske virke og i sine tekster understreket han betydningen 

                                                
51 Ingar Hauge, ”Poetisk realisme og nasjonalromantikk”, i Fra Wergeland til Vinje, bd 2 av Norges 
litteraturhistorie, red. Edvard Beyer, (Oslo: J.W. Cappelen forlag, 1975), 249-255.  
52 Storsveen, ”En frihet til besvær”, 220; Rune Ottosen, ”Den Constitutionelle”, i Norske aviser fra A til Å, red. 
Idar Flo, bn 4 av Norsk presses historie, (Oslo: Universitetsforlaget, 2010), 84. Opplagstall fra slutten av 1830-
årene. 
53 Storsveen, ”En frihet til besvær”, 240-242.  
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av naturvitenskap og fremmet teknologisk og industriell utvikling i Norge.54 Ved at 

Schweigaard både fremstod som talsperson for nyttehensyn i mange saker og fordi han 

medvirket til at ulike temaers betydning for samfunnsutviklingen ble belyst, ble Den 

Constitutionelle ansett som en publikasjon der slike spørsmål ble drøftet. Omtalene av 

fotografi kunne dermed i lys av Den Constitutionelles profil leses og forståeliggjøres som del 

av en optimistisk samfunns- og kulturbygging gjennom opplysning om og anvendelse av 

naturvitenskap, ny teknologi og litteratur.  

De undersøkte tidsskriftene Intelligentsbladet, Norsk Penning-Magazin og Ny 

Hermoder har i likhet med Den Constitutionelle en profil sentrert rundt ny teknologi, 

naturvitenskap og estetikk, men har et sterkere fokus på estetikk og medieteknologi. Bak 

tidsskriftene stod samme mann, Hans Thøger Winther. I likhet med Schweigaard, var også 

Winther jurist, men der Schweigaards fokus lå på bruk av ny teknologi og vitenskap i 

byggingen av et effektivt og hensiktsmessig norsk samfunn, var Winthers fokus mer 

medieteknologisk. I 1822 åpnet Winther en musikk- og bokhandel i Kristiania, og i 1826 

grunnla han byens andre litografiske trykkeri, som raskt ble byens mest betydningsfulle.55 I 

tillegg til å trykke og publisere fag- og skjønnlitteratur innenfor en rekke områder, ga Winther 

ut illustrative verk, som Norges første illustrerte bibel og Billedsamling for Ungdommen og 

dens Venner av Petter Andreas Brandt, en av de tidligste kunstnerisk illustrerte bøkene i 

Norge.56 Da Winther i 1834 startet det tidsskriftet som ansees som hans viktigste, Norsk 

Penning-Magazin, Norges første illustrerte tidsskrift, var det som en integrert del av en 

langvarig visuell og illustrativ virksomhet. Bladet var illustrert med xylografier og litografier, 

og hadde som formål å opplyse og utdanne sitt publikum innen nyttige kunnskaper, men også 

å underholde. Det var billig og hadde fri postforsendelse til samtlige postmestere og 

poståpnere i Norge.57 Prisen, distribusjonen og bladets profil knyttet det til bredere lag av 

folket. I kraft av sin nyskapende karakter og fordi det nådde bredt ut i landet var derfor 

Winthers Norsk Penning-Magazin betydningsfullt. Sett i sammenheng med resepsjonen av 
                                                
54 Øystein Sørensen, s.v. ”Anton Martin Schweigaard”, Norsk biografisk leksikon, 
http://snl.no/.nbl_biografi/Anton_Martin_Schweigaard/utdypning (oppsøkt 16.02.2011); Hauge, ”Poetisk 
realisme og nasjonalromantikk”, 254-255.  
55 Leif Preus, ”Hans Thøger Winther: Landets første fotograf”, St. Hallvard 60, nr ¾, (1982): 175; Rolf A. 
Strøm, ”Hans Thøger Winther: Norges første fotograf og grunnleggeren av den norske illustrerte presse”, i 
Volund: Årbok for selskapet Norsk Teknisk Museum, (Oslo, 1958), 133.  
56 Lien, ”Dei første fotografane”, 20; Erlandsen, Pas nu paa, 36.  
57 Peter Larsen, ”Kapittel 5: Det tidlege fotografiet i blad og aviser”, i Norsk fotohistorie: Frå daguerreotypi til 
digitalisering, av Sigrid Lien og Peter Larsen, (Oslo: Det norske samlaget, 2007), 138-140; Tor Are Johansen, 
”…med bilder”, i En samfunnsmakt blir til 1660-1880, red. Martin Eide, bd 1 av Norsk presses historie, (Oslo: 
Universitetsforlaget, 2010), 391-393. På forsiden til hvert nummer stod bladets formål og prispolitikk, se for 
eksempel Norsk Penning-Magazin 6,  nr. 3 (1839). 
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fotografien er det påfallende at tidsskriftet mellom 1839 og 1842 kun omtaler fotografi to 

ganger. Det gir en indikasjon om at Winther betraktet det som et nødvendig tema å informere 

om, men ikke av så stor interesse at det hadde krav på omfattende presentasjon overfor et 

bredt publikum. Fokuset på ”nyttige Kundskabers udbredelse”58 i Norsk Penning-Magazin 

indikerer også at fotografien ikke først og fremst var interessant som idé, men som praksis, 

noe publiseringen i 1842 av den første, norske, fotografibaserte litografiske illustrasjonen i 

Norsk Penning-Magazin underbygger.59 Mens fotografien i Den Constitutionelle inkluderes i 

en samtale om teknologi, samfunnsbygging og estetikk for en snever intellektuell krets, 

inkluderes fotografien i Norsk Penning-Magazin i et opplysningsprosjekt, der almuen skal få 

innsikt i nyttig kunnskap om litteratur, teknologi og naturvitenskap, for å nevne noe. Norsk 

Penning-Magazins profil medvirker dermed til å knytte fotografien til praktisk og nyttig 

teknologi og kunnskap, samtidig som den begrensede omtalen sammenlignet med Den 

Constitutionelle og Intelligentsbladet indikerer at fotografi først og fremst oppfattes som 

interessant for en elite, embetsstanden.    

Winthers plassering av fotografien innenfor en opplysende teknologisk kontekst 

støttes av hans utgivelse av boken Anviisning til paa trende forskjellige Veie at frembringe og 

fastholde Lysbilleder paa Papir i 1845. Boken var Norges første fotobok og en av verdens 

første fotobøker. I den redegjør han for og gir instruksjon i sin egenutviklede 

papirfotografiske metode.60 Vedlagt i boken skal det også ha vært et litografi av et av hans 

fotografier.61 Boken er ikke undersøkt nærmere i oppgaven, da den faller utenfor oppgavens 

periodebegrensning. Likevel er Anviisning til paa trende viktig, fordi den viser at Winther 

hadde en dyp interesse for den nye oppfinnelsens teknologi. I boken, som i artikler forfattet av 

ham publisert i Den Constitutionelle og i egne tidsskrifter, vektlegger Winther fotografiens 

nyskapende teknologi, en teknologi som antas å ville revolusjonere trykt massedistribusjon av 

informasjon når en funksjonell papirfotografi er blitt utviklet. Med fotoboken tydeliggjøres et 

aspekt ved Winthers publikasjoner generelt i den tidlige norske resepsjonen av fotografi, i 

dem inkluderes nemlig ikke fotografien kun i bruk og formidling, men også i utvikling av ny 

teknologi, det vil si ny medieteknologi. Mens fotografien i Den Constitutionelle omtales og 

integreres  på lignende vis som andre nye oppfinnelser og naturvitenskapelige oppdagelser, 

                                                
58 Norsk Penning-Magazin 6,  nr. 3 (1839).  
59 ”Prospekt af Bankbygningen i Kristiania”, i Norsk Penning-Magazin 9, nr. 9 (1842).  
60 Hans Thøger Winther, Anviisning til paa trende forskjellige Veie at frembringe og fastholde Lysbilleder paa 
Papir, som Portraiter af Levende Personer … en Opfindelse, (Christiania: H.T. Winther, 1845).  
61 Strøm, ”Hans Thøger Winther”, 131; Preus, ”Landets første fotograf”, 175, 177-178.   
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skiller introduksjonen i Winthers publikasjoner seg ut. Winthers medieteknologiske fokus 

innebærer at fotografien eksplisitt i omtalene inkluderes og integreres i den skriftbaserte 

pressen, ved at for eksempel fotografibaserte illustrasjoner trykkes i publikasjonene og at 

papirfotografiets mulige  fremtidige roller i pressen påpekes. I de to øvrige tidsskriftene 

undersøkt i oppgaven, Intelligentsbladet og Ny Hermoder får Winthers teknologiske fokus, 

synliggjort i Norsk Penning-Magazin og Anviisning til paa trende, en estetisk dimensjon.   

Intelligentsbladet ble utgitt av Winther mellom 1839 og 1840 som et tillegg til Norske 

Læsefrugter, der skjønnlitteratur som noveller, føljetongromaner og dikt ble publisert. 

Intelligentsbladet var på syv-åtte sider og omhandlet litterære, kunstneriske, motemessige og 

musikalske refleksjoner, samt bragte nyheter fra de samme feltene. Ved årsskiftet 1840 

opphørte tidsskriftet, og abonnentene ble tilbudt det nystartede Ny Hermoder. I likhet med 

Intelligentsbladet hadde Ny Hermoder et estetisk fokus, og for begges vedkommende var det 

relativt bredt. Blant skjønnlitterære tekster som Mauritz Hansens Tolderen paa Lahelle, 

kobberstikk av Wellington, oppdagelsen av tapte Goethe-manuskripter og oppfinnelsen av et 

nytt sinkplatetrykkeri, ble fotografien omtalt.62 I Intelligentsbladet og Ny Hermoder 

introduseres fotografien dermed som tilhørende et estetisk felt, ikke nødvendigvis som kunst, 

men som en reproduktiv kunst. Winthers prioritering av fotografi i Intelligentsbladet og liten 

omtale i Norsk Penning-Magazin indikerer at fotografien for tidskriftenes vedkommende 

primært introduseres innenfor det estetiske feltet. Samtidig vitner fotoboken og omtalene i 

Norsk Penning-Magazin, Intelligentsbladet og Ny Hermoder om en inkludering av fotografi i 

en relativt omfattende teknologisk-estetisk kontekst. Siden Winther var kjent som en 

nybrottsmann innen det trykte, illustrative feltet og for at hans publikasjoner hadde en 

nyskapende karakter, blir fotografien gjennom plassering i hans magasiner også del av en 

utvikling av ny medieteknologi. Oppgavens hovedkilder, Den Constitutionelle og Winthers 

tidsskrifter, medvirker dermed i to hovedlinjer i den norske resepsjonen. Fotografien 

introduseres som en allment interessant oppfinnelse med praktisk nytteverdi for samfunnet 

generelt og naturvitenskapen spesielt. Samtidig vektlegger Winthers tidsskrifter fotografiens 

medieteknologiske aspekter, ikke bare i form av bruk og formidling, men som åsteder for 

utvikling av ny medieteknologi.  

 

                                                
62 Ny Hermoder 1, nr. 4 (1841); Ny Hermoder 1, nr. 21 (1841).  
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2.1.2. Omtalenes plassering 
Plasseringen av omtalene av fotografi innad i de undersøkte publikasjonene forsterker den 

tendensen publikasjonenes profil etablerer. Den Constitutionelles oppbygning følger Odd 

Arvid Storsveens beskrivelse av norske aviser før 1850:  
 
[D]et [var] alltid … gitt bred plass til ’Udenlandske Efterretninger’. På forsiden kunne man plassere en 
spissartikkel eller ’leder’, men nesten alltid nyheter fra utlandet, og i tillegg kanskje et dikt eller 
minneord. Innenlandske nyheter fulgte gjerne på side 2, og deretter 
var det plass for debatt, innlegg og oversiktsartikler av ulike slag. Nederst på side 3 begynte 
proklama og ulike annonser, og hele siste side var reservert for slikt stoff, inkludert dødsannonser og 
meldinger om skipsanløp og reisende.63 
 

Fotografien inkluderes i alle de nevnte seksjonene i Den Constitutionelle, men hovedsakelig 

er omtalene å finne under ”Udenlandske Efterretninger” eller ”Blandet Indhold”. Det betyr at 

fotografien inkluderes sammen med omtaler av både internasjonale og lokale nyheter, 

naturvitenskap og teknologi og refleksjoner rundt estetiske, moralske og religiøse spørsmål. 

Fotografien henvises ikke til plasseringer som skulle indikere at det er stoff for spesielt 

interesserte. Plasseringen av tekstene om fotografi i avisen viderefører dermed fotografien 

som allment interessant. 

 Tidsskriftene følger ikke samme faste oppsett som Den Constitutionelle. De tre 

tidsskriftene deler ingen felles struktur, selv om også de har noen overordnede fellestrekk. 

Eksempelvis skilles det skjønnlitterære stoffet fra sakprosaen, enten i form av atskilte hefter, 

som i Norske Læsefrugter og Intelligentsbladet, eller i egne seksjoner, som i Ny Hermoder. I 

Intelligentsbladet og Ny Hermoder er det videre faste overskrifter i hvert nummer, med 

gjengangere som ”Litteratur- og Kunstnotiser” og ”Nye Parisermoder”. Norsk Penning-

Magazin har derimot en friere organisering. Her er det få overordnede seksjonsoverskrifter, 

det er heller overskriften til den enkelte tekst som gir informasjon om hva slags stoff som 

presenteres. Det fører til at fotografien blir omtalt side om side med en rekke forskjellige 

temaer. Eksempelvis består Norsk Penning-Magazin fra oktober 1839 av følgende artikler: 

”Agershuus Fæstning”, ”Montblancs Iishav”, ”Den østerrigske Proteus”, ”Den lille 

Vandfiirbeen”, ”Om Kunsten at fremkalde Billeder ved Lysstraalernes Indvirkning”, 

”Diætetik, eller almindelige Regler til Sundhedens Vedligeholdelse”, ”Nye Opfindelser: En 

nye Boktrykkerpresse” og ”Nye Typer: En Composition lig Speilglas”.64 Den brede 

konteksten Norsk Penning-Magazin inkluderer fotografien i, brytes i Ny Hermoder og 

                                                
63 Odd Arvid Storsveen, ”Kultur, fornøyelser, norskhet”, i En samfunnsmakt blir til: 1660-1880, red. Martin 
Eide, bd 1 av Norsk presses historie, (Oslo: Universitetsforlaget, 2010), 270.  
64 Norsk Penning-Magazin 6, nr. 10, (1839).  
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Intelligentsbladet, der alle omtalene, med unntak av en tekst i Ny Hermoder under ”Theater- 

og Dags-Nyheder”, er publisert under seksjonsoverskrifter som ”Kunst- og Litteraturnotiser”, 

”Kunstpræsentationer” og ”Kunstnotitser”. Kunstseksjonene omfatter riktignok i både 

Intelligentsbladet og Ny Hermoder et større omfang av stoff enn hva som i dag seksjoneres 

under kunst. Ved siden av notisene om fotografi i Ny Hermoder, omtales for eksempel et 

erindringsblad om boktrykkerkunsten i forbindelse med dens 400-års jubileum, en betraktning 

fra Honoré de Balzac om de parisiske soireer og en rapport fra Jakob Liepmanns 

demonstrasjon av sin nye teknikk for avtrykk av oljemalerier.65 Like fullt forsterker 

plasseringen av fotografiomtalene i kunstseksjonen den rammen tidsskriftenes profiler 

etablerte for fotografi som estetisk teknologi. De undersøkte publikasjonenes profil og 

seksjonering av tekster setter dermed en ramme for fotografiomtalene, der fotografi kan anses 

som en allmennyttig, estetisk teknologi. Plasseringen av fotografiomtalene i Den 

Constitutionelle og de tre tidsskriftene viderefører og forsterker dermed den tendensen 

publikasjonenes profiler kan sies å etablere.  

 

2.1.3. Omtalenes opphav 

Grovt sett kan aktørene bak fotografiomtalene deles i tre grupper; anonyme, andre 

publikasjoner og navngitte forfattere. Hver av disse inkluderer fotografien i sitt spesifikke 

autoritetsrom, og etablerer dermed ulike rammer for lesningen av fotografiomtalene. 

  

 

 

 

 

 

                                                
65 ”Literatur- og Kunst-Noticer”, Ny Hermoder 1, nr. 1 (1841); ”Literatur- og Kunst-Noticer”, Ny Hermoder 1, 
nr. 6 (1841); ”Literatur- og Kunst-Noticer”, Ny Hermoder 1, nr. 20 (1841). 
66 ”Et italiensk tidsskrift”.  
67 Hans Christian Ørsted, François Arago, Hans Thøger Winther og Jules Janin.  
68 ”Et tysk blad”, Svensk Statstidning, Den preussiske statstidende, Allgemeine Zeitung, Leipziger Allgemeine 
Zeitung og ”et Münchener Blad”. Sistnevnte er i De första fotograferna identifisert som Münchener Politischer 
Zeitung. Johansson, De första fotograferna, 132.  
69 Christian Piil og Hans Thøger Winther, som står bak artiklene ”Om Lysbilleder” og ”Om Kunsten at 
fremkalde Billeder ved Lysstraalernes Indvirkning”, der førstnevnte publiseres i både Den Constitutionelle og 
Intelligentsbladet, mens den sistnevnte publiseres i Den Constitutionelle, Intelligentsbladet og Norsk Penning-
Magazin. Artiklene er her registrert kun én gang hver.  
70 Journal des Débats, Bergens Stiftstidende, Gutzkows Telegraph.  
71 Donné og Hans Thøger Winther.  

Tekstenes opphav Anonym Andre publikasjoner Navngitt forfatter 
Idéfasen 7 (3/4) 1 (1/0)66 5 (3/2)67 
Teknologifasen 37 (2/35) 6 (1/5)68  3 (2/1)69 
Objektfasen 12 (3/9) 3 (1/2)70 4 (2/2)71 
Sum 56 (8/48) 10 (3/7) 12 (7/5) 
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Et overveiende antall omtaler av fotografien er anonyme, nærmere bestemt 56 av 78, i likhet 

med det øvrige stoffet i publikasjonene.72  

Frem mot slutten av 1830-årene var norske aviser og tidsskrifter gjennomsyret av 

anonymitet. Som første avis i Norge trykket Den Constitutionelle allerede fra starten i 1837 

redaktøren(e)s navn på førstesiden, og markerte dermed at avisen var aktivt redigert.73 

Tekstene i avisen var derimot fortsatt i all hovedsak anonyme. Det samme gjelder for 

Winthers tidsskrifter. Han er tydelig som redaktør og som forfatter av enkelttekster, samtidig 

som flere av de øvrige artiklene og mange notiser står uten opphav i tidsskriftene. Men der 

anonymitet i pressesammenheng i dag ofte forbindes med noe tvilsomt og uetterrettelig, 

forholdt det seg til en viss grad annerledes på 1830-tallet. Fra de første avisene ble etablert i 

Norge på 1700-tallet, hadde anonymiteten tjent som en beskyttelse mot sensur, og dermed 

som betingelse for at kritiske stemmer fra alle deler av folket kunne få spalteplass. Men i 

1830-årene begynte anonymiteten å bli et problem. Heller enn å sikre en kritisk offentlighet 

ble den et skalkeskjul for injurierende spekulasjoner og sleivspark.74 Fotografiomtalene var 

verken samfunnskritiske eller hadde en demokratiserende funksjon. De behøvde derfor ikke 

anonymitetens beskyttelse, men var nok heller anonyme som del av en etablert pressekultur. 

Til tross for at mange av omtalene var anonyme, kan den etablerte anonymiteten ha sikret at 

de like fullt ble oppfattet som etterrettelige og troverdige. Det var avisens og tidsskriftenes 

redaktører og profiler som stod som tekstenes autoritet og legitimerte for deres innhold. 

Dermed forsterker de anonyme tekstene de rammene publikasjonenes profiler og plasseringen 

av tekstene kan sies å legge for den norske resepsjonen av fotografi.   

Annerledes forholder det seg for tekstene med et navngitt opphav. 22 av 

fotografiomtalene kan, som tabellen over viser, knyttes til en aktør utover den publikasjonen 

de fremkommer i som en navngitt skribent eller en annen publikasjon. Mens de anonyme 

omtalene knyttes til publikasjonenes autoritet, etablerer de navngitte publikasjonene og 

forfatterne et eget autoritetsrom for tekstene. Jeg skiller her mellom opphav i andre 

                                                
72 Det samlede antallet omtaler skiller seg fra mengden angitt under ”2.1.1. Publikasjonenes profiler”, fordi jeg 
her har registrert de tekstene som fremkommer flere steder kun én gang.  
73Storsveen, ”En frihet til besvær”, 234-235, 240.  
74 Trygve Riiser Gundersen, ”Drømmen om den patriotiske offentligheten”, i En samfunnsmakt blir til: 1660-
1800, red. Martin Eide, bd 1 av Norsk presses historie, (Oslo: Universitetsforlaget, 2010), 88; Svennik Høyer, 
”Christiania: Intelligenz-Seddelene, annonsene og debatten”, i En samfunnsmakt blir til: 1660-1880, red. Martin 
Eide, bd 1 av Norsk presses historie, (Oslo: Universitetsforlaget, 2010), 123; Storsveen, ”En frihet til besvær”, 
217, 235, 239-240; Martin Eide, ”En frihet til besvær”, i En samfunnsmakt blir til: 1660-1880, red. Martin Eide, 
bd 1 av Norsk presses historie, (Oslo: Universitetsforlaget, 2010), 225. 
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publikasjoner og navngitte skribenter, fordi de to gruppene medfører ulike autoritets- og 

legitimitetskonstellasjoner for omtalene av fotografi.  

Relativt store deler av norske aviser bestod av tekster sakset fra andre aviser.75 I 

omtalene av fotografi navngis blant annet tyske, franske og svenske publikasjoner, som de 

tyske avisene Allgemeine Preussische Staatszeitung76, Allgemeine Zeitung og Leipziger 

Allgemeine Zeitung, den svenske avisen Svensk Statstidning og den franske avisen Journal 

des Débats. Flere av de navngitte avisene var underlagt statskontroll, og sammensetningen av 

avisene videreførte et skille etablert på 1600-tallet mellom såkalte informasjonsblader eller 

budstikker som formidlet offisiell informasjon, og nyhetsblader, der avsenderen var anonym 

og uten formell autoritet, men ofte formidlet nyheter og samfunnskritiske betraktninger.77 Det 

autoritetsrommet avisene etablerer, skiller seg noe fra nyhetsbladene til budstikkene. Svensk 

Statstidning og Allgemeine Preussische Staatszeitung følger tradisjonen etter budstikkene og 

informasjonsbladene, mens Allgemeine Zeitung og Leipziger Allgemeine Zeitung var 

nyhetsblader, men underlagt henholdsvis den østerrikske og den preussiske sensuren.78 Når 

fotografiomtalene knyttes til statskontrollerte aviser kan det forsterke de linjene 

publikasjonenes profiler og plasseringen av tekstene etablerer, ved at fotografien fremstår som 

en oppfinnelse sentrale europeiske styresmakter tillegger betydning. Allgemeine Zeitung og 

Leipziger Allgemeine Zeitung var i tillegg Tysklands viktigste aviser med store opplag, mens 

Journal des Débats var Frankrikes ledende avis, kjent for politiske kommentarer og 

kulturstoff.79 Sammen var de blant Europas viktigste aviser og sentrale i den internasjonale, så 

vel som den norske formidlingen av fotografi. Ved å være aviser som ”hele” Europa leste, kan 

                                                
75 Erlandsen, Pas nu paa, 34. Oppgaven har ikke sporet omtalene tilbake til de utenlandske avisene, og den har 
heller ikke undersøkt om omtaler som ikke direkte knyttes til en utenlandsk publikasjon, stammer derfra. Det er 
kun i lengre artikler at det påpekes at teksten er hentet fra en utenlandsk avis. Som Erlandsen påpeker i Pas nu 
paa, er det grunn til å anta at en mye større andel av materialet opprinnelig stammer fra utenlandske 
publikasjoner. En undersøkelse av den norske resepsjonens bånd til utenlandsk media er interessant, men ligger 
utenfor oppgavens rammer. Her er det kun rom for å antyde visse sammenhenger. Se avsnitt 1.3.2. for en 
metodisk avklaring.  
76 I materialet omtalt som Den preussiske Statstidende. 
77 Kjell Lars Berge og Trygve Riiser Gundersen, ”Det pressemessige før pressen”, i En samfunnsmakt blir til: 
1660-1880, red. Martin Eide, bd 1 av Norsk presses historie, (Oslo: Universitetsforlaget, 2010), 18; Kjell Lars 
Berge og Trygve Riiser Gundersen, ”Et marked tar form”, i En samfunnsmakt blir til: 1660-1880, red. Martin 
Eide, bd 1 av Norsk presses historie, (Oslo: Universitetsforlaget, 2010), 29: Tor Are Johansen, 
”Teknologispredning, marked og privilegier”, i En samfunnsmakt blir til: 1660-1880, red. Martin Eide, bd 1 av 
Norsk presses historie, (Oslo: Universitetsforlaget, 2010), 103.  
78 Kurt Koszyk, Deutsche Presse im 19. Jahrhundert: Geschichte der deutschen Presse: Teil II, (Berlin: 
Colloquium Verlag, 1966), 19, 20-21, 62, 90, 97; Store norske leksikon, s.v. ”Post-og Inrikes Tidningar”,  
http://snl.no/Post-_och_Inrikes_Tidningar, (oppsøkt 16.02.2011).   
79 William M. Reddy, ”Condottieri of the Pen: Journalists and the Public Sphere in Postrevolutionary France 
(1815-1850), The American Historical Review 99, nr. 5 (desember 1994): 1557, 1561-1562; Koszyk, Deutsche 
Presse, 21.   
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en henvisning til dem i en omtale av fotografien ha medført at den nye oppfinnelsen ble 

oppfattet som ikke bare et interessant tema i Norge eller for utvalgte styresmakter, men i og 

for hele Europa. Journal des Débats, som en opposisjonsavis i et land der pressen hadde 

større muligheter til å utøve åpen journalistikk og kritikk, kan sies å forsterke det ytterligere.80 

Ved at fotografi assosieres med en opposisjonell og uavhengig avis, kan den autoriteten som 

legitimerer fotografi som en allment interessant og viktig oppfinnelse ha blitt forsterket, siden 

det ikke kun er styrende myndigheter, men en bred europeisk offentlighet som antas å tillegge 

oppfinnelsen betydning.  

Mens de navngitte publikasjonene dermed kan sies å forsterke fotografien som en 

allment interessant oppfinnelse, kan de navngitte forfatterne hevdes å bidra til å knytte 

fotografien til naturvitenskap, teknologiutvikling og estetikk. Tolv omtaler kan knyttes til en 

av de seks navngitte forfatterne Hans Christian Ørsted, François Arago, Alfred Donné, Hans 

Thøger Winther, Jules Janin og Christian Piil i den tidlige norske resepsjonen. Mens Piil, en 

dansk gullsmed, delvis kan knyttes til naturvitenskapen, var Ørsted, Arago og Donné alle 

sentrale navn i naturvitenskapen i første halvdel av 1800-tallet. Ørsted var fysiker og var i 

1820 blitt berømt for oppdagelsen av elektromagnetismen. Han var også en sentral formidler 

av naturvitenskapelig kunnskap som sekretær i Det kongelige danske vitenskapsakademi og 

opphavsmann bak Selskab for Naturlærens Udbredelse og Den Polytekniske Læreanstalt, den 

første polytekniske utdanningen i Danmark.81 De to andre skribentene, Arago, fransk 

astronom, fysiker og politiker, og Donné, professor ved Collège de France, var også både 

naturvitenskapelige autoriteter og sentrale formidlere av ny teknologi og vitenskap.82 De 

navngitte forfatterne gir dermed legitimitet til fotografien og bekrefter dens betydning for 

samfunnet generelt, og for naturvitenskapen spesielt, i kraft av sine posisjoner.Ved siden av 

Ørsted, Piil, Arago og Donné, er det Jules Janin og den allerede omtalte Hans Thøger Winther 

som står bak de øvrige navngitte omtalene av fotografien. Janin var et av de ledende navnene 

i fransk journalistikk rundt 1840. Janin virket først som politisk skribent, men det var som 

teaterkritiker og kulturjournalist i Journal des Débats han ble kjent.83 Når fotografien knyttes 

                                                
80 Lenore O’Boyle, “Image of the Journalist in France, Germany, and England, 1815-1848”, Comparative 
Studies in Society and History 10, nr. 3, (april, 1968): 291, 301, 305.  
81 Rolf Lindborg, Ånden i naturen: Naturfilosofen H.C.Ørsted – eksperimentalfysiker, overs. av Gitte Lyngs, 
(København: Gyldendal, 1999), 11; Karen Jelved og Andrew D. Jackson, ”The other side of Ørsted: Civil 
obedience”, i Hans Christian Ørsted and the romantic legacy in science: Ideas, disciplines, practices, red. 
Robert M. Brain, Robert S. Cohen og Ole Knudsen, (Dordrecht: Springer, 2007), 15-16.  
82 Se vedlegg 2 ”Navnefortegnelse” og kapittel 3 ”Fotografien og lysfysikken” for ytterligere informasjon om 
Arago, Ørsted og Donné.  
83 Reddy, ”Condottieri of the Pen”, 1561-62.  
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både til hans velkjente kulturobservasjoner og til Winthers estetisk-teknologiske bakgrunn, 

medvirker det til å forsterke den rammen som publikasjonene kan ha bidratt til å etablere for 

fotografien som estetisk nedtegnelsesteknologi. 

Introduksjonen av fotografien i en skriftbasert nedtegnelsesteknologi, pressen, kan 

følgelig antas å ha etablert rammer for den norske resepsjonen av fotografi. På den ene siden 

etablerer publikasjonene fotografien som en bred nedtegnelsesteknologi av interesse for 

allmennheten i kraft av sin antatte praktiske samfunnsnytte. I den forstand konstituerer ikke 

pressen som nedtegnelsesteknologi som sådan et samvirke med nedtegnelsesteknologien 

skrift. På den annen side bidrar Winther gjennom den senere utgitte Anviisning til paa trende 

og Norsk Penning-Magazin til at introduksjonen i pressen også konstituerer fotografien som 

en presseteknologi. Det vil si at fotografien integreres i en skriftlig nedtegnelsesteknologi. 

Pressen kan dermed sies å etablere rammer for resepsjonen og forståelsen av fotografi, (1) 

som en ny nedtegnelsesteknologi, (2) som en intervensjon i naturvitenskapen, og (3) som en 

intervensjon i kunsten.  

 

2.2. Faser i resepsjonen 
De rammene pressen kan antas å etablere gjennom publikasjonenes profiler, plassering av og 

opphav til tekstene speiles på et tekstlig nivå. Den skrittvise introduksjonen av fotografien 

kan beskrives som en utvikling gjennom fire faser. Fra en idéfase, der naturvitenskapen 

fungerer som faglig autoritet og fotografiens antatte intervensjon i kunsten sammen etablerer 

rammer for å forstå hva fotografi kan være, går resepsjonen via en teknologifase, der den 

fotografiske teknologien intervenerer i naturvitenskapen og etablerer ny kunnskap, samtidig 

som forventningen om fotografien som en vital reproduksjonskunst konkretiseres. Mot slutten 

av 1841 integreres fotografien både i naturvitenskapen og kunsten som teknologisk verktøy 

før den fotografiske teknikken for alvor kommer til Norge i begynnelsen av 1842. 

Utviklingen fra spekulativ introduksjon til teknologisk integrasjon beskrives i det følgende 

delkapittelet for å vise hvordan fotografien etableres som en ny nedtegnelsesteknologi i et 

samvirke med etablerte kunnskapsfelt og medieteknologi.  

 

2.2.1.  Idéfasen 

Med Daguerres og Talbots offentliggjøringer i januar 1839 i to ulike vitenskapelige samfunn 

ble verden informert om fotografien. I all hovedsak ble verden introdusert for den 

fotografiske idé, og ikke for fotografiens tekniske komponenter. Det er derfor hensiktsmessig 
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å omtale den første fasen i resepsjonen av fotografien som idéfasen. Internasjonalt innledes 

den med offentliggjøringen av Daguerres oppfinnelse i januar 1839, mens Den 

Constitutionelles omtale av nyheten om Daguerres oppdagelse den 4. februar 1839 innleder 

idéfasen i Norge. Den 2. september 1839 melder Den Constitutionelle at ”Daguerres 

Opfindelses Hemmelighed er afsløret af Arago i Videnskabernes Selskab i Paris den 19de 

ds.”84 Idéfasen i den norske resepsjonen er avsluttet, og teknologifasen tar over.  

Til sammen omtales fotografien tolv ganger i Den Constitutionelle og tidsskriftene i 

løpet av idéfasen.85 Flere temaer går igjen, og de kan struktureres i to grupper: (1) den 

fotografiske teknologien og (2) nedtegnelsens sannhets- og detaljnivå. Gruppene griper over i 

hverandre, og det fremtrer et samvirke med naturvitenskapen på den ene siden og kunsten på 

den andre, som samlet medvirker til å introdusere fotografien som en ny 

nedtegnelsesteknologi i den norske resepsjonen.   

Samtlige artikler i idéfasen spekulerer rundt hva den fotografiske teknologien kan gå 

ut på. Alle enes om at nøkkelen er Daguerres hemmelige substans, men de skiller lag i 

behandlingen av den. Enkelte tekster nøyer seg med å konstatere at substansen i en eller 

annen form reagerer på lys, som Den Constitutionelle 21. august 1839 og Intelligentsbladet 

for mars 1839, mens andre søker svar på hva slags substans og kjemisk prosess som kan stå 

bak.86 En av de viktigste omtalene i så måte er et utdrag fra Ørsteds foredrag i det danske 

Selskab for Naturlærens Udbredelse, trykket i Den Constitutionelle 5. mars 1839. I foredraget 

var Ørsteds hovedoppgave å tilby en vitenskapelig fundert forklaring på hva fotografien 

kunne være. I kraft av sine vitenskapelige oppdagelser og posisjoner ved danske 

vitenskapsinstitusjoner var Ørsted både i besittelse av den nødvendige fagkunnskapen for å 

kunne reflektere rundt hva den nye oppfinnelsen var, og han hadde en posisjon som ga 

refleksjonene legitimitet og autoritet. Hovedsakelig søker Ørsted i teksten svar på hva slags 

kjemisk grunnprinsipp som kan ligge bak Daguerres oppfinnelse. Det var kjent at i 

fotografien reagerte et kjemisk stoff påsmurt en plate av ukjent metall med lys i et camera 

obscura, men ikke hva slags reaksjon som skjedde eller hvilken substans det var snakk om.87 

                                                
84 Den Constitutionelle, 02.09.1839.  
85 Av disse omtalene er fem notiser, to korte artikler og fem lengre artikler over en spalte eller en side. 
86 François Arago, “Aragos Indstilling til de franske Deputeredes Kammer angaaende Daguerreotypen”, Den 
Constitutionelle, 21.08.1839; ”Kunstpræsentationer”, Intelligentsbladet (1839), nr. 3:1-3.  
87 Utdrag fra Hans Christian Ørsteds foredrag ”Daguerres Opfindelse”, Den Constitutionelle, 05.03.1839. 
Utdraget i Den Constitutionelle er usignert, men tillegges Ørsted i teksten. Foredraget trykkes i det som virker å 
være dets helhet under tittelen ”Daguerres Opfindelse” i Den bergenske Merkur 9. og 12. april 1839. Hans 
Christian Ørsted, ”Daguerres Opfindelse: Foredraget i Selskabet for Naturlærens Udbredelse”, Den bergenske 
Merkur, 09.04.1839 og 12.04.1839.  
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Ved å ta utgangspunkt i hva slags reaksjon som var tenkelig, skisserer Ørsted to 

hovedalternativer, først om det er snakk om en kjemisk reaksjon mellom sølvklorid og lys, og 

deretter om det heller foregår en bleking av et hittil ukjent stoff.88 Det andre sentrale 

elementet i den fotografiske teknikken, hvilket materiale bildene nedfelles på, var derimot 

ikke omgitt av usikkerhet. Bortsett fra Den Constitutionelles offentliggjøring av oppfinnelsen 

den 4. februar 1839, der det feilaktig hevdes ”at det er lykkets ham [Daguerre] at fixere paa 

Papiret denne saa sande Tegning,”89 er omtalene samstemte i at Daguerre nedfeller 

fotografiene på metallplater. Spekulasjonen rundt fotografiens tekniske aspekter er følgelig en 

diskusjon om kjemi. Når fysikeren Ørsteds bidrag i tillegg fremstår som et av de mest 

sentrale, knytter teknologiske spekulasjoner rundt fotografien oppfinnelsen til naturvitenskap, 

og særlig kjemi og fysikk. Fotografien introduseres dermed i den norske resepsjonens idéfase 

gjennom naturvitenskapelige autoriteters spekulasjoner rundt hva fotografien kan være på et 

kjemisk og fysisk plan. 

Entusiastiske rapporter om oppfinnelsens sannhets- og detaljnivå er det andre 

hovedtemaet i omtalene av fotografien som bidrar til å knytte den til naturvitenskap, men også 

til å utfordre kunstens relasjon til mimesis og bane vei for en forventning om 

masseproduksjon av papirfotografi. Daguerres bilder imponerte i sin detaljrikdom. Et 

eksempel er Intelligentsbladets omtale i mars 1839, der den fotografiske gjengivelsen 

beskrives som ”saa fuldkommen, at Billederne, naar de undersøges med Forstørrelsesglas, 

vise selv de mindste Details, som ere skjulte for det blotte Øie, ligesom en Kikkert viser nye 

Details hos Gjenstanden, som det blotte Øie ikke ser i Frastand.”90 Årsaken til detaljnivået er 

den samme i alle omtalene, fotografiens mekaniske karakter. Fraværet av menneskelig 

innblanding sikrer ifølge omtalene både fotografiens sanne gjengivelse av motivet og 

muligheten for detaljer det blotte øyet ikke kan se. Det er følgelig fotografien som ny, 

mekanisk nedtegnelsesteknologi som åpner for dens nytte i for eksempel naturvitenskapen. 

Ved å være en pålitelig og enkel teknikk som selv et barn kan betjene, vil fotografien ifølge 

omtalene kunne være til hjelp i naturvitenskapelige undersøkelser, men også kunne effektivt 

dokumentere arkeologiske fornminner.91 Et samvirke blir tydelig i den norske 

fotografiresepsjonen. Samtidig som naturvitenskapen tas i bruk for å forklare fotografien, 

                                                
88 ”Daguerres Opfindelse”. Den Constitutionelle, 05.03.1839.  
89 ”Daguerres Fixation”, Den Constitutionelle, 04.02.1839.   
90 ”Kunstpræsentationer”, Intelligentsbladet (1839), nr. 3: 2.  
91 Jules Janin, ”Kunstnotitse”, Intelligentsbladet (1839), nr. 7: 4-5; Arago, ”Aragos Indstilling”, Den 
Constitutionelle, 21.08.1839.  
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anerkjennes også fotografiens antatte nytte for naturvitenskapen. Fotografiens intervensjon i 

naturvitenskapen lest gjennom Den Constitutionelle, Intelligentsbladet, Norsk Penning-

Magazin og Ny Hermoder, har altså en dobbel karakter.  

En liknende dobbelthet er tilstede i refleksjonene rundt virkningen av detaljerte, 

fotografiske gjengivelser i kunsten. Det klareste eksemplet er den ikke-navngitte artikkelen 

under seksjonsoverskriften ”Kunstnotitse” i Intelligentsbladet for juli 1839. Artikkelen, som 

fyller hele julinummeret på syv sider, består av to deler, der første del er en oversettelse av en 

opprinnelig fransk artikkel av Janin, mens artikkelens andre del er en kommentar, antakeligvis 

av Winther, til Janins tekst.92 Med utgangspunkt i daguerreotypienes imponerende detaljnivå 

reflekterer Janin over hvilken innvirkning fotografien vil ha på kunsten. Han påpeker at,  
 
Kunsten kan ikke kjæmpe med denne Rival. Man handler her ikke om en plump mechanisk Opfindelse, 
som fremstiller Massen eller Gjenstande uden Skygge og Detail, nei, tvertimod om den fineste, blødeste 
og fuldstændigste Reproduction, der paa ingen Maade er eensformig, som man mulig kunde troe; 
saadanne Billeder ligne ikke hinanden fuldkommen.93  
 

Til tross for at Janin påpeker at kunsten i fotografien har en rival, anser han ikke fotografien 

først og fremst som en trussel. Fotografien kan riktig nok erstatte kunstnerens skisseblokk, 

men den kan også tilgjengeliggjøre kunst og arkitektur i større grad enn tidligere. I artikkelen 

uttrykker Janin en liknende dobbelthet som introduksjonen gjennom naturvitenskap viser. 

Ved å sammenlikne fotografien med kunsten, synliggjør han hva som kjennetegner fotografi, 

samtidig som dens antatte nytte for kunsten skisseres. Det han derimot ikke tar stilling til, er 

hvorvidt fotografi kan være kunst. 

 Det gjør Winther i sin kommentar. Fotografi er ingen kunst, slår han fast, og årsaken 

ligger i fotografiens mekaniske karakter.94 Fordi fotografi ikke er kunst, men derimot en 

mekanisk teknologi, vil den, ifølge Winther, ha dramatiske følger for kunsten:  
 
Den vil som alt Mekanisk, der frembringer Alt, hvad forhen Mennesker udrettede, være skadelig; den 
vil undergrave sand Kunst, som bestaaer deri, at Mennesker med Talenter og med utrolig Øvelse bringe 
det til den Grad av Fuldkommenhed, at de kunne levere et fuldent Maleri, Tegning eller Kobberstik. … 
Det forstaaer sig imidlertid, at hvor Compositioner skulle fremstilles, som tilhøre Maleren selv og hans 
Fantasi, der maa Daguerreotypen staae tilbage, men den kan siden levere disse i det Uendelige – 
saameget er vist, at Kunstnere af mindre Rang vilde gaae tilgrunde, og Kobberstik og Lithographi neppe 
concurrere med denne unge henrivende Søster.95 
 

                                                
92 Kommentaren etterfølger Janins tekst uten ny tittel og den signeres heller ikke. Forfatterens måte å uttrykke 
seg på indikerer at publikasjonen er hans, og det er derfor trolig Winther som står bak.  
93 Janin, ”Kunstnotitse”, Intelligentsbladet (1839), nr. 7: 3.  
94 Usignert, men fremstår som Hans Thøger Winther. Hans Thøger Winther, ”Kunstnotitse”, Intelligentsbladet 
(1839), nr. 7: 6.  
95 Winther, ”Kunstnotitse”, Intelligentsbladet (1839), nr. 7: 6. Den kunstforståelsen Winther forholder seg til og 
som fotografien intervenerer i, behandles i kapittel 4, ”Fotografien og kunsten”. 
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Der Janins tekst vitner om en liknende dobbelthet til forholdet mellom fotografi og 

naturvitenskap for fotografi og kunst ved at både kunsten og naturvitenskapen kan 

tydeliggjøre hva fotografi er, samtidig som fotografien utgjør et nyttig verktøy for dem, vrir 

Winthers kommentar på den dobbeltheten. Rett nok kan kunsten tydeliggjøre hva fotografien 

er, og fotografien kan også være til nytte for kunsten, men først og fremst intervenerer 

fotografien i kunsten og endrer den, ifølge Winther. Kittlers tese om at ny teknologi 

intervenerer i eksisterende og etablerer nye mulighetsrom, synes å passe godt på Winthers 

forståelse av fotografien som nedtegnelsesteknologi. Idéfasen av den tidlige norske 

fotografiresepsjonen kan følgelig beskrives som et samvirke mellom på den ene siden 

naturvitenskapelige spekulasjoner rundt hva fotografien kunne være, og på den andre siden en 

intervensjon i kunstforståelsen i en dobbel bevegelse, der de mulighetsrommene den nye 

nedtegnelsesteknologien fotografi antas å etablere, synliggjøres.  

 

2.2.2. Teknologifasen  

Først i august 1839 ble detaljerte beskrivelser av den fotografiske teknikken tilgjengelig for 

allmennheten. Enkelte omtaler indikerer at Talbots prosess ble gjort kjent allerede fra og med 

hans presentasjon for Royal Society i januar, men den fikk liten oppmerksomhet i så vel 

Storbritannia, som internasjonalt. Siden Talbot i tillegg hadde patentert sin oppfinnelse, var 

heller ikke hans fotografiske teknikk allment tilgjengelig i den grad Daguerres ble i august 

1839.96 Det er derfor rimelig å anse at først med offentliggjøringen av daguerreotypien i 

august 1839, ble fotografien som teknologi kjent. Perioden etter offentliggjøringen av 

metoden omtales derfor i oppgaven som teknologifasen, for å tydeliggjøre at fotografien ikke 

lenger bare var en idé om å avbilde ved hjelp av en kjemisk reaksjon med lys, men også 

omfattet en mer konkret teknologi.  

Teknologifasen er den perioden i den norske resepsjonen der medieinteressen for 

fotografien er størst. Av de 88 omtalene oppgaven analyserer ble 55 trykket mellom 

september 1839 og oktober 1840.97 I teknologifasen som kan sies å utgjøre hovedfasen i den 

norske resepsjonen, videreføres flere av temaene som ble tatt opp i idéfasen. For det første 

videreutvikles koplingen mellom naturvitenskap og fotografi gjennom tekniske og 

teknologiske redegjørelser, i form av veiledninger i fotografi og redegjørelser for dens 

vitenskapelige fundament. Mens samvirket mellom naturvitenskap og fotografi i idéfasen 
                                                
96 Winther, ”Kunstnotitse”, Intelligentsbladet (1839), nr. 7: 7; Johansson, De första fotograferna, 93-94; Marien, 
Photography: A cultural history, 19-23.   
97 De 55 omtalene består av 27 notiser, 11 korte artikler, ni lange artikler og åtte annonser. 
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dreide seg om å klargjøre hva fotografi kunne være og hvilken nytte den kunne ha for 

naturvitenskapen, blir det i teknologifasens omtaler tydelig at fotografien også griper inn i 

naturvitenskapen og medfører nye kjemiske og fysiske innsikter. For det andre beskriver 

omtalene en videreutvikling av teknikken og teknologien, ved at nye aktører entrer banen, nye 

bruksområder skisseres og forslag til løsninger av problematiske sider ved daguerreotypien 

lanseres. Det utgjør en konkretisering av den intervensjonen i kunsten som ble etablert i 

idéfasen. Mens den generelle diskusjonen om fotografi som kunst ikke behandles inngående i 

omtalene, videreføres vektleggingen av fotografi som reproduksjonskunst gjennom inngående 

behandling av eksperimenter med papirfotografi. Teknologifasen i den norske resepsjonen 

medfører dermed en konkretisering av mulighetsrommet til den nye nedtegnelsesteknologien 

som ble synliggjort i idéfasen.   

Daguerres redegjørelse for fotografien når, som nevnt, den norske offentligheten i 

begynnelsen av september 1839. I alle de sentrale avisene trykkes da detaljerte veiledninger. 

Et utdrag fra Den Constitutionelle 3. september 1839 er et godt eksempel:  
 
Fremgangsmaaden med Lysbilledernes Fixering i Kameraobscuraet ved Hjelp af Daguerreotypien, er 
følgende: En sølvpletteret Kobberplade afpoleres vel med opløst Salpetersyre, for at fjerne ethvert 
fremmed Stof, der kunde være udbrede paa dens Overflade, og især ethvert Spor af Kobber, der endnu 
kunde indeholdes i Sølvlaget. Denne Poleren fordrer megen og omhyggelig Opmærksomhed, og 
Rivningen, hvormed Salpetersyren udbredes paa den hele Flade, maa ikke stedse skee paa samme 
Maade, skjønt i samme Retning. Daguerre har fundet, at Kobber, pletteret med Sølv, er 
hensigtsmæssigere end rent Sølv, hvoraf det lader sig formode, at Galvanismen her medvirker. Efter 
Afpoleringen udsættes Metalpladen med meget Forsigtighed i et tillukt Apparat for Joddampe. En liden 
Masse Jod bliver nemlig lagt paa Apparatets Bund og adskilt fra Metalpladen med tyndt Flor, for at 
Dampen derigjennom eensformigt kan fordele sig på Pladen.98 
 

Beskrivelsen er svært detaljert. Det virker nesten som dens mål er å gjøre leserne i stand til 

selv å utføre eksperimenter med fotografien. Samtidig med offentliggjøringen av den 

daguerreotypiske metoden i august 1839 publiserte Daguerre et hefte, Historique et 

Description des Procédés du Daguerréotype et du Diorama, der han redegjorde for de 

tekniske aspektene ved daguerreotypien.99 Heftet ble raskt utbredt og er en mulig, om enn 

indirekte, kilde til flere av artiklene fra høsten 1839.100 Etter september 1839 fokuserer 

                                                
98 ”Daguerreotypen”, Den Constitutionelle, 03.09.1839. 
99 Johansson, De första fotograferna, 105-116. 9. kapittel, ”Daguerres handbok”, i Johanssons De första 
fotograferna er en ypperlig presentasjon av Daguerres hefte.   
100 Den Constitutionelle melder 17. september 1839 at heftet er publisert i Frankrike. Videre oversettes det til 
dansk i det danske tidsskriftet Nyt Magasin for Kunstnere og Haandværkere i oktober 1839, mens Bonniers 
forlag julen 1839 publiserte en svensk oversettelse av heftet. I flere annonser fra april 1840 i Den 
Constitutionelle opplyses det at  ”[i] Johan Dahls Boghandling er at erholde: Daguerro déscription practique des 
procedes du Daguerréotype av. 6 planches. 32 Skill.” Den Constitutionelle, 16.04.1840, 17.04.1840, 18.04.1840, 
19.04.1840, 20.04.1840, 21.04.1840, 22.04.1840, 28.04.1840; Den Constitutionelle, 17.09.1839; Erlandsen, Pas 
nu paa, 32; Johansson, De första fotograferna, 127. 
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omtalene i Den Constitutionelle og tidsskriftene på blant annet fotografiens 

naturvitenskapelige fundament, med andre ord hvilke fysiske og kjemiske komponenter og 

prinsipper som er virksomme i fotografien, og veiledninger i fotografien forsvinner fra de 

allmenne publikasjonene, kanskje fordi spredningen av Daguerres eget hefte minsket behovet 

for tekniske veiledninger. I stedet ble det fokusert på fotografiens vitenskapelige 

implikasjoner.   

Det er symptomatisk for skiftet fra praktisk-teknologiske redegjørelser til 

vitenskapelige forklaringer etter september 1839 at det i stedet for oppfinneren Daguerre er 

fysikeren Arago som i omtalene fremstår som talsperson for daguerreotypien. Den 

Constitutionelle gjengir for eksempel den 6. oktober 1839 Aragos forklaring av Daguerres 

fremgangsmåte til Det franske vitenskapsakademi, der han verken forklarer hvordan en plate 

prepareres eller fremkalles, men derimot hvilke kjemiske reaksjoner som finner sted i 

fotografien. I sin forklaring reflekterer Arago over hvordan reaksjonen mellom en 

sølvbestrøket kobberplate gjort lysfølsom ved hjelp av joddamp gjennom en reaksjon med lys 

frembringer et bilde, forsterket av kvikksølvdamp og fiksert med hyposulfitt101,  med både 

skarpe kontraster og fine nyanser.102 Men det er ikke slik at Arago henviser enkelt og greit til 

noen avklarte kjemiske reaksjoner og trer inn i rollen som den allvitende vitenskapsmannen 

som øser av sin kunnskap. Tvert imot er det tydelig at de kjemiske reaksjonene og 

prinsippene virksomme i fotografien blir forsøkt forstått av vitenskapen parallelt med 

teknologien fotografi. Samspillet mellom naturvitenskap og fotografi fra idéfasen, der 

naturvitenskapen legitimerer og synliggjør hva fotografi kunne være, samtidig som 

fotografien spås en rolle som hjelpemiddel for naturvitenskapelig forskning, videreutvikles 

dermed i teknologifasen. Selv om naturvitenskapelige autoriteter som Arago og Det franske 

vitenskapsakademi fortsatt knyttes til fotografien, blir det i teknologifasen tydelig at 

fotografiens relasjon til naturvitenskapen også innebærer en intervensjon.  

Flere fotografihistorikere har hevdet at de ulike elementene i fotografien, som sølvs 

lyssensitivitet og camera obscura, hadde vært kjent i lang tid før 1839, og at det derfor var 

endrede sosiale og epistemologiske betingelser, ikke vitenskapelig utvikling, som førte til at 

flere i 1830-årene fant opp fotografien.103 En fare ved denne for så vidt korrekte fremstillingen 

                                                
101 Omtales i dag som tiosulfat.  
102 Den Constitutionelle, 06.10.1839.  
103 Batchen, Burning with desire, 24, 32, 36; Erlandsen, Pas nu paa, 22; Frizot,”Photographic developments”, 
23; Helmut og Alison Gernsheim, Fotografiens historie, 9-10, 15-16; Marien, Photography: A Cultural History, 
1, 3.  
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er at den etterlater et inntrykk av at nødvendig naturvitenskapelig kunnskap for å forstå 

fotografien var etablert og tilgjengelig da fotografien ble offentliggjort i 1839. Men som 

omtalene av fotografi i den norske resepsjonens idé- og teknologifaser viser, fremkom ikke 

fotografien i Norge i et vitenskapelig rom der alle svar var funnet. Når naturvitenskapelig 

kunnskap medvirker i introduksjonen og legitimeringen av fotografi, er ikke det som en 

fastlagt og etablert autoritet som appliseres på fotografien. Derimot kan relasjonen mellom 

fotografien og naturvitenskapen forstås som en intervensjon, der fotografien medvirker til å 

etablere nye mulighetsrom for vitenskapen. Det undersøker jeg ytterligere i tredje kapittel, 

”Fotografien og lysfysikken”. 

Den vitenskapelige interessen fotografien tiltrakk seg, manifesterer seg også i 

fotografiomtalenes vektlegging av videreutvikling av teknikken. I sin studie av den tidlige, 

amerikanske fotoindustrien påpeker den amerikanske fotografihistorikeren Reese Jenkins at 

det vitenskapelige etablissementet anså fotografien som en betydelig vitenskapelig hendelse, 

og bidro med en jevn strøm av artikler om de seneste eksperimentene og 

utviklingstrekkene.104 Teknologifasens omtaler viser at den norske resepsjonen av fotografi 

også var del av en vitenskapelig interesse for fotografien med artikler om fotografiske 

eksperimenter, nye tekniske løsninger og utstillinger av fotografiske bilder utført av ulike 

vitenskapsmenn. En hvis eksperimenter med fotografien som omtales i den tidlige norske 

resepsjonen, er den tyske fysikeren, matematikeren og professoren Carl August von Steinheil 

som i 1839 samarbeidet med mineralogiprofessoren Franz von Kobell om fotografiske 

eksperimenter etter Talbots papirbaserte metode. Eksperimentene ble møtt med laber interesse 

i Tyskland, noe den tyske kunsthistorikeren, historikeren og germanisten Bodo von Dewitz 

knytter til det faktum at interessen for papirfotografi generelt svant i Tyskland etter 

introduksjonen av daguerreotypier.105 Men mens daguerreotypier høsten 1839 var kommet til 

Tyskland, var ikke det tilfellet i Norge. Tvert imot var de fleste omtalte fotografiske 

eksperimentene i teknologifasen papirfotografi i en eller annen form, enten som papirfotografi 

der motivet nedtegnes på et papirnegativ eller eksperimenter der daguerreotypiplaten utvikles 

til en trykkplate lik en litografisk stein eller en kobberstikkplate. I motsetning til for eksempel 

                                                
104 Reese Jenkins, ”Science, Technology, and the Evolution of Photography, 1790-1925”, i Pioneers of 
Photography: Their Achievements in Science and Technology, red. Eugene Ostroff, (Springfield VA: SPSE, The 
Society for Imaging Science and Technology, 1987), 20. 
105 Bodo von Dewitz, “Daguerre oder Talbot? Zur Konkurrenz der Verfahren im deutschen Sprachraum“, i Silber 
und Salz: Zur Frühzeit der Photographie im deutschen Sprachraum 1839-1842: Kataloghandbuch zur 
Jubiläuma-Ausstellung 150 Jahre Photographie, red. Bodo von Dewitz og Reinhard Matz, (Köln: Edition Braus, 
1989), 25.  



 

 

43 

Tyskland var interessen for videreutvikling av papirfotografiske teknikker større enn for 

daguerreotypiet, som vi skal dømme etter omtalene i de undersøkte publikasjonene, og en 

forklaring kan være den manglende introduksjonen av faktiske daguerreotypier til Norge.  

Begge de papirfotografiske teknikkene, papirnegativer og trykkplater, forenes i et mål 

om å utvikle en fotografisk teknikk som muliggjør distribusjon av mekanisk nedtegnede, 

visuelle bilder. I teknologifasen oppfattes fotografi som en reproduksjonskunst, mens 

refleksjonen rundt fotografi som kunst er fraværende. Mens fotografien som ny 

nedtegnelsesteknologi i idéfasen forståeliggjøres gjennom en intervensjon i kunsten, etableres 

fotografien i omtalene av papirfotografiske eksperimenter som en mulig fremtidig 

reproduksjonskunst, papirfotografi. Samlet sett videreutvikles dermed de to hovedlinjene i 

den norske resepsjonen gjennom en konkretisering av fotografien som ny 

nedtegnelsesteknologi i den norske resepsjonens teknologifase. Fotografien introduseres og 

legitimeres for det første gjennom en intervensjon i naturvitenskapen, og for det andre 

gjennom en etablering av papirfotografien som en mulig reproduksjonskunst.  

 

2.2.3.  Objektfasen 

Den 13. oktober 1840 melder Den Constitutionelle at det ved Kunstforeningens utstilling i 

Bergen for første gang er blitt fremvist et daguerreotypi offentlig i Norge. Til tross for avisens 

irettesettelse av Bergens Stiftstidendes påstand om at det ”uden Tvivl [er] den første Plade af 

dette Slags, der er kommen til Norge” ved å presisere at ”allerede forlængst en Daguerreotyp, 

forestillende Rosenborg Slot i Kjøbenhavn, er i en Privatmands Besiddelse her i Byen,” 106 

trekker oppgaven en linje i oktober 1840, dog ikke like klar som ved idé- og teknologifasene.  

Utstillingen i Bergen er den første offentlige fremvisningen av daguerreotypi i Norge, 

og den fastslår med sikkerhet at et fotografisk objekt, et daguerreotypi, var kommet til landet. 

Men det betyr ikke at mange hadde sett et daguerreotypi. Hvis von Dewitz’ påstand om at 

interessen for papirfotografi i Tyskland hang sammen med muligheten til å betrakte 

daguerreotypi også er gyldig i Norge, indikerer det fortsatt sterke fokuset på papirfotografi at 

daguerreotypi i liten grad var mulig å betrakte selv etter oktober 1840.107 På 

markedsutstillingen i Christiania vinteren 1841 utstilles et daguerreotypi, men som Winther 

poengterer var bildet av teknisk dårlig kvalitet.108 Året før var daguerreotypier blitt utstilt i 

Stockholm og København, uten at det har satt andre spor i de undersøkte publikasjonene enn 
                                                
106 ”Bergen, d. 7de October”, Den Constitutionelle. 13.10.1840.  
107 von Dewitz, ”Daguerre oder Talbot?“, 25.  
108 ”Theater- og Dags-Nyheder”, Ny Hermoder 1, nr. 6, (1841).  
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at Den Constitutionelle den 27. november 1839 informerte om at i ”Kunstforeningen i 

Kjøbenhavn saaes ved den sidste ugentlige Udstilling tvende Daguerreotyper (eller saakaldte 

Lysbilleder)”109 og den 25. februar 1840 meldte at i ”det kongelige Musæum [i Stockholm] 

har der i disse Dage været at see en Daguerreotyp-Tegning, hvilket Ministeren Grev 

Løwenhjelm havde bragt med sig hjem.”110 Nærlesningen av Den Constitutionelle og 

tidsskriftene har heller ikke avdekket salg av daguerreotypier i Norge før i 1842, men det er 

grunnlag for flere forbehold. Som Björn Aksel Johansson fremhever i De första fotograferna 

ble daguerreotypier i Sverige annonsert for salg allerede 25. januar 1840 blant 

husholdningsvarer som kaffe og te, noe som gjør at annonseringer for daguerreotypi lett kan 

”gjemme” seg bort.111 Oppgavens utvalg av medier kan også ligge bak, men Erlandsens brede 

undersøkelse i Pas nu paa fremhever heller ikke annonser for daguerreotypi før i 1842. 

Samlet sett er det god grunn til å anta at daguerreotypier først ble allment tilgjengelig i de 

store, norske byene med de første fotografenes ankomst i 1842.112  

Objektfasen kan dermed sies å være et noe misvisende begrep. Når jeg likevel opererer 

med objektfasen her, er det for å tydeliggjøre i hvilken grad den norske introduksjonen av 

fotografi foregikk i pressen. Selv den første fremvisningen av et daguerreotypi i Norge ble for 

hoveddelen av den norske offentligheten en ren pressehendelse.   

Det fremkommer ingen entydige endringer i den norske resepsjonen som følge av 

utstillingene i Bergen og Christiania, og fremvisningene fører heller ikke til en økt interesse 

for fotografi. Tvert imot følger resepsjonen med sine 21 omtaler en generelt minsket interesse 

sammenliknet med høsten året før.113 Til tross for at de offentlige utstillingene av et 

daguerreotypi i liten grad innvirket på resepsjonen i objektfasen, gjennomgår like fullt 

omtalene sett under ett en utvikling. Konkretiseringen av fotografien som ny 

nedtegnelsesteknologi, som etableres i idé- og teknologifasen, videreutvikles, slik at 

fotografien i økende grad er interessant som verktøy i utviklingen og forståelsen av andre, nye 

teknologier. Intervensjonen av fotografi i naturvitenskapen og lysfysikken spesifiseres til 

primært å omfatte elektromagnetisk teknikkutvikling og teknologi. Fremfor alt er det 

samvirket mellom fotografi og utvikling av kunstig lys, særlig elektrisitet, som vektlegges. Et 

hovedproblem for fotografien var den lange lukkertiden på ofte over 20 minutter.114 Mulige 

                                                
109 Den Constitutionelle, 27.11.1839.  
110 Den Constitutionelle, 25.02.1840.  
111 Johansson, De första fotograferna, 132.  
112 Erlandsen, Pas nu paa, 46-48.  
113 Hvorav 11 er notiser, tre korte artikler, tre lengre artikler, ett dikt og en novelle.  
114 Erlandsen, Pas nu paa, 35.  
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løsninger var bruk av kunstig lyssetting for å øke lysmengden inn i kameraet og å øke 

fotokjemiens lysfølsomhet. Elektrisiteten blir i flere av omtalene antatt å kunne bidra til en 

forbedring av begge. Samtidig som forsøkene med kunstig lys i omtalene knyttes til 

fototeknisk utvikling, knyttes også fotografien som hjelpemiddel til utvikling og forståelse av 

elektrisiteten. En liknende vekselvirkning som den som fremkom i teknologifasen antydes. En 

viktig forskjell er dog at mens vekselvirkningen i teknologifasen både synes å ha gitt ny 

kunnskap om fotografien og lysfysikken, endres balansen i objektfasen. I omtalene fra 

objektfasen ligger fokuset først og fremst på ny kunnskap om elektrisitet. I liten grad 

fremstilles elektromagnetismen å bidra med ny kunnskap om fotografi, det er heller 

fotografien som fremheves som en medhjelper for elektromagnetisk kunnskap om elektrisitet. 

Omtalene fremviser dermed en vekselvirkning mellom elektromagnetisme og fotografi i 

objektfasen der en teknisk utvikling, men i liten grad ny kunnskap om fotografien, refereres.  

En liknende tendens kan beskrive fremstillingen av fotografien som mekanisk 

reproduksjonskunst i omtalene. Fortsatt fremstår fokuset på teknologisk utvikling av 

papirfotografien som sterkt, men innsikter er vunnet og forståelser av sammenhenger 

overføres i økende grad til andre, nye teknologier. For eksempel beskrives i Den 

Constitutionelle hvordan fotografien kan overføres til andre sanseområder, som for eksempel 

lyd, og mekanisk nedtegne slik sanseinformasjon.115 Andre artikler tar i bruk fotografien som 

metafor for presis og oppriktig nedtegnelse.116 Ved at fotografien blir både et symbol for 

oppriktig nedtegnelse og et verktøy for andre teknologier og kunnskapsområder i kraft av å 

være en mekanisk nedtegnelse, etableres fotografien som ny nedtegnelsesteknologi. 

Den minskede interessen for fotografien i seg selv og økt vektlegging av ny teknologi 

og kunnskapsutvikling, der fotografien ikke er gjenstand for undersøkelsene, men et verktøy i 

undersøkelsene, bør ikke forstås som at fotografiens betydning ikke lenger ble ansett som 

stor. Derimot kan den forstås som at den intervensjonen fotografien som ny 

nedtegnelsesteknologi innebar, i objektfasen er i ferd med å integreres og stabiliseres i 

kunnskapsfelt som naturvitenskap og kunst.   

 

                                                
115 ”Lydtegneren”, Den Constitutionelle, 07.10.1841.  
116 ”Berømte Componisters Særheder”, Den Constitutionelle, 10.09.1841.  
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2.3 En forhistorie 
Oppgaven setter strek ved overgangen til resepsjonens fjerde fase, profesjonfasen. I 1842 

publiseres de første omtalene av fotografer i norske byer.117 Med fotografenes inntog ble det 

mulig for offentligheten å ta del i alle aspekter ved fotografien, og den skrittvise 

introduksjonen av fotografien til Norge var fullført. Oppgavens analyse av den tidlige norske 

resepsjonen av fotografi kan derfor på mange måter betegnes som en forhistorie, der 

grunnlaget for mottakelsen av fotografier og fotografer legges. Det er et grunnlag som 

etableres i et samspill mellom pressen som nedtegnelsesteknologi og omtalenes innhold.  

Som alle historiefortellinger innebærer også min fremstilling av den norske 

resepsjonen en forenkling. Omtalene av fotografi er mangfoldige, og brede fremstillinger av 

fotografien fremkommer også etter januar 1842. Som påpekt i forrige kapittel gir eksisterende 

arbeider om den tidlige norske fotografihistorien gode og brede introduksjoner. Når jeg har 

ofret mangfoldet for å kunne synliggjøre hvordan den skrittvise resepsjonen av fotografi i 

Norge kan beskrives som en introduksjon, intervensjon og integrasjon i naturvitenskapen og 

kunsten, er det både for å supplere og utdype de allerede eksisterende brede introduksjonene 

og fordi de to linjene representerer aspekter ved den norske fotografiresepsjonen som synes å 

være særegen for den sammenliknet med andre land. Siden den norske resepsjonen lengre enn 

i land som Danmark, Sverige og Tyskland var uten tilgang til faktiske fotografiske bilder, var 

den primært en resepsjon i og gjennom pressen, en skriftbasert teknologi. Som avsnitt ”2.1. 

Resepsjon i pressen” har vist, ble omtalene publisert innenfor rammer av samfunnsnytte, 

allmenninteresse og utvikling av ny medieteknologi. Det kan blant annet ha medført et 

sterkere fokus på utvikling av et fremtidig papirfotografi. I ”En profession bliver til” påpeker 

Berner at i Danmark var ikke daguerreotypiens begrensning til kun unikum-bilder ”noe man 

festet seg ved i begynnelsen.”118 Det tydelige fokuset på papirfotografi i den norske 

resepsjonen står i kontrast til Berners beskrivelse av den danske resepsjonen. Pressen som 

skriftbasert medieteknologi kan sammen med den sene introduksjonen av fotografiske bilder 

ha spilt en rolle, men det er, som kapitlet har vist, hevet over tvil at forventningen om 

papirfotografi i stor grad kan knyttes til én mann, Hans Thøger Winther.  

I skandinavisk sammenheng er Winther en særegen figur. Som Johansson påpeker var 

han ”en av de få i Skandinavien som självständigt forsökte utveckla nye fotografiska 

                                                
117 Den Constitutionelle, 17.01.1842: Erlandsen, Pas nu paa, 46-47.  
118 Berner, ”En profession bliver til”, 14.  
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metoder.”119 Winthers fotografiske forsøk dreide seg om papirfotografi og kan knyttes til hans 

virksomhet som trykker og forlegger. Det var forventningen om en fremtidig mekanisk 

nedtegnelsesteknologi, der produktene også kunne masseproduseres og -distribueres som lå 

bak hans eksperimenter. Winther publiserte en rekke artikler om papirfotografi generelt og 

utviklingen av egen fotografisk teknikk i alle oppgavens undersøkte publikasjoner, ikke bare i 

sine egne. Selv om hans eksperimenter fullbyrdes med utgivelsen av Avviisning til paa trende 

i 1845, preger tekster om eksperimentene den norske resepsjonen i lang tid før boken kom ut. 

Winthers artikler, pressens rammer og den sene introduksjonen av daguerreotypi er alle 

elementer som bidro til å etablere forventningen om papirfotografi i den norske resepsjonen 

av fotografi. 

Omtalenes fremstilling av fotografien som en intervensjon i naturvitenskapen kan 

derimot ikke betraktes som et særnorsk trekk. Sentrale aktører, problemstillinger og 

vekselvirkninger presentert i omtalene er ikke hentet fra et norsk naturvitenskapelig miljø, 

men derimot fra et internasjonalt. Omtalene i Den Constitutionelle, Intelligentsbladet, Norsk 

Penning-Magazin og Ny Hermoder gjengir foredrag holdt av fremtredende fysikere i 

Frankrike og Danmark, eksperimenter foretatt i Tyskland og England, men ingen, med unntak 

av Winthers papirfotografi, finner sted i Norge. Det kan synes som om norske 

naturvitenskapelige forskere, som i Sverige, i liten grad interesserte seg for den nye 

oppfinnelsen.120 Til tross for laber interesse i det norske naturvitenskapelige 

forskningsmiljøet, utgjorde like fullt naturvitenskap en hovedlinje i den norske resepsjonen. I 

land som Tyskland, Frankrike og England omfavnet det naturvitenskapelige forskningsmiljøet 

fotografien med stor interesse.121 Siden den norske resepsjonen av fotografi hadde pressen 

som eneste informasjonskanal og mye av avisstoffet ble formidlet fra disse landene, hadde 

den labre interessen i det norske miljøet mindre å si. Tvert imot vektlegger omtalene i stor 

grad naturvitenskapens betydning for å forstå fotografien, men også hvordan fotografien 

griper inn i naturvitenskapen. Hva deres samvirke bestod i, er tema for neste kapittel, 

”Fotografien og lysfysikken”.       

 

                                                
119 Johansson, De första fotograferna, 254.  
120 Johansson, De första fotograferna, 254.  
121 Frizot, “Daguerreotypes: The mirror of nature, “ i A new history of photography, red. Michel Frizot og Colin 
Harding, (Köln: Könemann, 1998), 51. 
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3: Fotografien og lysfysikken 
Til sammen nevnes 21 fysikere og kjemikere i tilknytning til fotografi i Den Constitutionelle, 

Intelligentsbladet, Norsk Penning-Magazin og Ny Hermoder mellom 1839 og 1842.122 

Enkelte, som den franske fysikeren, astronomen og matematikeren Jean-Baptiste Biot, den 

italienske 1500-talls fysikeren Giovanni Battista della Porta og den italienske fysikeren 

August de la Rive, omtales kun én gang. Andre, som de østerrikske og tyske matematikerne 

og fysikerne Andreas von Ettingshausen og Carl August von Steinheil, omtales en rekke 

ganger. Men kun noen få kan ut fra vitenskapelig autoritet og den kjennskapen en opplyst 

norsk offentlighet kan antas å ha hatt til deres arbeider regnes som sentrale aktører i og for 

den norske resepsjonen av fotografi.  

To skikkelser skiller seg ut, Arago og Ørsted. Begge medvirker i omtalene til å knytte 

fotografien ikke bare til naturvitenskapen generelt, men til lysfysikken spesielt. De står 

selvsagt ikke alene. Av de 21 fysikerne og kjemikerne omtalt i materialet er det fjorten som 

arbeidet med lys i en eller annen forstand.123 Når jeg har valgt å fokusere på Ørsted og Arago, 

er det fordi de, foruten å spille en sentral rolle i resepsjonen, er gode prismer for å belyse 

hvordan fotografi grep inn i og ble integrert i lysfysikken.  

Ifølge den amerikanske fotografihistorikeren Reese Jenkins kan flere av naturviterne 

og fotopionerene som omfavnet fotografien beskrives som romantiske vitenskapsmenn. Med 

det mener hun at ”they adopted holistic approaches to understanding nature. They regarded 

the world as: 1) fundamentally organic rather than mechanical; 2) dynamic, changing or 

evolving through time; and 3) a unity of many conflicting physical forces.”124 Det stod ikke i 

motsetning til å arbeide etter grunnleggende empiriske rammer i konkrete fysiske og kjemiske 

eksperimenter. Jenkins karakteriserer derfor flere av de tidlige fotografiutviklerne som 

”epistemological positivists and ontological Romantics.”125 Det vil si at flere av forskerne, 

oppfinnerne og amatørene som arbeidet med fotografien i årene før og etter 

offentliggjøringen, forstod naturen som bestående av dynamisk motsatte, men balanserte 

krefter som virket organisk i en helhet. De aksepterte ikke en rent mekanisk beskrivelse av 
                                                
122 De 21 er François Arago, Antoine César Becquerel, Jöns Jacob Berzelius, Jean-Baptiste Biot, Jacques 
Alexandre César Charles, Humphry Davy, Alfred Donné, Jean Baptiste Dumas, Andreas Freiherr von 
Ettingshausen, Michael Faraday, John Herschel, August Friedrich Himly, Joseph Nicéphore Niepce, Pierre 
Joseph Pelletier, Georg Paul Petzholt, Giovanni Battista della Porta, August de la Rive Carl August von 
Steinheil, Henry William Fox Talbot, Thomas Wedgwood og Hans Christian Ørsted. Se vedlegg 2 
”Navnefortegnelse”.  
123 Det er Arago, Becquerel, Biot, Davy, Ettinghausen, Faraday, Herschel, Niepce, Porta, de la Rive, von 
Steinheil, Talbot, Wedgwood og Ørsted.  
124 Jenkins, “Science, Technology, and the Evolution of Photography”, 19. 
125 Jenkins, “Science, Technology, and the Evolution of Photography”, 20.  
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verden. Samtidig arbeidet de etter positivistiske krav til vitenskapen i egen forskergjerning. 

Det vil si at de utførte eksperimenter som kunne gjentas og etterkontrolleres, og at de 

formulerte generelle lover for naturfenomener basert på eksperimentelle resultater.  

Med utgangspunkt i omtaler knyttet til Arago og Ørsted undersøker jeg om samvirket 

mellom fotografi og lysfysikk, det vil si om bruken av fotografi i lysfysikken og rammene 

lysfysikken legger for forståelsen av fotografi, kan karakteriseres som epistemologisk 

positivistisk og ontologisk romantisk. Spørsmål som hvilke forståelser av lys som kan leses ut 

av omtalene og hvilke rammer det kan ha lagt for forståelsen av fotografi, men også i hva 

fotografiens sannferdighet antas å ligge, drøftes for å klargjøre hvordan samvirket med 

lysfysikken kan ha bidratt til å forståeliggjøre den nye håndløse teknologien.   

 

3.1. Mellom bølgende lys og elektromagnetisk kraft 
Sommeren 1820 publiserte Ørsted Experimenta circa effectum conflictus electrici in acum 

magneticam126, et skrift som regnes for å ha innledet den elektromagnetiske fysikken. Det 

Ørsted hadde oppdaget var at elektrisk strøm avføder magnetisk kraft.127 Ørsted var en av 

mange som fattet interesse for det nye fenomenet elektrisk strøm og galvanisme128 på 

begynnelsen av 1800-tallet. I tiåret etter Ørsteds oppdagelse ble problemstillinger som 

generering av magnetiske felt ved hjelp av elektrisitet, dannelsen av elektrisitet ved endrede 

magnetfelt (induksjon) og effekten av magnetisme på lys, det vil si koplingen mellom 

elektromagnetisme og lys, avklart.129 På mange måter kan elektromagnetismen karakteriseres 

som det mest populære forskningsfeltet og for å utgjøre forskningsfronten i fysikken på 

begynnelsen av 1800-tallet. Da fotografien ble offentliggjort i 1839, ble den raskt knyttet til 

elektromagnetismen. Som en teknologi basert på lys lansert av en kjent vitenskapsmann 

innenfor det elektromagnetiske forskningsfeltet, Arago, er kanskje ikke den koplingen særlig 

overraskende. Men også en sentral skikkelse som Ørsted, foruten andre skikkelser omtalt i 

den norske resepsjonen, som den franske fysikeren Antoine Becquerel, den engelske 

astronomen og fysikeren John Herschel og den engelske fysikeren og kjemikeren Michael 

                                                
126 Dansk oversettelse: Forsøg over Virkningen af den elektriske Konflikt paa Magnetnaalen.  
127 Robert D. Purrington, Physics in the nineteenth century, (New Brunswick: Rutgers University Press, 1997), 
40; Lindborg, Ånden i naturen, 20-23.   
128 I fysikken forbindes galvanismen gjerne med den italienske fysikeren Alessandro Volta og betegner 
omdannelse av kjemisk energi til elektrisitet. Jakob Sandstad, s.v. ”galvanisk element”, Store norske leksikon, 
http://snl.no/galvanisk_element (oppsøkt 17.04.2011).   
129 Lindborg, Ånden i naturen, 109; Purrington, Physics in the nineteenth century, 38. 
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Faraday, kan sies å legge rammer for at fotografi kunne knyttes til lysfysikken og spesielt den 

mye omtalte elektromagnetismen.  

Arago selv var tett forbundet med en sentral teori innen elektromagnetismen. Sammen 

med den franske fysikeren Augustin Jean Fresnel sørget Arago mellom 1815 og 1821 for at 

bølgeteorien for lysets egenskaper gikk fra en marginal posisjon til å bli dominerende.130 Selv 

om flere hadde fremmet bølgeteorier for lysets egenskaper tidligere, holdt den engelske 

matematikeren og fysikeren Sir Isaac Newtons legemlige teori stand frem til Arago og 

Fresnels arbeider.131 Som vedvarende tilstedeværende i den norske fotografiresepsjonen og 

som tett knyttet til bølgeteorien for lysets egenskaper, bidro Arago til at fotografi ikke bare 

ble forbundet med elektromagnetismen, men også med en ny forståelse av lys. Det la rammer 

for forståelsen av fotografi, og bidro sammen med koplingen til Ørsted til at fotografi kunne 

forstås som et møte mellom virkende krefter, om det var eterpartiklenes tiltrekkende og 

frastøtende krefter eller om det var ulike manifestasjoner av en form for felles urkraft, og ikke 

som en nedtegnelse av et motiv ved hjelp av en menneskelig hånd, slik tidligere 

nedtegnelsesteknologier var blitt forstått.  

 

3.1.1. Undulasjonsteorien 

Da Den Constitutionelle den 4. februar 1839 refererte til Aragos lansering av fotografien, var 

hans bølgeteori for lysets egenskaper kjent i Norge. I artikkelen ”Om Stjernernes Funklen” fra 

1838 introduserte den norske fysikeren Lorentz Christian Langberg undulasjonsteorien 

utviklet av Arago og Fresnel for en norsk offentlighet, for, som han påpeker, hittil har ”ingen 

Deel af Lysets Undulationstheorie…været fremsat og udviklet i vort Sprog, og saaledes for 

flere norske Læsere af Magazinet turde være ubekjendt.”132 Langberg beskriver 

undulasjonsteorien133 på følgende måte:  
 
Undulationstheorien forudsætter, at Lyset fremkommer ved Svingninger i et overalt udbredt yderst fiint 
Fluidum, Etheren, som ved den hurtige Bevægelse af det lysende Legemes Partikler sættes i svingende 
Bevægelse… Svingningernes Udstrækning eller Amplitude bestemmer da Lysets Intensitet, og deres 
Hurtighed dets Farve… Denne Theorie, som för har mödt saa megen Motstand, er nu saa uddannet, saa 
almindelig anerkjendt, at den maa ansees som en af de bedst begrundede Theorier over Naturen …134 

                                                
130 Theresa Levitt, “Editing out Caloric: Fresnel, Arago and the Meaning of Light”, The British Journal for the 
History of Science 33, nr. 1 (mars 2000): 57.  
131 Purrington, Physics in the nineteenth century, 39.   
132 Lorentz Christian Langberg, “Om Stjernernes Funklen”,  Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 1, nr. 4, 
(1838): 390. 
133 Jeg bruker begrepet undulasjonsteori om den teorien Langberg presenterer for å skille den fra både 
bølgeteorien slik Arago og Fresnel presenterer den og fra en generell forståelse av lys som bølger som har 
gjennomgått store forandringer siden Arago og Fresnel etablerte den som dominerende forklaringsmodell i 1817.  
134 Langberg, “Om Stjernernes Funklen”, 394.  
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Fremfor å bli betraktet som en partikkel som beveger seg gjennom et tomt rom, blir lys i 

undulasjonsteorien, slik Langberg presenterer den, forstått som en dobbel bølgebevegelse. For 

det første brer lyset seg som en bølge gjennom eteren, en væske som fyller alt rom, og for det 

andre beveger hver enkel eterpartikkel seg i en bølgebevegelse. Det vesentligste aspektet for å 

få økt fysisk innsikt i lys, er derfor, ifølge undulasjonsteorien, dets bølgekarakter.   

Ifølge Den Constitutionelle beskrev Arago lysets virkning i fotografien på følgende 

måte for Det franske vitenskapsakademi i januar 1839:  
 
Da Lyset selv er det virkende Agens ved denne Fremstilling, saa virker det, efter dets større eller mindre 
Intensitet, mere eller mindre hurtigt. … Den nyere Chemi besidder visse Substanser, som har den 
Egenskab at forandre Farve ved Berørelse af Lyset, og en Sølvforbindelse, som man kalder chlorure 
d’argent, befindet sig i dette Tilfælde.135 
 

Omtalen er første gang fotografi presenteres for et norsk publikum, og i den understrekes at 

lys er den virkende størrelsen i fotografien. Hvis Aragos egen undulasjonsteori leses inn i 

fremstillingen av fotografi, kan det virkende lyset forstås som en bølgebevegelse hos en 

eterpartikkel som berører en, ved det tidspunktet hemmelig, substans som antas å være 

sølvklorid. Siden Aragos lysforståelse både var tett forbundet med hans navn og var blitt 

introdusert for et fysikkinteressert publikum kun få år tidligere, mener jeg det er grunnlag for 

å anta at for de som kunne tilegne seg de kjemiske og fysiske refleksjonene i 

fotografiomtalene, var undulasjonsteorien en mulig forståelsesramme. Selve møtet mellom lys 

og den hemmelige, kjemiske substansen kan ut fra undulasjonsteorien beskrives som et åsted 

for tiltrekkende og frastøtende krefter som berører en lyssensitiv substans, og dermed 

nedtegner det som lyset reflekteres fra. For slik Langberg forklarer teorien, antas eterpartikler 

i lys å bevege seg i en bølge, der en forrykkelse fra en likevektsstilling i en vekselvirkning 

mellom tiltrekkende og frastøtende krefter frembringer bølgebevegelsen.136 Det er en slik 

forrykkelse som antas overført i fotografien og som leder til at substansen endrer farge. 

Fundamentet i den nye nedtegnelsesteknologien fotografi er ikke menneskets hånd, men kan 

dermed heller beskrives som eterpartiklers bølgende berøring. Istedenfor at hånden nedtegner, 

nedtegner eterpartikler ved hjelp av tiltrekkende og frastøtende krefter.  

  Om Arago, undulasjonsteorien for lysets egenskaper eller de fotografiomtalene hvor 

Arago fremkommer i de undersøkte publikasjonene kan karakteriseres som ontologisk 

romantisk, er tvilsomt. Forestillinger om tiltrekkende og frastøtende krefter er i spill, og det 

kan minne om et romantisk rammeverk der naturen ble forstått som bestående av motsatte 

                                                
135”Daguerres Fixation”, i Den Constitutionelle, 04.02.1839.  
136 Langberg, “Stjernernes Funklen”, 394-395. 
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krefter, men det er en lite opplysende kopling. En bruk av begrepet romantikk som 

ensbetydende med vektlegging av krefters tilstedeværelse i naturen blir, ifølge den 

amerikanske vitenskapshistorikeren Kenneth Caneva, altfor vagt. Ikke bare vitenskapsmenn 

tilhørende en romantisk tradisjon vektla tilstedeværelsen av motsatte krefter. Også 

eksempelvis mekanistiske, fysiske teorier og ulike eterteorier, som Aragos, opererte med 

frastøtende og tiltrekkende krefter.137  

Selv om tiltrekkende og frastøtende krefter altså antas å være virksomme i lys ifølge 

undulasjonsteorien, gir det ikke grunnlag for, i tråd med Jenkins’ beskrivelse av romantisk 

vitenskap, å hevde at Aragos lysforståelse fremhever en organisk natur som omfavner 

motsatte, men balanserte krefter i en helhet. Aragos lysteori kan ifølge den amerikanske 

fysikeren Robert D. Purrington heller betegnes som tilhørende en ”dynamical tradition”.138 

Med begrepet dynamisk peker Purrington mot en vitenskapstradisjon der hypoteser ble sett på 

med skepsis og der en positivistisk innstilling til forholdet mellom observasjon og 

teoridannelse stod sterkt. Purrington setter den dynamiske vitenskapstradisjonen opp mot en 

mekanistisk, som tillegger mekaniske og matematiske forklaringer, modeller og hypoteser 

stor vekt. Et skille var ifølge Purrington at vitenskapsmenn som kan plasseres innenfor den 

mekanistiske tradisjonen oftere forklarte fenomener ut fra ikke-observerbare størrelser, som 

atomet, mens vitenskapsmenn innenfor den dynamiske tradisjonen heller tydde til 

kraftbegrepet som forklaringsmodell.139 Arago og undulasjonsteorien kan derfor betraktes 

som et uttrykk for en dynamisk vitenskapsforståelse, der fenomener og partiklers iboende og 

utøvende krefter ble ansett som det vesentligste for å forstå et naturfenomen, heller enn å være 

underordnet en romantisk metafysikk.  

Om Aragos undulasjonsteori legges til grunn for lysets nedtegnelse i fotografien, 

innebærer det altså ikke at møtet mellom lys og en hemmelig substans ble forstått som et 

møte mellom motsatt, men beslektede krefter. Heller vitner Langbergs beskrivelse av 

undulasjonsteorien, om at lyset virksomt i fotografien kan ha blitt lest som en bølgebevegelse, 

der eterpartikler ved hjelp av tiltrekkende og frastøtende krefter berører en kjemisk substans, 

og dermed nedtegner et motiv. Men samtidig åpner fotografiomtalene også for at fotografien 

kan forklares som et møte mellom tiltrekkende og frastøtende krefter, ikke i eterpartikler, men 

at kreftene utgjør selve lyset. Et fotografi fremkommer i henhold til denne forklaringen 

                                                
137 Kenneth Caneva, ”Physics and Naturphilosophie: A Reconnaissance“,  History of Science 35, nr. 1, (mars, 
1997): 36-38. 
138 Purrington, Physics in the nineteenth century, 20.  
139 Purrington, Physics in the nineteenth century, 22, 20. 



 

 

53 

gjennom en form for kamp mellom en kjemisk substans og lys. Det er en forestilling knyttet 

til den tyske romantikken og i særdeleshet til den tyske Naturphilosophien,140 og som en 

annen sentral aktør i den tidlige, norske resepsjonen, Ørsted, kan sies å representere.   

 

3.1.2. Virkende krefter i en besjelet natur 

Den 5. mars 1839 gjengir Den Constitutionelle et utdrag fra Ørsteds foredrag om Daguerres 

oppfinnelse holdt i Selskab for Naturlærens Udbredelse. I utdraget spekulerer Ørsted på 

hvorvidt lysstråler angriper en overflate belagt med sølvklorid eller en overflate belagt med et 

hittil ukjent stoff som blekner. I det korte referatet tar han i bruk ord som ”virksomhed”, 

”krefter” og ”angribe”. Et eksempel er hans forsøk på en mulig forklaring av hvordan 

Daguerre kan ha overvunnet den til da lange tiden det tok å få sollyset til å virke med 

lyssensitive substanser, ”[h]an [Daguerre] kunde nemlig i sit Camera Obscura have en 

blegende Atmosphære, hvis Virkning Sollyset begunstigede, saa at Stoffet kun blegedes 

stærkt ved den forenede Virkning af begge Kræfter, følgeligen kunde holde sig vel nok mod 

Sollyset alene.”141 Ørsted omtaler her sollyset og den ukjente ”atmosfæren” han antar 

Daguerre har skapt i camera obscura som krefter. Det er ord med resonans i en 

naturphilosophisk naturforståelse.  

Betegnelsen Naturphilosophie brukes ofte om tilnærminger til naturvitenskapen 

influert av Immanuel Kants relativt korte skrift Metaphysische Anfangsgründe der 

Naturwissenschaft fra 1786 og Friedrich von Schellings Ideen zu einer Philosophie der Natur 

fra 1797.142 En av dem som gjerne trekkes frem som en representant for naturphilosophisk 

naturvitenskap, er Ørsted. I 1799 avla han doktorgraden ved Københavns Universitet med 

avhandlingen Dissertatio de forma metaphysices elementaris naturae externae143. Sammen 

med hans vennskap og korrespondanse med den tyske fysikeren og filosofen Johann Wilhelm 

Ritter og Ørsteds sene verk Ånden i naturen fra 1850, trekkes ofte doktoravhandlingen om 

                                                
140 Jeg har beholdt den tyske stavemåten for å markere Naturphilosophien som et eget filosofisk program, og for 
å unngå den bredere norske termen naturfilosofi som kan omfatte enhver tenker opptatt av å forstå naturen.  
141 ”Daguerres Opfindelse”, Den Constitutionelle, 05.03.1839.   
142 Michael Friedman kritiserer i “Kant – Naturphilosophie – electromagnetism” tendensen til å trekke linjer 
tilbake til Kant og hevder at Kants materieforståelse ikke bør betraktes som en forhistorie til naturphilosophien, 
men heller som endepunktet til den newtonske fysikken. Michael Friedman, “Kant – Naturphilosophie – 
electromagnetism”, i Hans Christian Ørsted and the romantic legacy in science: Ideas, disciplines, practices, 
red. Robert M. Brain, Robert S. Cohen og Ole Knudsen, (Dordrecht: Springer, 2007), 137.    
143 Dansk tittel: Grundtrækkene af Naturmetafysikken. 
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Kants vitenskapsfilosofi frem som tegn på at Ørsteds vitenskapssyn hadde et idémessig 

slektskap med Naturphilosophien.144  

En kjerne i Naturphilosophien er, ifølge den danske vitenskapshistorikeren Helge 

Kragh, forståelsen av at materiens essens ikke ligger i dens partikler eller i dens eventuelle 

væskekarakter, men i dens iboende tiltreknings- og frastøtningskrefter. I Ideen zu einer 

Philosophie der Natur hevder Schelling, på bakgrunn av materie forstått som krefter og forut 

for oppfinnelsen av det galvanistiske batteriet, at magnetiske, elektriske og kjemiske 

fenomener er tett forbundet med hverandre og egentlig er ulike manifestasjoner av samme 

kraft, en slags ”urkraft”. Da Ørsted i 1820 påviste sammenhengen mellom elektrisitet og 

magnetisme, ble det av mange tatt som et bevis for eksistensen av enhet i naturen, som kunne 

uttrykkes gjennom naturlovene, men der forbindelseselementene ikke kunne observeres 

direkte.145  

Når Ørsted i passasjen ovenfor tar i bruk ord som ”virksomhed”, ”krefter” og 

”angribe”, kan de leses inn i den naturfilosofiske materieforståelsen. Det vil si at for eksempel 

ordet ”krefter” ikke henviser til verken styrken i virkningen, en gravitasjonskraft eller 

molekylkraft, men til en ukjent urkraft. Ørsted avviste i likhet med Kant atomteorien, og 

hevdet at det var vesentlig å betrakte materien som bestående av motsatte krefter for å forstå 

ulike fenomener i naturen, som for eksempel sollysets virkning på sølvklorid.146 Når Ørsted 

bruker ”krefter” og omtaler det som skjer i fotografien som at sollyset eller sølvklorid er 

virksomt og angriper hverandre, er det ut fra et rammeverk der det ikke er et møte mellom 

partikler som er det vesentlige, men hvordan de iboende kreftene i sollyset og sølvklorid 

angriper hverandre. Når angrepet er over, opprettes en likevekt mellom kreftene, og et 

fotografi kan fremtre og bevares. Når Ørsted spekulerer på hva fotografien kan være, er det 

altså en spekulasjon som ser fotografien som en prosess der ulike krefter samvirker, den ene 

er lysets stråling, mens den andre er en kjemisk kraft i Daguerres ”atmosfære”. Der eteren er 

den sentrale størrelsen i Aragos undulasjonsteori, er det de virkende kreftene alene som er det 

sentrale i den forståelsen Ørsted representerer. Det medfører at mens fotografien i henhold til 

undulasjonsteorien kan ansees som frembrakt gjennom eterpartiklers bølgende berøring av 

sølvklorid, kan fotografien i tråd med Ørsteds materieforståelse beskrives som en kamp 

mellom de tiltrekkende og frastøtende krefter sollys og sølvklorid består av.    
                                                
144 Caneva, “Physics and Naturphilosophie”, 48.   
145 Helge Kragh, “H.C.Ørsted, Ludvig Colding og den romantiske naturopfattelse”, i Romantikkens verden: 
Natur, menneske, samfund, kunst og kultur, red. Ole Høiris og Thomas Ledet, (Århus: Aarhus Universitetsforlag, 
2008), 117. 
146 Kragh, ”Den romantiske naturopfattelse”, 114-116.  



 

 

55 

Hvorvidt Ørsteds naturphilosophiske materieforståelse var utbredt blant norske fysikere og en 

fysikkinteressert norsk offentlighet rundt 1840, er usikkert. Så langt jeg har oversikt, er det 

ikke utført dyptgripende analyser av Naturphilosophiens betydning for norsk fysikk i første 

halvdel av 1800-tallet, og det er dessverre en analyse som ligger utenfor oppgavens rammer. 

Det som er klart, er at sentrale skikkelser i norsk fysikk, som den norske fysikeren 

Christopher Hansteen og allerede nevnte Langberg, kjente godt til Ørsted. Hansteen var under 

studietiden i København blitt kjent med Ørsted, mens Langberg blant annet hadde studert 

under ham i København.147 Konkrete tegn på at norske fysikere i perioden rundt fotografiens 

offentliggjørelse fremhevet Ørsteds og den naturphilosophiske forståelsen av krefter som 

virksomme, har jeg derimot ikke kunnet oppdrive. Ørsteds materieforståelse kan dermed ikke 

utvetydig konstateres som aktuell for en norsk offentlighet rundt 1840. Hans oppfatning av 

naturen som besjelet vekker derimot gjenklang i den norske offenligheten rundt 1840.  

Naturen som gjennomsyret av ånd eller en form for sjel kan knyttes til en rekke 

idéhistoriske tradisjoner, som Naturphilosophien og naturteologien. Begge influerte norske 

vitenskapsmenn i tiden rundt offentliggjøringen av fotografien.148 Kragh poengterer at den 

naturphilosophiske naturforståelsen kretset rundt en oppfatning av naturen som en synlig ånd 

og ånd som en usynlig natur.149 Det bygget, ifølge Kragh, på en forståelse av at naturen var 

besjelet med samme sjel eller ånd som mennesket. Hos enkelte, som den norsk-dansk-tyske 

naturforskeren og filosofen Henrich Steffens, kunne den besjelede naturen betraktes som en 

prosess, som en dynamisk og stadig vekslende helhet av polare krefter.150 Andre, som Ørsted, 

vektla at det sanselige materialet på grunn av naturens åndelige karakter ikke var det egentlige 

målet for naturerkjennelsen, men derimot kreftene og lovene som gjelder for dem.151 Selv om 

den naturphilosophiske materie- og lysforståelsen ikke kan fastslås som fremtredende i norsk 

fysikk rundt 1840, kan derimot en forståelse av naturen som besjelet ansees som etablert.152 

                                                
147 Kurt Møller Pedersen, ”Geomagnetismen og internasjonalt samarbejde i begyndelsen af det 19. århundrede”, i 
Romantikkens verden: Natur, menneske, samfund, kunst og kultur, red. Ole Høiris og Thomas Ledet, (Århus: 
Aarhus Universitetsforlag, 2008), 132; Daniel Isaachsen, ”Fysikken og meteorologien”, i Det kongelige Fredriks 
Jubileum 1811-1911: Festskrift, red. Gerhard Gran, 2 bd, (Kristiania: Aschehoug, 1911), 482; Kristen Irgens, 
s.v. ”Langberg, Lorentz Christian”, Kristensen-Løwenhielm, bd 8 av Norsk biografisk leksikon, red. Edvard Bull, 
Anders Krogvig og Gerhard Gran, (Oslo: Aschehoug, 1938), 164. 
148 Geir Hestmark, ”Livets opprinnelse og utvikling – romantikk eller empiri?”, i Vitenskapens utfordringer, bd 4 
av Norsk idéhistorie, red. Trond Berg Eriksen og Øystein Sørensen, (Oslo: Aschehoug, 2002), 26, 52-53.  
149 Kragh, ”Den romantiske naturopfattelse”, 107.  
150 Kragh, ”Den romantiske naturopfattelse”, 109-110.  
151 Kragh, ”Den romantiske naturopfattelse”, 113-114.  
152 Hestmark, ”Livets opprinnelse og utvikling”, 26; Andrew D. Wilson, ”The way from nature to God: The 
theological foundations of H.C.Ørsteds Philosophy of nature”, i Hans Christian Ørsted and the romantic legacy 
in science: Ideas, disciplines and practices, red. Robert M. Brain, Robert S. Cohen og Ole Knudsen, (Dordrecht: 
Springer, 2007), 4-5.  
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Mens en lysforståelse i tråd med Aragos undulasjonsteori ikke kunne sies å omfavnes av 

Jenkins’ karakteristikk, kan både Ørsteds lysforståelse og naturforståelse betegnes som 

romantisk ontologiske.   

Samvirket mellom lysfysikk og fotografien som fremkommer i de undersøkte 

publikasjonene kan altså sies å ha en tvetydig karakter. Det forståelsene knyttet til Ørsted og 

Arago kan enes om, er hva fotografi ikke er. Ingen av omtalene knyttet til verken Arago eller 

Ørsted kan sies å fremme en rent materialistisk og mekanistisk forståelse av fotografien. 

Heller knyttes fotografien til en vagere forståelsesramme der fotografi sees som et åsted for 

samvirke av krefter og som inngang til innsikt i en besjelet natur, men ikke nødvendigvis som 

et åsted for ulike manifestasjoner av samme kraft, kanskje heller som et åsted for eterens 

innvirkning på sølvklorid. Med andre ord kan hånden i nedtegnelsesteknologien fotografi sies 

å ha blitt erstattet av et samvirke mellom lys og sølvklorid som kan forstås som både 

eterpartiklers bølgende møte med sølvklorid og som en kamp mellom de tiltrekkende og 

frastøtende kreftene som antas å utgjøre sølvklorid og lys. I den erstatningen ligger et 

fundament både for fotografiens antatte sannferdighet og betydning for naturvitenskapen og 

kunsten, i tillegg til at den utgjør selve grunnlaget for den intervensjonen fotografi kan 

beskrives som å utgjøre i skriften som nedtegnelsesteknologi, et spørsmål som drøftes 

inngående senere i oppgaven.     

 

3.2. Fotografien synliggjør det skjulte 
Elektromagnetiske forklaringer og teorier, som at motsatte krefter er virksomme i et møte 

mellom sølvklorid og lys, kan betegnes som beskrivelser av en usynlig verden.153 Samtidig 

som vitenskapsmenn innenfor elektromagnetismen, som Ørsted og Arago, ble oppfattet å 

tillegge eksperimentet og det observerte stor makt, ble de også oppfattet som sysselsatt i en 

virksomhet forbundet med det usynlige i betydningen usynlig for det blotte øyet. Når 

fotografien i de undersøkte publikasjonene knyttes til lysfysikken, er det ikke bare til 

undulasjonsteorien eller en forestilling om tiltrekkende og frastøtende krefter. Det er også til 

en virksomhet som synliggjør det skjulte. Samtidig som lysfysikken dermed utgjør en ramme 

for at fotografi kan forstås som en virksomhet der noe skjult synliggjøres, antas fotografien i 

de undersøkte publikasjonene å gripe inn i elektromagnetismen og lysfysikken, og der bidra 

til en vitenskapelig synliggjøringsvirksomhet. To ulike forståelser av hva og hvordan 

fotografien synliggjør i og for lysfysikken fremkommer i omtalene. De er forankret i to ulike 
                                                
153 Purrington, Physics in the nineteenth century, 28-30.  
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forståelser av samsvaret mellom fotografiet og det fotografien nedtegner, en visuell og en 

kjemisk korrespondanse, og medvirker til å etablere to ulike forståelser av fotografien som 

nedtegnelsesteknologi.   

 

3.2.1. Visuell korrespondanse 

I Det fikserte blikk drøfter den norske kunsthistorikeren Aud Sissel Hoel ulike metaforiske 

beskrivelser av fotografiet, hvorav en er forestillingen om fotografi som et speil. 

Speilmetaforen knytter Hoel til renessansens sentralperspektiv, der et bilde med korrekt 

perspektivgjengivelse ble oppfattet som en punkt-for-punkt projisering av virkeligheten. 

Bildet ble ansett som et speil av virkeligheten eller som et blikk gjennom et vindu, slik det 

latinske ”perspicere” betyr ”å se gjennom”.154 En forståelse av fotografi som et speil eller et 

vindu til virkeligheten fremkommer i en rekke av fotografiomtalene i de undersøkte 

publikasjonene. En av de lengste og mest utdypende bidragene er ”Aragos Indstilling til de 

franske Deputeredes Kammer angaaende Daguerreotypen” fra august 1839.155  

Utgangspunktet for artikkelen er Députerkammerets behandling av Daguerres søknad 

om statspensjon som kompensasjon for en eventuell offentliggjøring av den daguerreotypiske  

teknikken. I innstillingen forsvarer Arago Daguerres krav som rettmessig ved å begynne i 

fotografiens forhistorie. Foruten å knytte fotografien til alkymisters eksperimenter med 

sølvklorid, løfter Arago frem den italienske fysikeren Giovanni Battista della Porta, som i 

1558 utga Magiae naturalis der camera obscura for første gang presenteres som et 

hjelpemiddel for tegning.156 Hjelpemiddelet hadde særlig betydning for å konstruere en 

korrekt perspektivgjengivelse, og indikerer at Aragos fotografiforståelse kan knyttes til 

forestillingen om fotografiet som et speilbilde.  

Camera obscura var ikke bare et viktig hjelpemiddel i kunsten. Den amerikanske 

kunstteoretikeren og -historikeren Jonathan Crary hevder at apparatet også ble betraktet som 

symbol på 1600- og 1700-tallets representasjonsforståelse. Camera obscura tjente som et 

bilde på en objektivitet der en korrespondanse mellom et subjekts rene sansning og en ytre 

virkelighet var sikret.157 Representasjonsforståelsen knyttet til camera obscura ble på 

begynnelsen av 1800-tallet utfordret. Sann kunnskap gikk fra å være tilgjengelig for et antatt 

                                                
154 Aud Sissel Hoel, Det fikserte blikk: Om øyemetaforens betydning for ulike forestillinger om fotografi, 
(Trondheim: Institutt for kunst- og medievitenskap, 1998), 10-11.  
155 Arago, ”Aragos Indstilling”, Den Constiutionelle, 21.08.1839.   
156 Gernsheim, Fotografiens historie, 10-11.  
157 Jonathan Crary, Techniques of the observer: On vision and modernity in the nineteenth century, (Cambridge, 
Mass: MIT Press, 1990), 40-48.  



 

 

58 

kroppsløst subjekt, i betydningen at den individuelle kroppen ikke hadde innvirkning på 

sansningen, til å være avhengig av mekaniske instrumenters registrering av fenomener for å 

ansees som uavhengig av den individuelle sansningen. Da fotografien ble lansert, var det 

nettopp med en forventning om at den ville eliminere observatørens kropp og gjenopprette en 

objektiv persepsjonsinformasjon, hevder for eksempel den tyske litteraturteoretikeren Hans 

Ulrich Gumbrecht.158 Når Arago i passasjen fra Den Constitutionelle trekker en linje mellom 

camera obscura og fotografi, kan det forstås som at han indirekte etablerer en forbindelse 

mellom fotografien og et eldre syn på objektiv observasjon. Ved å knytte fotografien til 

camera obscura målbærer Arago en forventning om en ny objektiv persepsjon som 

overvinner den kroppslige observatørens subjektivitet. Under ligger en forestilling om at et 

fotografi kan være et speil av virkeligheten utenfor kameraet.  

Samtidig som Arago trekker en linje til camera obscura vektlegger han, og mange 

med ham i den norske resepsjonen, at fotografien nærmest er uavhengig av subjektet bak 

kameraet. For som han påpeker, ”Anvendelsen af Daguerreotypet fordrer slet ingen Kundskab 

i Tegning, heller ikke nogen særegen Behændighed. Saasnart man nøie følger nogle meget 

simple Forskrifter, maa Operationen lykkes for Enhver, ligesaa sikkert og ligesaa godt, som 

for Daguerre selv.”159 Ved å gjøre fotografien uavhengig av en individuell menneskelig 

operatør, ligger det implisitt i Aragos argumentasjon at fotografier tatt av identiske motiver 

fra samme vinkel under samme lysforhold vil være identiske.160 Som mekanisk 

nedtegnelsesteknologi fremstilles fotografien som en forsikring om mulig objektiv 

observasjon, i den forstand at observasjonen kan betraktes som uavhengig av det 

menneskelige sanseapparatet. Linjen tilbake til den eldre, objektive persepsjonsforståelsen 

knyttet til camera obscura og forventningen om at fotografi kan utgjøre en løsning for 

sansningens manglende objektivitet, kan dermed sies å forsterkes av understrekningen av 

fotografien som en mekanisk nedtegnelsesteknologi.  

Foruten å fremheve fotografiens uavhengighet fra den menneskelige kroppen, 

vektlegges den daguerreotypiske teknologiens detaljrikdom i en rekke omtaler. Daguerres 

bilder ansees som skarpe, detaljrike og eksakte gjengivelser av det som befant seg foran 

kameraet da bildet ble tatt. Sammen med prosessens mekaniske karakter utgjør den visuelle 

eksaktheten og likheten med motivet det sentrale premisset for fotografiens sannferdighet i 
                                                
158 Hans Ulrich Gumbrecht, ”Sansning versus erfaring: Bevegelige bilder og deres motstand overfor 
fortolkning”, i Estetiske teknologier 1700-2000, red. Gunnar Iversen og Yngve Sandhei Jacobsen, (Oslo: 
Scandinavian Academic Press, 2006), 20-25.  
159 Arago, “Aragos Indstilling”, Den Constitutionelle, 21. 08.1839. 
160 Arago, “Aragos Indstilling”, Den Constitutionelle, 21. 08.1839.  
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Aragos redegjørelse. Det vesentlige er i hvilken grad fotografiet korresponderer og samsvarer 

med motivet utenfor kameraet. Fotografi forstås som et speil. Men i motsetning til malerier og 

tegningers delvise, visuelle korrespondanse med motivet, oppfattes fotografien i omtalene 

som å frembringe en absolutt korrespondanse. I den befinner fotografiens kjerne for samvirket 

med lysfysikken seg, ifølge omtalene. Siden fotografien forstås som absolutt 

korresponderende med motivet, kan den brukes til sammenlikning av stjerners lysstyrke, 

undersøkelser av solflekker og kartlegging av månen.161 Fotografien kan, som et speil eller et 

vindu mot naturen, forsterke eller supplere den menneskelige sansningen og gjøre det som er 

usynlig for det menneskelige øyet synlig, samtidig som den garanterer at det som er blitt 

synliggjort, er gjengitt sannferdig.    

 

3.2.2. Kjemisk korrespondanse 

Selv om speilmetaforen dominerer i samvirket mellom lysfysikk og fotografi slik det 

fremkommer i omtalene, er ikke det den eneste modellen for å fundere både fotografiens 

sannferdighet og dens betydning for lysfysikken og naturvitenskapen generelt. I stedet for å 

fundere fotografiens sannferdighet i dens visuelle korrespondanse med virkeligheten utenfor 

kameraet, vektlegges det i enkelte omtaler en kjemisk korrespondanse. En fysiker som særlig 

har fremhevet at fotografiens sannferdighet ligger i dens kjemiske korrespondanse, er Biot. 

Biot avviste at daguerreotypienes detaljrikdom, skarpe gjengivelse og letthåndterlige 

teknologi garanterte fotografiens sannhet. Ifølge den amerikanske historikeren Theresa Levitt 

hevdet Biot at en visuell likhet tok fokus vekk fra de kjemiske reaksjonene som utgjorde det 

reelle åstedet for fotografiens krav på sannhet.162 I fotografien reagerte bestemte lyssensitive 

kjemikalier med lys, og i selve den kjemiske reaksjonen der lys aktiverte en kjemisk substans 

og satte i gang en reaksjon som hadde et bestemt kjemisk avtrykk fra lyset som resultat, lå 

årsaken til at fotografien kunne betraktes som en sann gjengivelse, ikke av et motiv, men av 

en kjemisk reaksjon.  

Biot kritiserte Arago spesielt, og vektleggingen av fotografiens visuelle 

korrespondanse generelt, i flere fora, men striden om fotografiens sannhetskrav synes ikke å 

ha funnet veien til norsk presse.163 Den forståelsen av fotografi som Biot fremhever, er det 

                                                
161 Arago, “Aragos Indstilling”, Den Constitutionelle, 21. 08.1839. 
162 Theresa Levitt, ”Biot’s paper and Arago’s plates: Photographic practice and the transparency of 
representation”, Isis 94, nr. 3 (sept. 2003): 457, 466.   
163 Levitt, ”Biot’s paper and Arago’s plates”, 461-466. 
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like fullt spor av i de undersøkte publikasjonene. Et eksempel er Donnés kritikk av Arago og 

Daguerre for å legge for stor vekt på visuell korrespondanse:  
 
Det forekommer os som om Daguerre og hans berømte Tolk ikke tilstrækkeligt have skjelnet mellem 
disse Forsøgs tvende væsentlige og fra hinanden adskilte Punkter samt at de ei have lagt tilstrækkelig 
Vegt paa det reent videnskabelige Resultat. Det vilde udentvivl være høist interessant paa en saadan 
Maade i et udeleligt Øieblik at kunne male en Forsamlings Physiognomi eller Billedet af Naturens 
bevægeligste Gjenstande; men det simple Faktum, Electrisitetens Indflydelse paa den for Lysstraalerne 
udsatte kjemiske Kombination, Phænomenet i sig, seet bort fra al Anvendelse paa Kunsten, er ikke 
mindre Opmærksomhed værd, især for et Videnskabernes Akademi, der maa føle en høiere Interesse i 
at konstatere physiske Virkninger af en saadan Nyhed og af saa stor Betydning for Videnskaben, end i 
at betragte mer eller mindre vel udførte Billeder.164 
 

Donné tar til orde for en nærstudie av de kjemiske og fysiske prosessene som foregår når 

fotokjemi og elektrisitet virker sammen. Han avviser berettigelsen i å vente med en 

offentliggjøring ut fra at den visuelle korrespondansen er utilstrekkelig. Bak kan et ønske om 

å undersøke sammenhengen mellom fotokjemi og elektrisitet for å utvikle forståelsen av lys, 

fotografi og elektrisitet, ligge. Hva i lys var det som reagerte med fotokjemien? Hva i det 

elektriske lyset reagerte? Var elektrisk lys og sollys likeartede? Og, var det egentlig synlig lys 

eller usynlig stråling som reagerte med fotokjemien?  

Alle var uavklarte spørsmål rundt 1840. For å besvare dem var en visuell 

korrespondanse av mindre betydning. Derimot var fotokjemiens reaksjoner på ulike typer lys, 

både synlig og usynlig, sollys og elektrisk lys, interessant. En annen metaforisk fremstilling 

av fotografiet kan hentes frem for å beskrive den forståelsen som ligger under fokuset på 

fotografiens kjemiske aspekter, nemlig fotografiet som symptom. Metaforen fotografi som et 

symptom er ifølge Hoel, fundert i det båndet som oppfattes å eksistere mellom det som 

avbildes og avbildningen i fotografien. Båndet ligger ikke i at avbildningen likner på motivet, 

men at fotografi er et tegn på at det avbildede har eksistert. Slik symptomer vitner om 

sykdom, indikerer fotografiet at noe finnes. Det kan være det som avbildes, men det kan også 

være at et fenomen, som stråling, forekommer, og at det fenomenet etterlater seg et avtrykk i 

fotografiet.165 Når enkelte omtaler, som Donnés kritikk av Arago og Daguerre, vektlegger en 

kjemisk korrespondanse i fotografien, kan det sies å være forankret i en forståelse av at 

fotografi utgjør et symptom på at det som fører til en kjemisk reaksjon eksisterer.  

Ikke bare er det to ulike representasjonsforståelser i spill i den norske resepsjonen av 

fotografi, det er kanskje vel så mye to ulike syn på fotografiens formål i lysfysikken. På den 

ene siden står en elektromagnetisk forskning hovedsakelig interessert i økt forståelse av 

                                                
164 Alfred Donné, ”Donné angaaende Daguerres nyeste Forskninger”, Den Constitutionelle, 04.08.1841. 
165 Hoel, Det fikserte blikk, 37-38. 
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fenomenet lys. For det formålet er en kjemisk korrespondanse det sentrale i forskningens 

forsøk på å synliggjøre en verden som er utilgjengelig for den menneskelige persepsjonen. På 

den andre siden står blant annet astronomiske og mikroskopiske undersøkelser der fotografien 

ansees å kunne forbedre den menneskelige observasjonen, med andre ord forsterke det 

menneskelige blikket og synliggjøre det som er usynlig for det blotte øyet. Da er visuell 

korrespondanse det sentrale kravet til fotografien. De to representasjonsforståelsene indikerer 

også forskjellige fotografer. For Biot var det, ifølge Levitt, en forutsetning for at fotografien 

skulle gi innsikt i lysstrålingen at den fotokjemiske prosessen kunne kontrolleres. Det fordret 

både en enkel kjemisk prosess og en kyndig operatør.166 Mens blant andre Arago funderer 

fotografiens sannhetskrav i teknikkens uavhengighet av en menneskelig operatør, hevder 

derfor Biot at fotografiens kjemiske korrespondanse og dermed dens sannhetskrav kun er 

tilgjengelig for en innviet elite med nødvendige kjemiske innsikter. Det er for dem den 

kjemiske korrespondansen blir synlig og fotografien kan synliggjøre en verden skjult for det 

menneskelige blikket.  

I fotografiomtalene i Den Constitutionelle, Intelligentsbladet, Norsk Penning-Magazin 

og Ny Hermoder fremkommer følgelig et samvirke mellom fotografien og lysfysikken, der 

fotografien etableres som en nedtegnelsesteknologi i stand til å synliggjøre en verden skjult 

for en menneskelig observatør, enten gjennom mekanisk forsterkning av det menneskelige 

synet eller ved å avdekke en verden den menneskelige netthinnen ikke kan observere. 

Samtidig viser omtalene at fotografien ble antatt å kunne intervenere i lysfysikken og bidra til 

utvikling av forskningen. De ulike forståelsene av hvordan fotografien kan bidra, altså hva 

slags nedtegnelsesteknologi fotografi er, etableres i de undersøkte publikasjonene i et samspill 

med hva fotografien antas å kunne bidra med. Begge er fundert i en positivistisk 

epistemologi. Det er som hjelpemiddel i empirisk funderte studier fotografiens betydning 

ligger, det være seg om dens sannhetskrav ansees som bestående i en visuell eller en kjemisk 

korrespondanse.  

 

3.3. En realistisk dannelse 

Til en viss grad kan altså samvirket mellom lysfysikk og fotografi omfattes av Jenkins’ 

karakteristikk av sentrale aktører i den tidlige fotografihistorien som ontologiske romantikere 

og epistemologiske positivister. Om ikke en naturphilosophisk materieforståelse kan fastslås å 

ligge under fremstillingen av reaksjonen mellom lys og fotokjemi, vitner omtalene om at en 
                                                
166 Levitt, ”Biot’s paper and Arago’s plates”, 457.   



 

 

62 

naturforståelse i tråd med naturphilosophisk og romantisk tankegods aktiveres. Samtidig 

uttrykkes en klar positivistisk epistemologi i omtalene, uavhengig av om fotografiens 

sannhetskrav regnes som fundert i en visuell eller en kjemisk korrespondanse. Siden 

samvirket mellom fotografi og lysfysikk først og fremst fremkommer gjennom omtaler 

knyttet til utenlandske naturvitere, er det kanskje ikke overraskende at Jenkins’ karakteristikk 

basert på franske, amerikanske og britiske fotopionerer og naturvitere også har en viss 

gyldighet i den norske resepsjonen.  

Men et sentralt aspekt ved samvirket både med naturvitenskapen generelt og 

lysfysikken spesielt forsvinner dessverre noe. For først og fremst er forståelsen av fotografi 

som etableres i de undersøkte publikasjonene mellom 1839 og 1842 praktisk orientert. 

Spørsmål som hva fotografien kan brukes til og hvilken nytte den vil kunne ha i og for 

samfunnet diskuteres gjentatte ganger. Aragos innstilling til Députerkammeret er et godt 

eksempel:  
 
Maanens Straaler have hidtil, selv gjennem den største Lindse, ikke frembragt nogen betydelig physisk 
Effekt, medens Daguerres Substants, under Virkningen af samme Straaler, blegner [sic] i den Grad, at 
man tør haabe, dermed at kunne udkaste photographiske Karter af denne Jordens Drabant. I faa Minuter 
vil man saaledes maaskee komme til at udføre et af Astronomiens langvarigste, vanskeligste og 
møisommenligste Arbeider. Ogsaa andre astronomiske Arbeider, mener Arago, vil den daguerreske 
Opfindelse skaffe væsentlig Lettelse og aabne Forskerne nye Veie, om hvilke man hidtil ingen Anelse 
har haft. Saaledes vil navnlig Sammenligningen af de forskjellige Stjerners Lyseffekt føre til vigtige 
Iagttagelser. Det er for øvrig umuligt, allerede nu at forudsee og opregne alle denne Opfindelses videre 
Fordele for Videnskab og Kunst.167 
 

Mens omtaler knyttet til Arago særlig trekker frem fotografiens antatte betydning for 

astronomiske lysmålinger, vektlegger andre nytten for elektromagnetisk grunnforskning og 

mikroskopiske undersøkelser.168 Som vist ovenfor er de alle fundert i det antatte fraværet av 

hånden, samtidig som de skiller lag i forhold til om det er den visuelle eller den kjemiske 

korrespondansen som utgjør fundamentet både for kravet om objektivitet og nytteverdi.  

Som påpekt i forrige kapittel, ”Den tidlige norske resepsjonen av fotografien”, fant lite 

eller ingen offentlig utøvelse av fotografi sted i Norge mellom 1839 og 1842. Mens Aragos 

uttalelser til dels er basert på hans eksperimenter med fotografien, innehadde ikke leserne av 

de undersøkte publikasjonene erfaringer med fotografien. Refleksjonene i omtalene om 

fotografiens praktiske nytte i naturvitenskapen er derfor antakelser om hva fotografien kan 

brukes til. Om ikke erfaringer med fotografien kan sies å ha medvirket til vektleggingen av 

                                                
167 Arago, ”Aragos Indstilling”, Den Constituionelle, 21.08.1839. 
168 Arago, ”Aragos Indstilling”, Den Constituionelle, 21.08.1839; ”En viktig ny Opfindelse”, Norsk Penning-
Magazin 6,  nr. 3 (1839): 96; ”Donné angaaende Daguerres nyeste Forskninger”, Den Constitutionelle, 
04.08.1841.  
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fotografiens nytteverdi, kan de undersøkte publikasjonenes profiler og norsk naturvitenskap 

generelt i perioden rundt 1840 ha bidratt til å understreke fotografiens antatte betydning for 

utviklingen av et godt norsk samfunn.  

 

3.3.1. Et nytt realistisk dannelsesideal 

Da fotografien ble offentliggjort, var fortsatt institusjonalisert naturvitenskap en relativt ung 

virksomhet i Norge. Bergverksakademiet på Kongsberg, opprettet i 1757, Det Kongelige 

Norske Videnskapers Selskab i Trondheim, stiftet i 1760, og Det kongelige Fredriks 

Universitet i Christiania, grunnlagt i 1811, utgjorde de første institusjonene der 

naturvitenskapelig kunnskap kunne utvikles og formidles. Men etter opprettelsen av 

universitetet i 1811 opplevde norsk naturvitenskap en sterk vekst. Antall lærerstillinger økte 

gradvis og nye bygninger ble reist.169 Det vitenskapelige nivået var likevel lavt. Ansatte som 

Jens Jacob Keyser, professor i fysikk og kjemi, og Jens Rathke, professor i zoologi, med liten 

eller ingen vitenskapelig produksjon hadde dominert den første generasjonen, mens skikkelser 

som den internasjonalt anerkjente astronomen og geomagnetikeren Christopher Hansteen 

hadde vært unntaket. Frem til 1840 hadde universitetet først og fremst forsynt samfunnet med 

embetsmenn, og ikke med banebrytende forskning.170 Den svake grunnforskningen medvirket 

til at universitetet fremsto som en produsent av administrativt personell og som rådgiver i 

viktige, praktiske samfunnsspørsmål for staten. Når fotografien i 1839 introduseres som en 

radikalt ny nedtegnelsesteknologi med antatt stor praktisk betydning, skjer det følgelig i en 

norsk offentlighet der samfunnsnytte og hensiktsmessighet i og for naturvitenskapen allerede 

stod sterkt. Det praktiske og til dels instrumentelle idealet naturvitenskapen var omgitt av i 

Norge, kan derfor antas å ha forsterket de praktiske refleksjonene i omtalene. Mens den 

faglige kunnskapen bak en del av resonnementene i samvirket mellom fotografi og lysfysikk 

skissert ovenfor, var lite utbredt og forbeholdt en fysikk- og naturfagsinteressert elite, hadde 

de praktiske refleksjonene et bredere nedslagsfelt. Det gir grunnlag for å anta at nettopp 

fotografiens nytteverdi ble tillagt større vekt enn tekstomtalene alene indikerer.    

Selv om den nødvendige vitenskapelige kunnskapen for å kunne følge en del av de 

resonnementene omtalene gjengir antakeligvis var lite utbredt, var ikke antatte lesere av de 

undersøkte publikasjonene uten kunnskaper i fysikk og kjemi. Som påpekt under avsnitt 
                                                
169 John Peter Collett, Historien om Universitetet i Oslo, (Oslo: Universitetsforlaget, 1999), 48-49. 
170 Collett, Historien om Universitetet i Oslo, 56-57; Vilhelm Bjerknes, s.v. ”Keyser, Jens Jacob”, Norsk 
biografisk leksikon, bn 7, red. Edvard Bull, Anders Krogvig og Gerhard Gran, (Oslo: Aschehoug, 1936) 258; Ole 
Johan Østvedt, s.v. ”Jens Rathke – utdyping (NBL-artikkel)”, Store norske leksikon, 
http://snl.no/.nbl_biografi/Jens_Rathke/utdypning (oppsøkt 13.04.2011).  
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2.1.1. kan publikasjonenes lesere antas hovedsakelig å befinne seg innenfor embetsstanden. 

Siden anneneksamen, der naturvitenskapelige emner var inkludert, var obligatorisk for alle 

studenter ved universitetet, kan leserne antas å ha innehatt i hvert fall en viss grad av 

grunnkunnskap nødvendig for lesningen av fotografiomtalene. Rundt 1840 ble i tillegg de 

naturvitenskapelige emnene i anneneksamnen forsterket. Som del av en reformering av 

universitetet ble gresk, latin og historie tatt ut av anneneksamen og erstattet med fysikk og 

kjemi.171  

Reformeringen av anneneksamen kan knyttes til universitetets første store 

generasjonsskifte rundt 1840. Den nye generasjonen, ledet av Schweigaard, fremmet et nytt 

dannelsesideal, som satte vitenskapelighet, men også praktisk anvendelse høyt. Som den 

norske historikeren John Peter Collett understreker, var målet var å etablere en akademisk 

elite som kunne lede an i en politisk, sosial, økonomisk og kulturell reformering av det norske 

samfunnet. Det nye idealet, som ble omtalt som ”realistisk” i motsetning til den tidligere 

”klassiske” dannelsen, var fundert i naturvitenskapen og en positivistisk empirisme.172 Når jeg 

i forrige kapittel pekte på at publikasjonenes profiler kan ha forsterket en forståelse av 

fotografien som en nyttig og hensiktsmessig nedtegnelsesteknologi med antatt stor 

samfunnsmessig betydning, er det altså en vurdering som ikke bare knytter seg til 

publikasjonene alene. Publikasjonene fotografien omtales i og vektleggingen av fotografiens 

praktiske betydning i omtalene kan sies å inngå i et samvirke også med et realistisk 

dannelsesideal som slo igjennom samtidig med fotografiens offentliggjøring.  

Selv om et norsk naturvitenskapelig forskningsmiljø ikke deltar i resepsjonen av 

fotografi slik den fremkommer i de undersøkte publikasjonene, er det grunnlag for å hevde at 

det sterke praktiske og nytteorienterte fokuset norsk naturvitenskapelig forskning hadde vært 

knyttet til, og som det nye realistiske dannelsesidealet forsterket, kan ha bidratt til å forsterke 

omtalenes vektlegging av fotografiens praktiske betydning. Omdreiningspunktet både i 

utviklingen av ny naturvitenskapelig kunnskap til samfunnets beste og i den 

fotografiforståelsen som fremkommer i de undersøkte publikasjonene, er fraværet av hånden, 

som antas å åpne opp for både annen, ny teknologi og ny kunnskap.   

 

                                                
171 Collett, Historien om Universitetet i Oslo, 64.  
172 Collett, Historien om Universitetet i Oslo, 61-67.  
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3.3.2. Et fraværende teknologisk rammeverk 

Til tross for at et praktisk fokus stod sterkt i norsk naturvitenskap er det, som sagt, ingen 

norske naturvitere som uttaler seg om fotografi i de undersøkte publikasjonene. Det er 

påfallende for, som vist ble fotografien oppfattet som en betydningsfull oppfinnelse med stort 

potensial for kunnskapstilegnelse og praktisk utnyttelse. En institusjonell mangel ved den 

norske offentligheten kan, om ikke forklare hvorfor norske naturvitere avstod fra å 

kommentere fotografien, klargjøre hvordan samvirket mellom naturvitenskap og fotografi 

synes å være knyttet til et teknologisk rammeverk.   

I 1839 fantes det ingen høyere teknisk skole i Norge. Tilhengere av det nye realistiske 

dannelsesidealet vernet om universitetets akademiske kunnskap og var enstemmige i en 

motstand mot at tekniske utdannelser skulle inkluderes i universitetet. Samtidig anerkjente 

flere, som Hansteen, behovet for en høyere teknisk utdannelse i Norge, men kravet vakte liten 

støtte i Stortinget.173 En sammenlikning med for eksempel den danske fotografiresepsjonen 

kan antyde betydningen av en teknisk skole. Foruten å være en internasjonalt anerkjent 

elektromagnetiker var Ørsted også grunnlegger av Den polytekniske Høiskole, Danmarks 

første tekniske høyskole i 1829. Når fotografien i Danmark introduseres av Ørsted knyttes 

den dermed ikke bare til elektromagnetismen, men også til en teknisk utdanningsinstitusjon. 

Siden Norge manglet en høyere teknisk skole var det ingen i norsk offentlighet som kunne gå 

inn i den rollen Ørsted inntok. Der en naturviter knyttet til teknisk utdannelse i den danske 

resepsjonen blir den fremste talsmannen for fotografien som nedtegnelsesteknologi, er det en 

forlegger, bokhandler og boktrykker kjent for nyskapende bruk av illustrative teknikker som 

fremhever fotografien i Norge. Det er dermed fotografiens rolle i utviklingen av visuell, trykt 

kommunikasjon, med andre ord, papirfotografien, som særskiller den norske resepsjonen, 

ikke dens tilknytning til lysfysikken.  

Samvirket mellom fotografien og lysfysikken i de undersøkte publikasjonene synes å 

bli stående i et noe tvetydig spenn. På den ene siden vitner omtalene om grundige refleksjoner 

om fotografiens introduksjon, intervensjon og integrasjon i lysfysikken. Men disse stammer 

med all sannsynlighet fra utenlandske aktører. Det norske naturvitenskapelige miljøet er 

fraværende i den norske fotografiresepsjonen, et fravær som kanskje kan forklares av 

manglende teknisk utdannelse i Norge. Fotografien som en virksomhet i stand til å 

synliggjøre kunnskap skjult for det menneskelige blikket og som et åsted der naturen kan 

avtegne seg selv trer frem i omtalene, men er skapt i samvirke med internasjonale fysikere og 

                                                
173 Collett, Historien om Universitetet i Oslo, 65-66.  
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kjemikere, ikke i et samvirke med norske fysikere og kjemikere. Det sterke fokuset på 

samfunnsnytte kan antas å ha forsterket de praktiske refleksjonene rundt samvirket mellom 

fotografi og lysfysikk som fremkommer i omtalene, men det er ikke et samvirke som har satt 

spor i publikasjonene. Det har derimot fotografiens antatte betydning som medieteknologi, 

der fraværet av hånden ansees å utgjøre et grunnlag for en radikalt ny reproduksjonskunst, 

noe som belyses i neste kapittel, ”Fotografien og kunsten”.  
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4: Fotografien og kunsten 
Den 4. og 15. februar 1837 trykket Den Constitutionelle den norske juristen og litteraten Peter 

Jonas Colletts anmeldelse av Christiania Kunstforenings første kunstutstilling. Colletts 

anmeldelse regnes som den første kunstkritikken, i betydningen billedkunstkritikk, publisert i 

norsk dagspresse.174 Perioden fra Colletts kritikk til den norske filosofen og kritikeren Marcus 

Monrad publiserte Tolv Forelæsninger om det Skjønne i 1859, kan omtales som den norske 

kunstkritikkens barndom, der den gradvis vokste frem både som sjanger og institusjonell 

forutsetning for det moderne kunstbegrepet.175 Da fotografien i Norge ble offentlig kjent i 

1839, skjedde det følgelig i en presse hvor kunstkritikken knapt var etablert og i en 

kunstforståelse som var i ferd med å vokse frem.  

Andre kapittel, ”Den tidlige norske resepsjonen av fotografien”, påviste at den norske 

resepsjonen av fotografi kan beskrives som en introduksjon, intervensjon og integrasjon i 

kunstbegrepet hvor forventningen om papirfotografien var et sentralt trekk. Et samspill 

mellom kunst og fotografi ble konstatert, men hvilke aspekter ved de to størrelsene som ble 

aktivert, hvilken forståelse av dem og hvilke overordende rammer de ble knyttet til i 

omtalene, blir først drøftet nærmere i dette kapittelet. Siden oppgavens analyse er begrenset til 

presseomtaler, er også kunstfeltet begrenset til å omfatte omtaler av kunst, med andre ord 

kunstkritikk. Analysen løfter frem enkelte aspekter ved kunstkritikken og kritikernes 

filosofiske inspirasjonskilder som kan belyse samvirket mellom fotografien og kunsten i 

fotografiomtalene i Den Constitutionelle, Intelligentsbladet, Norsk Penning-Magazin og Ny 

Hermoder mellom 1839 og 1842.   

Det moderne kunstsynet ikke var konsolidert i Norge i 1840 og ble derfor kontinuerlig 

etablert gjennom en kontrastering mot en tradisjonell kunstforståelse. Samtidig vitner omtaler 

av både fotografi og kunst mellom 1839 og 1842 om en konflikt mellom den teknologiske og 

naturvitenskapelige optimismen og den idealistiske kunstforståelsens vektlegging av 

samtidens problematiske fragmentering. Introduksjonen av fotografien og forventningen om 

papirfotografi griper inn i disse spenningsfeltene. Omtalenes vektlegging av fotografi som en 

kunst uten håndlag og som et pedagogisk verktøy i dannelsen av publikums estetiske sans 

medvirker til å tydeliggjøre konfliktlinjer og konsolidere den moderne kunstforståelsen. Men i 

liten grad forståeliggjør samvirket med kunsten det særegent fotografiske, og til tross for, eller 

                                                
174 Tore Kirkholt, Inderlighet og moderne drømmer: Kritikk og resepsjon av malerkunsten i Norge: 1820-1914,  
Doktoravhandlinger ved NTNU 92, (PhD-avhandling, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2010), 44.  
175 Kirkholt, Inderlighet og moderne drømmer, 21-22.  
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kanskje på grunn av det, vokser en forventning om papirfotografi som begjærlig teknologi 

frem i lys av omtalenes introduksjon, intervensjon og integrasjon av fotografien i kunsten.  

 

4.1. Mellom teknologisk fremtidsoptimisme og et tradisjonelt kunstbegrep  

I Vergangene Zukunft: Zur Semantik geschichtlicher Zeiten fremhever den tyske 

idéhistorikeren Reinhart Koselleck at ethvert historisk øyeblikk bærer med seg en oppfatning 

av fortid og fremtid, og dermed en bestemt konstellasjon mellom erfaringsrom og 

forventningshorisont. Etter modernitetens fremvekst på 1700-tallet ble fremtiden oppfattet 

som åpen. Forventninger til samfunnets fremtidige utvikling ble frigjort fra tidligere erfaring, 

i den forstand at det ble forventet at samfunnet ville være annerledes om ti, femten eller 

hundre år. Endring ble et nøkkelbegrep.176 Ny teknologi, urbanisering og politiske 

forandringer utgjorde i Norge rundt 1840 grunnlaget for en opplevelse av å befinne seg i en 

endringstid. Selv om det norske samfunnet i liten grad hadde merket konsekvensene av økt 

industrialisering og urbanisering, hadde grunnloven i 1814 og unionen med Sverige allerede 

medført store politiske forandringer, og materielle endringer var forventet å slå inn med full 

styrke i overskuelig fremtid. Det medvirket til å etablere en forventning om at det å skape det 

gode norske samfunnet var en reell mulighet. Som tredje kapittel, ”Fotografien og 

lysfysikken”, har vist, ble fotografien oppfattet som et viktig bidrag til den vitenskapelige og 

teknologiske utviklingen. Som radikalt ny mekanisk nedtegnelsesteknologi befant derfor 

fotografien seg midt i den materielle fremskrittstroen, i motsetning til andre 

reproduksjonsteknologier introdusert på begynnelsen av 1800-tallet, som for eksempel 

litografi og oljemaleriavtrykk, som først og fremst ble knyttet til håndverket i en eller annen 

forstand.177 Det har, som kapittelet viser, betydning for fotografiens introduksjon, 

intervensjon og integrasjon i kunsten.  

Ikke bare naturvitenskap og teknologi var knyttet til en erfaring av endring og 

forventning om utvikling, også kunstforståelsen bar med seg en klar forventningshorisont om 

                                                
176 Reinhart Koselleck, Futures past: On the semantics of historical time, overs. av Keith Tribe, (New York: 
Columbia University Press, 2004), 266-267.   
177 Litografiet ble utviklet av den tysk-tsjekkiske oppfinneren Alois Senefelder i 1798. I 1818 ble oppfinnelsen 
offentlig tilgjengelig, og i 1824 anskaffet, som en av de første, Winther seg en litografisk presse. Selv om 
litografiske trykk kunne formidle alt fra reproduksjoner av kjente kunstverk til sirlige tegninger av ulike vekster, 
var det like fullt fundert i en kunstner eller håndverkers tegning. Det gjaldt også for Jakob Liepmanns 
oljemaleriavtrykk. Til tross for at metoden angivelig muliggjorde enkel masseproduksjon av oljemalerier, var 
også den fundert i operatørens avtegning av det originale maleriet. Larsen, ”Det tidlege fotografiet i blad og 
aviser”, 136; Johansen, ”…med bilder”, 392; ”Liepmanns Oliemalerie-Aftryk og dettes samt Daguerreotypens 
forenede Virkninger paa Kunsten”, Den Constitutionelle, 06.09.1839, 08.09.1839.   
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et fremtidig moderne samfunn rundt 1840.178 Til da var norsk kunst blitt forstått i lys av et 

tradisjonelt, håndverksmessig kunstbegrep, men på begynnelsen av 1800-tallet begynte et nytt 

moderne kunstsyn med radikale forandringer av kunstens ontologiske, epistemologiske og 

institusjonelle sider å få fotfeste i Norge. Fundamentet var en splittelse i det tradisjonelt brede 

kunstbegrepet som hadde omfattet ”any human activity performed with skill and grace,”179 

fremhever den amerikanske filosofen Larry Shiner i The Invention of Art. Mens det eldre 

kunstbegrepet hadde innbefattet alle former for menneskelig aktivitet, med virksomheter som 

taleskriving, billedhugging, komponering og skomakeri, ble de såkalte ”skjønne kunster” nå 

utskilt. Prosessen kan beskrives som en tredelt differensiering, der kunst og håndverk ble 

forstått som ulike former for menneskelige produkter, der den kunstneriske og den 

håndverksmessige skapelsesprosessen ble ansett som vesensforskjellige, og der opplevelsen 

av kunstnerisk nytelse ble adskilt fra vanlig nytelse og kalt estetikk. Resultatet var blant annet 

at den moderne kunstneren ble oppfattet som et geni på grunn av sin særegne 

forestillingsevne, og at den estetiske erfaringen ble ansett som selvtilstrekkelig uten krav om 

nytteverdi.180 Kunsten ble dermed etablert som et særegent epistemologisk og ontologisk 

område kalt estetikk og fikk sitt gjennombrudd i Norge mot slutten av 1830-årene, bare et par 

år før fotografien ble offentliggjort.  

Mens det i de fleste europeiske land var en rekke nye institusjoner som bidro til å 

etablere den estetiske kunstforståelsen og utdanne publikum i denne, var det ikke tilfellet i 

Norge.181 Blant annet var sentrale institusjoner, som kunstakademi og en nasjonal, offentlig 

kunstsamling fraværende. Rundt 1840 var derimot to erfaringsrom nylig blitt etablert, en 

utstillingskultur og pressens kunstkritikk.  

Mot slutten av 1830-årene hadde en norsk utstillingskultur langsomt vokst frem. I 

1811 ble det som regnes for å være Norges første samtidskunstutstilling arrangert i Bergen, 

mens Christiania hadde sin første i 1818.182 Ingen av dem hadde ført til en fast, jevnlig 

utstillingsvirksomhet. Det kom først med etableringen av kunstforeninger, som Christiania 

Kunstforening i 1836 og Bergen Kunstforening i 1838. I motsetning til for eksempel den 

franske salongen var ikke utstillingene kunstforeningene arrangerte offentlige. De var 

forbeholdt medlemmer, og først da Nasjonalgalleriet i 1842 flyttet inn i tre rom på slottet, fikk 

                                                
178 Kirkholt, Inderlighet og moderne drømmer, 9.  
179 Larry Shiner, The invention of art: A cultural history, (Chicago: The University of Chicago Press, 2001), 5.  
180 Shiner, The invention of art, 5-6, 82.  
181 Shiner, The invention of art, 88, 91-92. 
182 Kirkholt, Inderlighet og moderne drømmer, 31.  
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Norge en permanent, offentlig kunstinstitusjon.183 Selv om kunstforeningene la et visst 

grunnlag for å erfare den nye kunsten hos sitt begrensede publikum, var det norske 

publikumet generelt sett lite øvede kunstbetraktere rundt 1840. Når fotografien i de tidlige 

omtalene knyttes til kunsten, er det altså til et felt som publikum i liten grad hadde erfart.  

Publikums manglende erfaring med kunst medførte, understreker den norske 

kunsthistorikeren Tore Kirkholt, at det andre elementet i etableringen av det moderne 

kunstsynet i Norge, kunstkritikken, fikk stor betydning.184 Med kunstforeningenes utstillinger 

oppstod kunstkritikken i norsk presse, og i likhet med utstillingspraksisen var den mellom 

1837 og 1842 begrenset. Én avis, Den Constitutionelle, og dens skribenter, hovedsakelig 

Collett og poeten, kritikeren og filosofen Johan Sebastian Welhaven, fremstod som 

dominerende.185 Kritikken som ble publisert, var likevel ikke umoden. Litterær 

metarefleksjon var allerede et etablert område i norsk presse på 1830-tallet, og hovedaktørene 

i den tidlige norske kunstkritikken kom fra nettopp det litterære feltet.186 I tillegg hadde den 

kulturelle eliten tette bånd til dansk og tysk intellektuelt liv, og ifølge Kirkholt kom derfor 

den norske kunstkritikken med et slag ”til å framstå som en seriøs disiplin i Norge.”187 

Introduksjonen av fotografien gjennom pressen foregikk følgelig i et rom der den moderne 

kunstforståelsen var etablert på et idémessig plan. Til tross for at det norske publikumet i liten 

grad hadde erfart den nye, moderne kunstforståelsen da fotografien ble omtalt for første gang, 

var de likevel i en viss grad utdannet i den på et teoretisk nivå. Samtidig var det fortsatt behov 

for å befeste det moderne kunstsynet i kunstomtalene ved å trekke en klar grense til 

håndverket. Det erfaringsrommet kunsten utgjorde rundt 1840 befant seg altså i en 

kontinuerlig konstituering der det som minnet om det eldre håndverket måtte utdefineres.  

Det var ikke den eneste spenningen i kunstkritikken. For som nevnt var den norske 

kunstforståelsen rundt 1840 preget av tenkningen til tyske, idealistiske filosofer som den 

tyske kunsthistorikeren Johann Joachim Winckelmann, den tyske kritikeren, forfatteren og 

filosofen Johann Gottfried von Herder og de tyske forfatterne og filosofene Johann Wolfgang 

von Goethe og Friedrich von Schiller. De fremhevet at kunsten var i stand til å lege 

modernitetens fragmentering av menneskelig erfaring  og det vant gjenklang hos dominerende 

                                                
183 Kirkholt, Inderlighet og moderne drømmer, 41-43.  
184 Kirkholt, Inderlighet og moderne drømmer, 45.  
185 Kirkholt hevder ikke dette direkte, men hans analyser av perioden foretas kun på bakgrunn av Den 
Constitutionelle, noe som indikerer avisens sentrale posisjon.   
186 Det er et faktum Kirkholt ikke kommenterer og som oppgavens rammer dessverre ikke gir rom for ytterligere 
drøftelse av, selv om kunstkritikkens opphav i litteraturkritikken kan tenkes å ha etablert særegne rammer for 
kunstkritikken i Norge.  
187 Kirkholt, Inderlighet og moderne drømmer, 15.  
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norske kunstkritikere som Welhaven og Collett.188 En av dem som både formulerte kunstens 

eksistensielle betydning klarest og som hadde stor innvirkning på den norske kunstkritikken 

var Schiller. 

I Über die ästhetische Erziehung des Menschen fra 1795 poengterer Schiller at den 

naturvitenskapelige og teknologiske fremgangen har fremkommet gjennom en utvikling av 

enkeltevner i mennesket. Til tross for materiell fremgang var ikke mennesket blitt lykkeligere, 

og det skyldtes at en fragmentering forhindret den nødvendige helhetserfaringen, som for 

Schiller utgjorde det grunnleggende menneskelige. Det feltet som derimot igjen kan gi 

mennesket en erkjennelse av helhet, er kunsten. En estetisk erfaring kan i øyeblikket gi 

betrakteren, lytteren eller leseren en opplevelse av egen menneskelighet, samtidig som 

estetiske erfaringer over tid kan utvikle menneskets evne til balanse og helhet, og dermed 

motvirke samtidens fragmentering, hevder Schiller.189 Inspirert av Schiller, trakk den norske 

kunstkritikken en grense ikke bare mellom kunst og håndverk, men også mot det materielle 

fremskrittet for å markere kunstens særegne betydning for samfunnet.  

 Da fotografien ble offentliggjort i 1839, var det i et erfaringsrom der forventning om 

både materiell og eksistensiell fremgang ble oppfattet som en reell mulighet. Samtidig innebar 

den moderne kunstforståelsen som var i ferd med å konsolideres i Norge rundt 1840, en 

motsetning mellom dem ved at kunsten skulle lege den fragmenteringen som både var et 

resultat av og en forutsetning for moderniteten. Avisenes kunstkritikk var derfor ikke bare 

åsted for konstituering og utdanning av publikum i den nye kunstforståelsen. Det var også her 

kunsten ble etablert som et mulighetsrom for erfaring av en helhetlig menneskelighet. Fordi 

det moderne kunstbegrepets kjernepunkter ikke var blitt hegemoniske, var det sentralt å 

forhindre tendenser som kunne true forståelsen av kunsten som helhetlig, blant annet ved å 

fremheve kunstnerens særegne originalitet og den opphøyde estetiske erfaringen kunsten var 

opphav til. Introduksjonen av fotografien, en nedtegnelsesteknologi som ble forstått som en 

ren gjengivelse av natur av naturen selv, utfordret blant annet kunstnerens fortolkning av 

motivet, samtidig som den ble knyttet til det materielt gode samfunnet. Dermed både kunne 

og ble fotografien knyttet til aspekter som stod i motsetning til kunstforståelsen rundt 1840. 

Men samtidig viser omtalene at kunsten ble aktivert i en introduksjon, intervensjon og 

integrasjon av fotografi slik den var blitt ved introduksjonen av tidligere 

                                                
188 Kirkholt, Inderlighet og moderne drømmer, 36-38, 50-51.  
189 Kristin Gjesdal, ”Innledende essay”, Om menneskets estetiske oppdragelse i en rekke brev av Friedrich 
Schiller, (Oslo: De norske bokklubbene, 2004), xii-xiii, xxv-xxviii; Friedrich Schiller, Om menneskets estetiske 
oppdragelse i en rekke brev [1795], overs. Sverre Dahl, (Oslo: De norske bokklubbene, 2004), 11, 21-22, 25-33.  
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reproduksjonsteknologier. Et særtrekk som preger det erfaringsrommet omtalene opererer i, 

kan kanskje forklare den tvetydige relasjonen til kunsten i fotografiomtalene. Omtalene utgjør 

nemlig et erfaringsrom som i streng forstand er en forventningshorisont. Fotografien er i 

Norge mellom 1839 og 1842 ikke reelt eksisterende, det finnes verken fotografier eller 

fotografer å erfare. Samtidig er den moderne kunsten et nylig etablert erfaringsrom. Samvirket 

mellom kunst og fotografi er derfor et tenkt samvirke mellom to størrelser som enten ikke er 

eller knapt er erfart. Likevel er samvirket reellt på et tekstlig plan, for i dem aktiverer de 

hverandre og skaper en forventning om en ny reproduksjonsteknologi, papirfotografien.  

 

4.2. Fotografi: En kunst uten håndlag  
I den norske resepsjonen oppfattes fotografi fra første omtale av som en radikalt ny 

nedtegnelsesteknologi, der fraværet av en menneskelig hånd i skapelsen av bildet vektlegges. 

Det har betydning for forståelsen av samvirket mellom kunst og fotografi, ved at håndens 

forskjellige roller skaper en spenning mellom kunst og fotografi i det som oppfattes å være 

deres respektive fundament. For til tross for at det moderne kunstsynet markerte en avstand til 

håndverket, vitner den norske kunstkritikken om at kunstnerens maleriske håndlag fortsatt 

utgjorde en sentral del av kunstens fundament.  

Verken i Den Constitutionelle, Intelligentsbladet, Norsk Penning-Magazin eller Ny 

Hermoder publiseres i perioden 1839 til 1842 omtaler av fotografien der et fotografi 

underlegges en estetisk vurdering i dypeste forstand. Konkrete fotografier, fremvist i Det 

franske vitenskapsakademi i Paris eller i Bergen Kunstforening, beskrives i detalj og 

lovprises, men de vurderes ikke ut fra estetiske kategorier som fotografens eventuelle 

fortolkning av motivet eller bildets evne til å formidle en estetisk erfaring, slik kunstkritikerne 

bedømmer kunstverk i samme periode.190 Eksempelvis omtaler Den Constitutionelle 

daguerreotypiet utstilt i Bergen Kunstforening slik:  
 
Billedet har meest Liighed med en fiin, ligesom henaandet Aqva-tinta Tegning, og er beundringsværdig 
skjønt og reent. De fineste Touge, Viseren paa en temmelig fjern Uhrskive og flere saadanne mindre 
Gjenstande ere skarpt og tydeligt afprægede. Skyggerne have en Blødhed, som en fuldendt Kunst vilde 
have vanskeligt for at efterligne.191 
 

Kritiske vurderinger av kunstverk omfattet også ofte relativt detaljerte beskrivelser av motivet 

og kunstnerens teknikk, men de kom i tillegg med klare vurderinger av et verks estetiske 
                                                
190 Se for eksempel Janin, ”Kunstnotitse” og Winther ”Kunstnotitse” i Intelligentsbladet (1839), nr. 7: 1-7; 
”Daguerres Fixation”, Den Constitutionelle, 04.02.1839; ”Bergen, d. 7de October”, Den Constitutionelle, 
13.10.1840; Kirkholt, Inderlighet og moderne drømmer,15, 39, 46.   
191 ”Bergen, d. 7de October”, Den Constitutionelle, 13.10.1840. 
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verdi. For eksempel trakk Welhaven frem både Adolf Tidemands komposisjon, palett og 

motivvalg i fargeskissen Pilgrimstog i sin anmeldelse av markedsutstillingen i Christiania i 

1841. Sammen virket alle skissens elementer ifølge Welhaven for å formidle Tidemands 

tolkning, eller estetiske erfaring, i møte med motivet.192 Det er det sistnevnte som utelates i 

omtalen av daguerreotypiet, og det henger sammen med at fotografi til tross for at det 

medvirket på kunstutstillinger, ikke ble ansett som kunst i den moderne, estetiske betydningen 

av ordet.193  

Winthers kommentar til Janin i Intelligentsbladet for juli 1839 er en av få artikler i den 

tidlige fotografiresepsjonen som uttrykker direkte de vurderingene som ligger under 

avvisningen av fotografi som kunst.194  
 
Udøvelsen af Opfindelsen [fotografien] selv kan man ei tillægge Benævnelsen Kunst, da den 
er for mecanisk og materiel dertil, og kan udøves af Enhver, uden at være i Besiddelse af 
maleriske Kundskaber, uden at kunne tegne, uden at kunne kjende Perspectiv eller have noget 
Begreb om Lys og Skygge.195 

 
I sin kommentar fastslår Winther at fotografien ikke er en kunst, fordi fotografien er mekanisk 

og ikke krever maleriske kunnskaper. Hvorfor maleriske kunnskaper er av betydning for at 

noe er kunst, presiserer ikke Winther. Det er mulig å lese Winthers betraktninger som at han 

opererte med en materielt orientert kunstforståelse, der maleriet enkelt og greit var kunst, 

mens fotografiets manglende likheter med det i seg selv diskvalifiserte fotografiens 

kunstneriske kvaliteter. Men det er ikke daguerreotypiets manglende likheter med maleriet 

Winther vektlegger. Derimot er det fotografens manglende likhet med kunstneren. Hvorfor 

utgjør fotografens manglende kunstneriske kunnskaper for Winther kjernen i avvisningen av 

fotografi som kunst? Ved å se nærmere på Schillers filosofi kan Winthers avvisning bli 

forståelig.  

 

4.2.1. Den estetiske erfaringen ligger i hånden 

Foruten å diagnostisere egen samtid foretar Schiller i den allerede omtalte Über die 

ästhetische Erziehung des Menschen en filosofisk undersøkelse av hva kunst og skjønnhet er 

                                                
192 Peter Jonas Collett, ”Kunstudstilling i Børslokalet”, Den Constitutionelle, 09.02.1841.  
193 Berner, ”En profession bliver til”, 28, 36. Berner viser at til tross for at fotografi i Danmark ble fremvist ved 
kunstutstillinger, ble den ikke bedømt som kunst. Kunstakademiet avviste dens kunstneriske kvalitet og bildene 
ble presentert sammen med håndverk.  
194 Se avsnitt 2.2.1.  
195 Winther, ”Kunstnotitse”, Intelligentsbladet (1839), nr. 7: 6.  
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med det mål å fastsette objektive kriterier for estetiske erfaringer.196 For Schiller, og i den 

rådende norske kunstforståelsen rundt 1840, er kunsten noe mer enn en nytelse. Kunsten gir 

opphav til estetiske erfaringer av eksistensiell karakter.197 Når Winther avviser fotografien 

som kunst, kan det dermed leses ikke som en avvisning av mediets materialitet, men heller av 

dets evne til å være opphav til eksistensiell erfaring hos betrakteren. I og med at Winther 

tillegger kunstnerens kunnskaper størst vekt, kan det synes som at det nettopp er i den 

kunstneriske bearbeidelsen den estetiske erfaringen realiseres for Winther.   

Det er en oppfatning flere av de norske kunstkritikerne i perioden også uttrykker. I 

anmeldelsen av Christiania Kunstforenings første utstilling beskriver Collett maleren Johan 

Christian Claussen Dahls En Slette i nærheden af Dresden, som ”dette er et af de meest 

subjective Malerier vi af Dahl have seet; og det beviser, at han, uagtet den strenge 

Naturtroeskab i hans Fremstillinger, dog inderligt opfatter dens poetiske Udtryk og forstaaer 

at gjengive det, naar han vil.”198 Collett berømmer Dahl for at han ikke bare gjengir naturen 

eksakt, men klarer å formidle en subjektiv erfaring av den. For, som Kirkholt understreker, 

det sentrale for Collett var at ”bildeflata skulle framtre som mest mulig transparent; den måtte 

ikke hindre tilgangen til det essensielle: stemningen, det poetiske og skjønne innholdet.”199 

Den maleriske bearbeidelsen skulle være transparent mot motivet, slik at kunstverket lett 

kunne fremstille innholdet, den kunstneriske idéen. Selv om fokus tilsynelatende ligger på 

innholdet og ikke formen, er det like fullt kunstnerens håndlag, hans eller hennes evne til å 

omdanne egen persepsjon av et motiv til en estetisk erfaring, som er det vesentlige i kunsten.  

Igjen kan Schillers filosofi utgjøre et rammeverk. Ifølge Schiller fremkommer 

menneskets forhold til verden gjennom to drifter, en formdrift (Formtrieb) og en sansedrift 

(Stofftrieb). Mens sansedriften driver mennesket mot en kontinuerlig tilegnelse av vekslende 

materialitet uten forsøk på abstraksjon eller generalisering, krever formdriften at mennesket 

vektlegger det evige og strukturerende. I utfoldelsen av både sanse- og formdriften oppstår 

det individuelt menneskelige. Lar man bare sansedriften utfolde seg, reduseres man til en ren 

materialitet, en kopi av sine omgivelser som kontinuerlig veksler, og en stabil kjerne, et jeg, 

forsvinner. Fokuserer man derimot kun på tilværelsens ideale aspekter, går man glipp av det 

organiske, skapende livet.200 I møtepunktet mellom driftene befinner det menneskelige seg, et 

                                                
196 Gjesdal, ”Innledende essay”, xxv.  
197 Gjesdal, “Innledende essay”, xv, xvii, xix; Schiller, Om menneskets estetiske oppdragelse, 53-54, 71, 75, 100-
101, 104-105, 143.  
198 Peter Jonas Collett,”Udstillingen i Kunstforeningen: Slutning fra no. 35”, Den Constitutionelle, 15.02.1837.  
199 Kirkholt, Inderlighet og moderne drømmer, 47.  
200 Schiller, Om menneskets estetiske oppdragelse, 57-62.     
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møtepunkt han beskriver som en tredje drift, lekedriften (Spieltrieb). Mens sansedriften og 

formdriften driver mennesket mot enten det materielle eller det ideale, virker lekedriften i 

samsvar med menneskets frihet. Fritt velger mennesket gjennom lekedriften vekslingen 

mellom form- og sansedrift, en veksling som, påpeker Schiller, ”bringe[r] form til materien 

og realitet til formen.”201 Et sted mennesket kan få utøvet sin lekedrift, er i kunsten. Når en 

kunstner forvandler egen persepsjon til estetisk erfaring, utøver vedkommende sin 

menneskelighet ved å la lekedriften utfolde seg i kunstverket. Det kan igjen aktivere 

publikums lekedrift, slik at de også erfarer sin menneskelighet. Kunst, både som skapelse og 

når den betraktes, er for Schiller derfor det området der mennesket aktiverer sin lekedrift og 

møter sin egen menneskelighet. 

Når Collett fokuserer på den kunstneriske bearbeidelsens transparens og Dahls 

vellykkede balanse mellom naturtro gjengivelse og subjektiv fortolkning, kan det leses som at 

Dahl har lykkes i å la lekedriften bringe form til materien og realitet til formen. Med andre 

ord er det i balansen mellom det sanselige og det ideale at kunstverkets estetiske verdi ligger 

for Schiller, Collett og i den rådende norske kunstforståelsen rundt 1840. Det er en balanse 

som fremkommer gjennom kunstnerens bearbeidelse, det vil si hans eller hennes kunstneriske 

håndlag.   

 

4.2.2. Håndens fravær 

I den tidlige norske resepsjonen forstås fotografien gjennomgående som en mekanisk 

nedtegnelsesteknologi der en menneskelig hånd er fraværende. Det er en oppfatning Winther 

deler, og når han poengterer at fotografien er for materiell eller mekanisk, er det nettopp mot 

fraværet av hånden han peker. Fordi fotografien utgjør en håndløs gjengivelse av et motiv, har 

den ingen steder der kunstnerens lekedrift kan utfolde seg og skape en balanse mellom form 

og materialitet i henhold til den idealistiske kunstforståelsen. Som mekanisk gjengivelse er 

det tvert imot kun det materielle fotografien overhodet er i stand til å registrere. Fotografien 

må dermed, som Winther påpeker, avvises som kunst og heller betraktes som del av den 

materielle moderniteten naturvitenskapen og teknologien utgjør, noe forrige kapittel viste at 

fotografien også knyttes til i den norske resepsjonen.  

Rett nok oppfattes ikke fotografien som kunst i en estetisk forstand i den tidlige norske 

resepsjonen, samtidig som Janin ikke står alene når han uttrykker at ”Solen selv bliver nu 

                                                
201 Schiller, Om menneskets estetiske oppdragelse, 69.  
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brugt som en altformaaende Agent i en ny Kunst, der leverer utrolige Arbeider.”202 Felles for 

dem som omtaler fotografien som en kunst, er at de ikke bruker ordet i den moderne, estetiske 

forståelsen. Hvis ordet ikke refererer til den nye, estetiske kunsten, hvilken kunstforståelse er 

det som er i spill i omtalene av fotografien som kunst?  

Den tradisjonelle førmoderne kunstforståelsen var forankret i et skille mellom natur og 

menneskelig bearbeidelse av natur, kalt kunst. Mens det vesentlige skillet i den moderne 

kunstforståelsen går mellom formålsrettede og ikke-formålsrettede estetiske produkter, 

trekker den tradisjonelle forståelsen det vesentlige skillet mellom naturens egne produkter og 

den menneskelige bearbeidelsen av et naturlig råmateriale. I den norske fotografiresepsjonen 

oppfattes fotografien som en mekanisk registrering av lys, der natur gjengir natur. Siden 

fotografien oppfattes som uavhengig av den menneskelige hånd er det ikke noe håndlag 

involvert i fotografien. Derimot oppfattes fotografien som et naturprodukt. Selve det å 

oppfinne fotografi ansees som en kunst i tradisjonell forstand, men hver gang fotografien tas i 

bruk og frembringer bilder, utøves en kunst, der natur bearbeider natur. Det er et klart brudd 

med den tradisjonelle kunstforståelsen, der fundamentet var menneskelig bearbeidelse. 

Den kunsten fotografien er, er en radikalt ny kunst, en kunst uten håndlag. Siden både 

den tradisjonelle kunstforståelsen og det moderne, estetiske kunstsynet som dominerte norsk 

kunstkritikk rundt 1840 var forankret i menneskelig bearbeidelse, kommer de begge til kort 

for å etablere en produktiv forståelse av hva fotografien er. Fotografien beskrives gjennom 

både omtalenes avvisning av den som en estetisk kunst og deres beskrivelser av den som en 

ny kunst ved hjelp av en kontrastering mot kunsten. Mens kunsten beskrives i positiv 

forstand, den krever kjennskap til perspektiv og kunstneren tolker et motiv og formidler det til 

betrakterne, beskrives og forståeliggjøres fotografien som en nedtegnelsesteknologi der det 

ikke er behov for kunnskap om perspektiv, der et motiv ikke tolkes. Samvirket etablerer 

følgelig en negativ forståelse av fotografi i betydningen en forståelse av hva fotografi ikke er. 

Etterfølgende kapittel, ”Fotografien som lysskrift og synsprotese”, går dypere inn i ordbruken 

og metaforene som omgir omtalenes beskrivelser av hva den nye kunsten fotografi er ut fra 

skriften som periodens hegemoniske nedtegnelsesteknologi. I det samvirket ligger en 

antydning til en positiv, produktiv forståelse av hva fotografien som kunst uten håndlag er, 

som altså mangler i introduksjonen, intervensjonen og integrasjonen i kunsten.  

 

                                                
202 Janin, ”Kunstnotitse”, Intelligentsbladet (1839), nr. 7: 2.  



 

 

77 

4.3. Fotografi: En mekanisk dannelseskunst 

Erfaringsrommet samvirket mellom fotografi og kunst vitner om i den tidlige norske 

resepsjonen, kan, til tross for eller kanskje nettopp på grunn av de negative 

forståelsesrammene de etablerer for fotografien, belyse fremveksten av en forventning om 

papirfotografi. Avvisningen av fotografien som kunst forsterker fotografien som en ny form 

for mekanisk håndverk, der masseproduksjon ansees som både mulig og ønskelig. 

Teknologisk var ikke fotografien i 1839 i stand til det. Daguerreotypi frembrakte 

unikumsbilder, de papirfotografiske teknikkene som var offentliggjort, manglet 

daguerreotypienes skarphet og detaljrikdom, og ingen av dem kunne trykkes i pressen. 

Løsningen på disse utfordringene ble ikke funnet i perioden mellom 1839 og 1842. Først på 

1860-tallet ble våtplateteknikken så god at den kunne fremstille skarpe bilder med fine tonale 

overganger og et funksjonelt papirfotografi ble utbredt. Direkte bruk av fotografi i pressen 

kom enda senere. I 1885 ble det første, norske, rastrerte fotografiet trykket i tidsskriftet Ny 

Illustreret Tidende.203 I forventningen om papirfotografien ligger også omtalenes vektlegging 

av fotografiens produktive betydning for kunsten. For i større grad enn at kunstsamvirkets 

ontologiske aspekter etablerer en forventningshorisont der papirfotografiet står sentralt, 

skaper kunstsamvirket en samfunnsmessig, pedagogisk funksjon for fotografien, der 

papirfotografien blir begjærlig.  

 

4.3.1. En letthåndterlig formidler 

Fotografien er så enkel at selv et barn kan håndtere den, hevder Janin i Intelligentsbladet for 

juli 1839. Barnet kan nå sendes av gårde til kunstmuseet og gjennom fotografiens mekaniske 

nedtegnelse vil kunstverkene barnet betrakter kunne bringes med hjem.204 Men ikke bare 

kunstverk fra de nære museene vil bli tilgjengelige, også Peterskirken i Roma og hieroglyfene 

i Egypt kan i overskuelig fremtid formidles gjennom fotografien, fremheves det i den tidlige, 

norske resepsjonen.205 Fotografien forstås med andre ord som en teknologi som åpner for en 

større omgang med kunsten. Kopier og reproduksjoner som kobberstikk og litografier var 

allerede kjent. Norsk Penning-Magazin hadde blitt publisert siden 1834, og hvert nummer 

inneholdt en rekke illustrasjoner, også xylografier av arkitektoniske verk som Kreml i 

                                                
203 Lien, “Dei første fotografane”, 19; Larsen, ”Det tidlege fotografiet i blad og aviser”, 146.  
204 Janin, ”Kunstnotitse”, Intelligentsbladet (1839), nr. 7: 4-5.  
205 Arago, ”Aragos Indstilling”, Den Constitutionelle, 21.08.1839.  
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Moskva.206 Det radikalt nye med fotografien var en teknologi som ble oppfattet både som 

fullstendig tro mot motivet og som letthåndterlig.  

I den norske resepsjonen knyttes fotografiens mekaniske teknologi til kunstens 

pedagogiske aspekter. Kunstkritikken var den viktigste institusjonen for å etablere den nye 

kunstforståelsen, og som virksomhet var dens hovedmål å utdanne og danne publikums smak. 

Det var et ansvar som kunstkritikerne var seg bevisst. Colletts anmeldelse av Christiania 

Kunstforenings første utstilling er for eksempel preget av det. Her er som Kirkholt påpeker, 

Collett ”opptatt av å vise at den kritiske kommentaren, den uttalte meningen om et verk, var 

av vital betydning. Språkets klarhet kunne være med på å bringe klarhet til det som verket 

selv bare antydet. … [Kritikerens] mening om et verk kunne styre publikums blikk mot det 

verdifulle ved verkene.”207 Blant annet fordi kunstkritikken og kunstforeningene, som også 

var knyttet til borgerskapets fokus på dannelse, var de sentrale kunstinstitusjonene i Norge 

rundt 1840, stod kunstens pedagogiske aspekter sterkt.208 Introduksjonen av fotografi i 

pressen på kunstkritikkens arena kan ha forsterket fokuset på fotografiens pedagogiske 

betydning, men viktigere var nok kunstforståelsens iboende pedagogiske fokus.  

Den overordnede betydningen av estetisk dannelse, og dermed den videre betydningen 

av fotografien innenfor det moderne kunstsynet, trer frem hos flere sentrale skikkelser i den 

norske kunstkritikken rundt 1840. Kunstens samfunnsmessige betydning ble sterkt vektlagt, 

og som nevnt utgjorde Schillers filosofi et viktig fundament. Et estetisk dannende møte med 

kunst er ikke intuitivt, understreker Schiller. Gjennom gjentatte møter med kunstverk danner 

og utdanner publikum sin lekedrift, og nærmer seg dermed estetiske erfaringer. Colletts 

understrekning av at gjentatte møter med billedkunst vil kunne foredle blikket i anmeldelsen 

av Christiania Kunstforenings utstilling fra 1837, lyder som et ekko av Schillers filosofi: ”ved 

den gjentagne Beskuelse ledes selv den Uindviede uvilkaarligen til at sammenligne det 

Efterlignende med det Virkelige.”209 Kunstutstillingenes dannende sammenlikning er ikke 

kun begrenset til den mellom verk og virkelighet, også ulike kunstverk kan sammenliknes 

med det formål å øke forståelsen av hva som gjør et kunstverk godt. Ved å sette verkene opp 

mot hverandre ble de kunstneriske aspektene som frembrakte en estetisk erfaring tydeliggjort, 

og publikum oppnådde en dannelse som muliggjorde selvstendige, estetiske erfaringer. I 

                                                
206 Norsk Penning-Magazin 6, nr. 3, (1839).  
207 Kirkholt, Inderlighet og moderne drømmer, 46.  
208 Magne Malmanger, “Fra klassisisme til tidlig realisme 1814-1870”, i Fra middelalderen til 1900, med bidrag 
av Anne Wichstrøm m.fl., bd 1 av Norges malerkunst, red.Knut Berg, (Oslo: Gyldendal norsk forlag, 1994), 192.  
209 Peter Jonas Collett,”Udstillingen i Kunstforeningen”, Den Constitutionelle, 04.02.1837.   



 

 

79 

henhold til Schillers filosofi var det viktig, for det var gjennom estetiske erfaringer mennesket 

utøvet sin lekedrift og frihet, og følgelig overvant modernitetens ulykkelige fragmentering.  

Collett reflekterer rundt kunstens dannende egenskaper to år før fotografien oppfinnes. 

Når han poengterer at kunsten vil skjerpe sammenlikningen av det etterliknende med det 

virkelige, er det ikke om en fotografisk nedtegnelse av et motiv han snakker, men om en 

kunstnerisk. Colletts vektlegging av sammenlikning av kunstverk som sentralt for dannelsen 

av en smak som åpner for estetiske erfaringer, kan ansees som representativ for den norske 

kunstforståelsen også drøyt to år senere. Kirkholts analyse av den norske kunstkritikken 

skisserer først et skifte i kunstforståelsen i norsk presse etter 1842 da Georg Wilhelm 

Friedrich Hegels estetikk introduseres. Om sammenlikningen av kunst utgjør et viktig premiss 

for den estetiske smaken, er det forståelig at fotografien ble tilkjent betydning for kunsten. 

Ved å oppfattes som en letthåndterlig og naturtro gjengivelsesteknologi for kunstverk, åpnet 

fotografien for en ny tilgang til kunsten. Den pedagogiske sammenlikningsprosessen kunne 

intensiveres og effektiviseres. Med fotografien kunne publikums dannelse av en estetisk smak 

foregå ikke bare i kunstmuseene, men også i hjemmet og i skolen. Men en forutsetning var at 

fotografi kunne formidle kunstverkenes estetiske erfaringer.   

 

4.3.2. En formidler av estetisk erfaring 

I en av fotografiteoriens mest kjente tekster, det berømte essayet Das Kunstwerk im Zeitalter 

seiner technischen Reproduzierbarkeit fra 1936-39, argumenterer den tyske kulturteoretikeren 

Walter Benjamin for at fotografiens og filmens mekaniske reproduksjon bidro til å svekke 

kunstverkets aura. Et kunstverks aura befinner seg for Benjamin i dets unike ”her og nå”-

eksistens, i dets materialitet som både er en beholder for og en formidler av kunstverkets 

historiske tradering. Ifølge Benjamin utfordret og forandret den fotografiske reproduksjonen 

kunstverkets aura.210 Det er ikke en oppfatning de tidlige norske fotografiomtalene bidro til å 

etablere. Tvert imot er fotografiens mekaniske karakter rundt 1840 nærmest en garantist for at 

kunstverkets aura beholdes i reproduksjonen. Ved offentliggjøringen i 1839 trådte fotografien 

inn i en kunstverden der kopier og reproduksjoner var vanlige. For eksempel bestod den første 

samtidskunstutstillingen i Norge i 1811 av om lag 400 verk der bare tre til fire var 

originaler.211 Det norske kunstpublikumet var altså vant til å betrakte kunst hovedsakelig i 

                                                
210 Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, (Frankfurt am Main: 
Suhrkamp Verlag, 2007), 12.  Benjamin påpeker at denne prosessen først var fullført rundt 1900. Verken han 
eller jeg indikerer at kunstverkets aura ble ansett som truet før 1900, snarere tvert imot.   
211 Kirkholt, Inderlighet og moderne drømmer, 31.  
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form av reproduksjoner. At verket var en reproduksjon, med det forbehold at det var en god 

reproduksjon, fratok det ikke muligheten til å utdanne publikums smak og være opphav til en 

estetisk erfaring. Når fotografien i den norske resepsjonen forstås som en nærmest perfekt 

reproduksjonskunst, antas det som et uuttalt premiss, at fotografien ikke selv kan være opphav 

til estetiske erfaringer, men at den som formidler av kunstverk, kan viderebringe de estetiske 

erfaringene kunstverkene kan frembringe. Dermed er det nettopp det trekket ved fotografien 

som avviser den som kunst innenfor den moderne estetiske forståelsen, som sikrer dens 

betydning for kunsten.  

Kunstens pedagogiske sider utgjør det erfaringsrommet fotografien intervenerer i og 

integreres i som pedagogisk redskap. For å kunne være et effektivt pedagogisk redskap var 

det sentralt at fotografien kunne gjengi kunstverkenes estetiske erfaringer, men det var også 

viktig at fotografien selv enkelt kunne distribueres til publikum. Mens den første 

forutsetningen ble ansett som oppfylt i den norske resepsjonen, vitner omtalene om at den 

andre ble anerkjent som betydningfull, men ikke som realisert. Det skapte en forventning om 

utvikling av en fotografi som enkelt og effektivt kunne distribueres. Det viktigste ankepunktet 

mot daguerreotypien i den forbindelse var dens  unikumskarakter. Bildene ble nedtegnet 

direkte på metallplater og kunne ikke reproduseres direkte, verken gjennom å bruke platen 

som et negativ eller som trykkplate. Som andre kapittel viste, var fotografiomtalene fulle av 

referat fra ulike oppfinnere og vitenskapsfolks eksperimenter med å utvikle et alternativ, 

papirfotografien. Selv om flere papirfotografiske  teknologier var lansert i 1839, kom de, som 

nevnt, til kort i forhold til de forventningene daguerreotypiene hadde etablert til en fotografisk 

gjengivelse. Forventningen om papirfotografi dreide seg derfor på et plan om å overføre 

daguerreotypiens karakteristika, dens skarphet og ekstreme detaljrikdom, til papirfotografien. 

På et annet plan handlet forventningen om å utvikle en fullt ut funksjonell teknologi som 

oppfylte de økonomiske og praktiske vilkårene masseproduksjon og -distribusjon stilte.212 

Papirfotografien ble ansett som billig, enkel å transportere, og i omtalene forventes det også at 

papirfotografien ville kunne inkluderes direkte i pressen. Som en letthåndterlig og mekanisk 

gjengivelse av kunstverk, både reproduksjoner og fotografier av arkitektur og monumenter, 

uttrykkes en forventning om at papirfotografien vil kunne distribuere mengder av kunst til 

publikum. Gjennom den utvidede omgangen med kunst som papirfotografien skaper, 

forventes publikum å få økt kunnskap og kjennskap til kunsten. 

                                                
212 ”Kunstpræsentationer”, Intelligentsbladet (1839), nr. 3: 3.  
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I lys av den idealistiske kunstforståelsen og det erfaringsrommet den befant seg i i Norge 

rundt 1840, blir det tydelig at papirfotografien tillegges stor betydning. En økt tilgang til 

kunst og den kunnskapen som medfølger ble ikke bare antatt å ha en egenverdi. Den ble også 

antatt å kunne bidra til å skape et fremtidig godt samfunn der modernitetens fragmentering 

kunne overvinnes. Kjernen, som i samvirket med lysfysikken, lå i det antatte fraværet av 

hånden i den fotografiske nedtegnelsen.  
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5: Fotografi som lysskrift og synsprotese 
Oppfinnelsen av fotografi i 1839 innledet begynnelsen på slutten for håndens 

nedtegnelsesmonopol. I maleriet tok kunstneren penselen fatt, tegneren brukte sin blyant og 

komponisten skrev ned noter. Før skrivemaskinen så dagens lys i 1865, ble skrift til gjennom 

håndens handlinger på et ark eller et annet dertil egnet materiale, mens lyd før fonografen i 

1877 ble nedtegnet som noter.213 Hvordan kunne og skulle fraværet av hånden i fotografien 

forstås? I det ligger et svar på hva fotografi ble forstått som i den norske resepsjonen mellom 

1839 og 1842.  

Så langt i oppgaven har jeg undersøkt hvordan to kunnskapsfelt, lysfysikken og 

kunsten, aktiveres i fotografiomtalene. Det har vist seg at fotografien i omtalene oppfattes 

som i stand til absolutt visuell korrespondanse mellom avbildning og det avbildede, som et 

kjemisk symptom på eksistensen av noe foran linsen og at fotografi ansees som å kunne 

formidle et kunstverks estetiske erfaring. Omdreiningspunktet er fraværet av hånden i den 

fotografiske nedtegnelsen. I 1839 var én teknologi, skriften, dominerende. I motsetning til 

fotografien var den fundert i håndens formidling. Hva i skriften som notasjonssytem og 

nedtegnelsesteknologi aktiveres i fotografiomtalene? Hvilken forståelse av fotografi kan 

etableres gjennom en eventuell introduksjon, intervensjon og integrasjon i skriften? To 

parallelle forståelser trer frem, fotografi som lysskrift og som synsprotese, som begge søker å 

fange inn det radikalt nye i teknologien, fraværet av hånden.  

 

5.1. Fotografi som lysskrift 
Fotografi er uløselig forbundet med lys. Det utgjør, som påpekt i tredje kapittel ”Fotografien 

og lysfysikken”, det virkende stoffet eller kraften i fotografien, noe som også gjenspeiles i 

navnet på teknikken og teknologien. Med unntak av den spesifikke betegnelsen for Daguerres 

metode, daguerreotypi, er betegnelsene for en kjemisk reaksjon mellom sølvklorid og lys i 

bruk i den norske resepsjonen knyttet til både lys og nedtegnelse. Mens begrepet lysbilder 

direkte knytter oppfinnelsen til lys og nedtegnelse, består ordet fotografi av to opprinnelig 

greske ord, ”phos” som betyr lys og ”graphie” som betyr ”skrift eller tegning”, som sammen 

danner ordene fotografien, skriving og tegning med lys, og fotografiet, det som er skrevet 

eller tegnet med lys.214  

                                                
213 Kittler, Gramophone, Film, Typewriter, 13.  
214 Batchen, Burning with desire, 101; Geoffrey Batchen, “The Naming of photography: ‘A mass of metaphor’”, 
History of photography 17, nr. 1, (vår, 1993): 27-29. Ordet fotografi blir første gang brukt i Arago, ”Aragos 
Indstilling”, Den Constitutionelle, 21.08.1839.  
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Siden Gutenbergs oppfinnelse av boktrykkerkunsten rundt 1450 og frem til de tekniske 

medienes blomstring rundt 1880, var den vestlige kunnskapshistorien underlagt skriftens 

vitensmonopol. Det vil si at skrift var det hegemoniske mediet for lagring, behandling og 

formidling av informasjon i Europa i drøyt 450 år. På begynnelsen av 1800-tallet endret 

skriftforståelsen seg i flere land. Bak endringene i for eksempel Tyskland lå blant annet et 

skifte fra stavelsesmetode til fonetisk metode i lese- og skriveopplæringen og forestillinger 

om forbindelser mellom poesi, tale og natur hos tyske romantiske filosofer og forfattere som 

Friedrich von Schelling og Friedrich Schiller.215 

Mens det romantiske kunst- og poesisynet var godt kjent i Norge rundt 1840, var 

derimot ikke den fonetiske metoden utbredt. Først mot slutten av 1840-årene omtales den i 

norske ABC-bøker.216 Når jeg undersøker hvordan fotografien, forstått som lysskrift og 

lystegning, intervenerte i tidens skriftforståelse, er det med utgangspunkt i Kittlers beskrivelse 

der den fonetiske metoden og den romantiske poesien samlet etablerte mulighetsbetingelser 

for kunnskap på begynnelsen av 1800-tallet. I og med at den helheten Kittler skisserer ikke 

var på plass i Norge da fotografien ble offentliggjort, skiller jeg i den følgende analysen 

mellom et samvirke med den romantiske poesiforståelsen og med lese- og skriveopplæringen. 

Først undersøker jeg hvordan en aktivering av metaforer og uttrykk knyttet til den romantiske 

poesiforståelsen kan sies å medvirke til en etablering av fotografi som formidler av naturens 

tale i fotografiomtalene. Mens den fonetiske metoden i Kittlers fremstilling forsterker poesien 

som formidler av naturens tale, var den rådende lese-og skriveforståelsen i Norge rundt 1840 

en stavelsesmetode som gir assosiasjoner til skrift som speiling. Jeg undersøker derfor for det 

andre om en forståelse av fotografi som en avspeiling av naturen etableres gjennom uttrykk 

knyttet til skriftforståelsen rundt 1840. En paradoksal og tvetydig forståelse trer frem, og 

avslutningsvis introduserer jeg en ny tankefigur, selvportrettet, i et forsøk på å ramme inn hva 

slags handling eller virksomhet fotografien som lysskrift ble beskrevet som i omtalene.  

 

5.1.1. Fotografien som naturens uformidlede bilde 

Ifølge Kittler kan Johann Wolfgang von Goethes monumentale diktverk Faust betraktes som 

selve manifestasjonen av poesiens rolle i 1800-tallets skriftforståelse.217 En passasje Kittler 

                                                
215 Kittler, Discourse networks, 10-15, 20, 32-35.   
216 Dagrun Skjelbred, "...de umisteligste Bøger": En studie av den tidlige norske abc-tradisjonen, Acta 
Humaniora 63, (Dr. philos-avhandling, Universitet i Oslo, 1999), 278-280.  
217 Kittler, Discourse networks, 4-14. 
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løfter frem, er hovedpersonen Fausts streben med å oversette de første linjene i 

Johannesevangeliet:  
 
Aber ach! schon fühl’ ich, bei dem besten Willen,  
Befriedigung nicht mehr aus dem Busen quillen. 
Aber warum muß der Strom so bald versiegen,  
Und wir wieder im Durste liegen? 
Davon hab’ ich so viel Erfahrung.  
Doch dieser Mangel läßt sich ersetzen,  
Wir lernen das Überirdische schätzen,  
Wir sehnen uns nach Offenbarung,  
Die nirgends würd’ger und sch’öner brennt,  
Als in dem neuen Testament.  
Mich drängt’s den Grundtext aufzuschlagen,  
Mit redlichem Gefühl einmal 
Das Heilige Original 
In mein geliebtes Deutsch zu übertragen.218  
 

Den amerikanske germanisten og litteraturviteren David E. Wellbery gir en ypperlig 

sammenfatning av Kittlers tolkning av denne passasjen fra Faust, 
 
his [Fausts] hermeneutic reappropriation of the origin, is a compensatory action. It fills a “lack” or 
“deficiency” (Goethe’s word is Mangel), which itself is figured in liquid terms (“thirst”; a “drying up” 
of the “stream” that “springs forth” within his own “breast”). The desire, the inner trouble and 
turbulence that propels his writing and that will find its satisfaction and consolation (getrost) in the 
inscription of the originary deed preceding all language, is nothing other than Faust’s separation from 
Nature herself. Romantic writing returns to the lost natural origin by translating Nature’s wordless 
speech.219 
 

Kittler hevder, ifølge Wellbery, at når Faust oversetter ”logos”, reapproprierer, eller tilegner 

han seg på nytt, en forsvunnet opprinnelse. Gjennom sin egen håndskrift når Faust frem til 

Naturen selv, en tapt eller forsvunnet opprinnelse, og det han skriver synes å være identisk 

med en oversettelse av naturens tale. En kompleks og altomfattende naturforståelse trer frem. 

Naturen er den tapte opprinnelsen Faust er blitt adskilt fra, den kan tale til mennesker selv om 

talen er ordløs, fordi den romantiske håndskriften kan gi den stemme.  

En liknende vektlegging av skrivingen og skriftens evne til å formidle naturen 

gjenfinnes i temaet for 1830-tallets store, norske kulturkamp, poesien. I tiåret før fotografien 

ble offentliggjort, raste en bitter strid i norske aviser om hva poesi var og hvordan den burde 

utformes. Den såkalte kulturstriden fremstilles ofte som en kamp mellom Henrik Wergeland 

                                                
218 Johann Wolfgang Goethe, ”Faust: Eine Tragödie”, i Faust-Dichtungen: Band 1: Texte, (Stuttgart: Philipp 
Reclam jun., 1999), 60-61.  
219 David E. Wellbery, “Foreword”, i Discourse Networks 1800 / 1900, av Friedrich Kittler, (Stanford: Stanford 
University Press, 1990), xxii.  
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og Johan Sebastian Welhaven.220 Selv om de presenteres som to motpoler, kan begges syn på 

poesi omfattes av Kittlers beskrivelse. Wergelands poesi kan sies å vektlegge og fremheve et 

bånd til naturen der poeten er og blir naturens talerør, mens Welhavens poesi uttrykker tørsten 

etter en tapt, uutsigelig opprinnelse.221 I motsetning til poesisynet i Kittlers fremstilling av 

1800-tallet, er det ikke naturens tale, men først og fremst dens billedlige aspekter som 

formidles i Welhaven og Wergelands poesi. Eksempelvis kan målet for poesien, ifølge 

Welhaven, formuleres som å ”fremkalle og fastholde indre bilder.”222 Den tapte opprinnelsen, 

eller harmonien mellom natur og dannelse som poesien kan gripe, er uutsigelig, men poeten 

kan gripe den gjennom tale, bilder og toner som omdannes til indre bilder og deretter 

formidles gjennom poetens håndskrift. Poeten er dermed en formidler og nedtegner av 

naturen, og lar dens uutsigelige stemme eller bilde komme til uttrykk. Rundt 1840 var både 

Welhaven og Wergelands poesiforståelse kjent for deltakere i samtidens kunst-, estetikk- og 

kulturdebatt, og kunsten som formidler av naturen var godt etablert.   

I 1841 publiserte Winther sitt eget dikt ”Daguerre” i Ny Hermoder. I diktet tilkjennes 

naturen en aktiv rolle som gir assosiasjoner til den romantiske poesiforståelsen:  
 
Men Taaren er Glædens, er Kunstnerens Løn,  
Naturen sig selv nu afspeiler 
med Skygge og Lys, saa vidunderlig skjøn,  
som Maler den aldrigen feiler.  
Den bruger ei Gravstik, ei Pensel, ei Pen,  
Sligt Smaaligt er Mennesket egen –  
Nei, Lysstraalen tryller det Billede frem,  
den er ifra Himlen nedstegen.223  
 

Det er naturen som fotograferer. Det er naturen som tryller med lys og skaper en avspeiling av 

seg selv. Gjennom en negasjon av verktøy – ikke gravyrnål, ikke pensel og ikke penn –  

knyttes fotografien til tegning og skrift. Et fotografi er en metallplate eller et ark med naturens 

skrift, og verktøyet er ikke poetens fjær, men lysstrålen.  

Lysskriften, eller selve handlingen å skrive med lys, blir dermed en handling som 

formidler naturen, slik poesien er det for Welhaven og Wergeland. Gjennom fotografien 

formidles en aktiv og besjelet natur. Men samtidig som det romantiske natursynet aktiveres, 

                                                
220 Edvard Breyer, ”’Slekten fra 1814’ og Henrik Wergeland”, i Fra Wergeland til Vinje, bd 2 av Norges 
litteraturhistorie, red. Edvard Breyer, (Oslo: J.W. Cappelen forlag, 1975), 125; Asbjørn Aarnes, J.S.Welhaven: 
Kritikeren og dikteren, (Oslo: Det norske studentersamfunds kulturutvalg, 1955), 8, 10.  
221 Aarnes, J.S.Welhaven, 13, 21-23; Eirik Vassenden, ”Welhaven og den andre romantikken”, i Gjenlyd af min 
Sang: En antologi om Johan Sebastian Welhaven, red. Liv Bliksrud, (Oslo: Unipub, 2009), 127-128; Breyer, 
”Henrik Wergeland”, 76, 110, 127. 
222 Aarnes, J.S.Welhaven, 22.  
223 Hans Thøger Winther, ”Daguerre”, Ny Hermoder 1, nr. 4, (1841): 96. 
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er det flere trekk ved beskrivelsen Winther gir, som bryter med en romantisk poesi- og 

naturforståelse. Mens poeten i Wergeland og Welhavens diktning fremstår som en aktiv 

formidler av naturens tale, ansees fotografen som fraværende og fotografien beskrives som et 

passivt hjelpemiddel. Den aktive er naturen som både er subjekt, motiv og bilde, og 

fotografien blir forstått som en virksomhet fullstendig underordnet naturens kontroll. I de 

foregående kapitlene, ”Fotografien og lysfysikken” og ”Fotografien og kunsten”, har analysen 

avdekket at i de norske omtalene ansees fotografien som betydningsfull i kraft av sitt fravær 

av menneskelig innblanding. Winthers dikt viderefører den forståelsen. Fotografien er ikke 

selv en aktiv eller formende virksomhet, noe som forsterkes av at Winther fremhever dens 

særtrekk gjennom en avstand til nedtegnelsesverktøy forbundet med hånden. I det Winther 

synes å knytte fotografi til skriften og den romantiske poesiforståelsen, understreker han 

dermed et fundamentalt brudd. For nettopp de nedtegnelsesverktøyene Winther etablerer 

fotografi ved å markere en avstand fra, er grunnleggende for kunstneren og poetens 

formidling av naturen. I diktet er det ikke et menneskes særlige evne til å nedskrive eller 

nedtegne som formilder naturens tale eller bilde, men alene naturens egen kraft, lyset.  

På den ene siden aktiverer altså en rekke fotografiomtaler i de undersøkte 

publikasjonene, som Winthers dikt, en romantisk forestilling om en aktiv nedtegnende natur 

som synes å være besjelet. Men på den annen side synes naturforståelsen som fremkommer i 

omtalene å bryte med en romantisk poesiforståelse, der naturen, til tross for dens aktive og 

organiske trekk, ble forstått som uutsigelig. I henhold til den romantiske poesiforståelsen var 

det naturen uttrykte ikke mulig å formidle i seg selv. En utenforstående måtte derfor tre inn og 

oversette dens tale for at naturen skulle bli meningsfull. I fotografien er det ikke lenger 

nødvendig. Fotografien, en prosess som fremstilles som naturens egen, formidler passivt den 

aktive naturen.  

 I Norsk fotohistorie hevder den norske fotografihistorikeren Sigrid Lien at til tross for 

at Winther i prosatekstene avviser at fotografi er kunst eller kan være kunst, så vitner diktet 

om det motsatte. Som hun fremhever ”gløder [han] i staden i rein entusiasme over at 

kunstneren ved hjelp av fotografiet får naturen til å spegle seg sjølv – på ein måte som ikkje 

synest å vere i konflikt med hans eigen kreativitet og fantasi. Kunstnaren blir fotograf – og 

fotografen blir kunstnar.”224 Liens syn bryter med min lesning av Winthers dikt. Jeg mener 

det er problematisk å oppklare spenningene i Winthers omtaler av fotografi som at han 

uttrykker seg ulikt i prosa og poesi, slik Lien gjør. Derimot kan et skille mellom de to ulike 

                                                
224 Lien, ”Dei første fotografane”, 26.  
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kunstbegrepene som er i spill i fotografiomtalene, løse de tilsynelatende spenningene i 

Winthers prosa- og poesifremstillinger av fotografien, samtidig som det kan tydeliggjøre min 

lesning av samvirket mellom skriftforståelsen og fotografien. Winthers dikt bærer navnet 

”Daguerre”. Når passasjen sitert innledes med ”Men Taaren er Glædens, er Kunstnerens 

Løn”, er kunstneren det her er snakk om Daguerre, og kunsten å få naturen til å avspeile seg 

selv er ikke hvert enkelt fotografi, men selve skapelsen av fotografien. Å skape teknikken 

fotografi er en kunst der Daguerre kombinerer sine egne formgivende evner med naturens 

råmateriale. Når fotografien utføres, er det derimot ingen kunst, slik Winther påpeker i 

Intelligentsbladet for juli 1839, nettopp fordi det ikke er en menneskelig instans, en hånd, som 

oversetter eller formidler naturens uutsigelighet. Fotografen må dermed ikke nødvendigvis 

forstås som en kunstner ut fra Winthers dikt, slik Lien hevder. Derimot kan oppfinneren 

Daguerre forstås som en kunstner, i tradisjonell forstand, mens naturen bruker fotografien til å 

nedtegne seg selv, en handling som ikke er kunst, fordi naturens tale ikke kan oversettes.  

Den formidlerrollen fotografien i samvirket med lysfysikken og kunsten tilkjennes, 

kan følgelig sies å tre frem i et tvetydig samvirke med samtidens poetiske skriftforståelse. En 

romantisk naturforståelse der naturen er aktiv og har en stemme som kan formidles, 

videreføres i fotografiomtalene, samtidig som skriften som nedtegnelsesteknologi tas i bruk 

for å markere hva fotografien ikke er. Ved å avvise håndens redskaper, tydeliggjøres det som 

oppfattes å være fotografiens særtrekk, fraværet av hånden. Når fotografien oppfattes som å 

formidle månens lys, som Arago understreker i Den Constitutionelle, eller når fotografien 

formidler en usynlig stråling, hviler denne oppfatningen av fotografi ikke bare på en absolutt 

visuell korrespondanse eller et kjemisk symptom. Oppfatningene hviler også på en forståelse 

av fotografiens formidling som en handling der naturen er en aktiv aktør som bruker 

lysstrålen til å formidle egen tale og for å avspeile seg selv. Men fordi omtalene, som 

Winthers dikt, understreker fraværet av en hånd, bryter den etablerte fotografiforståelsen 

samtidig med den romantiske poesi- og kunstforståelsen. Det bildet av naturen som 

fotografien medvirker til å formidle, er i en viss forstand, uformidlet, nettopp fordi naturen 

selv uten en menneskelig hånd nedtegner det. Det særegne ved nedtegnelsesteknologien 

fotografi tydeliggjøres dermed av et samvirke med en romantisk skriftforståelse, samtidig 

som det unnviker den.  
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5.1.2. Naturen avspeiler seg selv 

Når Winther i diktet plasserer naturen i en flertydig rolle, der den aktivt tar i bruk fotografien 

for å avspeile seg selv, vitner det om en oppfatning av forholdet mellom naturen og 

fotografien en rekke andre aktører i den tidlige fotografihistorien også deler. Både i flere av 

omtalene og i internasjonale analyser av 1800-tallets fotografiforståelse beskrives naturen 

som den avbildende, den som avbilder og som selve avbildningen i fotografien.225 Visse ord 

går igjen i omtalene for å betegne denne tredelte nedtegnelseshandlingen, og i omtalen fra 

Norsk Penning-Magazin for oktober 1839 tas samme uttrykk i bruk som i Winthers dikt. I 

omtalen understrekes fotografiens inngrep i eksisterende nedtegnelsesteknologier, for ”hvo vil 

kunne tegne med en saadan Sikkerhed som Naturen, naar den afspeilede sig selv.”226 Et 

nærmere blikk på uttrykket ”avspeile seg selv” kan utdype hvordan fotografien som lysskrift 

forstås i de undersøkte publikasjonene.  

I den norske resepsjonen, som i diktet, betraktes fotografien som en prosess eller en 

handling der naturen både tegner og avspeiler seg selv. ”Å avspeile” kan defineres som å 

”reflektere, gi et bilde av”.227 Det kan også, ifølge Ordbog over det danske sprog, peke mot å 

”frembringe et speilbilde af…, fremkalde en levende forestilling om”.228 Ved hjelp av 

fotografien, lysskriving, frembringer eller fremkaller altså naturen et bilde av seg selv. 

Fotografien kan altså sies å forstås som en særegen form for nedtegnelse der et bilde av et 

motiv frembringes gjennom en slags lysspeiling utført av motivet selv.  

Et fokus på speiling kan knyttes til skriften og hvilke skrive- og 

leseopplæringsmetoder som var i bruk i Norge rundt 1840. Hovedsakelig var en 

stavelsesmetode i bruk da fotografien ble offentliggjort. I den metoden lå fokus på bokstaver 

og visuell likhet. Med utgangspunkt i faste, meningsløse stavelser forankret i bokstavers navn 

og visuelle kjennetegn, skulle barn umiddelbart gjenkjenne stavelsesenheter og dermed lese 

ord. Der den fonetiske metoden Kittler knytter til romantisk poesi tok utgangspunkt i talt 

språk, var altså stavelsesmetodens utgangspunkt skriftens fastlagte, visuelle kjennetegn som 

ble avspeilet eller avkopiert i enkeltindividers skrift.229 Når det i den norske resepsjonen tas i 

                                                
225 Batchen, Burning with desire, 56, 62-63, 66-69; Erlandsen, Pas nu paa, 30; Lien, “Dei første fotografane”,  
20, 26.  
226 Hans Thøger Winther, ”Om Kunsten at fremkalde Billeder ved Lysstraalernes Indvirkning”, Norsk Penning-
Magazin 6, nr. 10, (1839): 305.  
227 Bokmålsordboka, s.v. ”avspeile”, http://www.dokpro.uio.no/perl/ordboksoek/ 
ordbok.cgi?OPP=avspeile&ordbok=bokmaal&s=n&alfabet=n&renset=j (oppsøkt 01.02.2011). 
228 Ordbog over det danske sprog, s.v. “afspejle”, http://ordnet.dk/ods/ordbog?query=afspejle (oppsøkt 
01.02.2011).  
229 Skjelbred, de umisteligste Bøger, 116, 120,122, 125.  
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bruk uttrykk som”avspeile sig selv”, ”afkopiere sig selv” og ”reproducere sig selv”, samtidig 

som omtaler, eksempelvis Winthers dikt, markerer en avstand til tradisjonelle skrive- og 

tegneredskaper, kan det leses som en paradoksal inngripen i datidens norske 

skriftforståelse.230  

Mens den poetiske skriften skissert i forrige avsnitt var grunnet i en poets individuelle 

oversettelse av naturens tale, slik at meningsinnholdet ble formidlet, kan stavelsesmetoden 

knyttes til en formidling av visuelt like tegn. Meningsinnholdet er underordnet en visuell 

likhet. Et tvetydig samvirke med skriften som dominerende nedtegnelsesteknologi trer frem. I 

de undersøkte publikasjonene beskrives naturen på den ene siden som en aktiv organisme i 

stand til å avspeile seg selv, dog uten en oversettelse eller formidling. Samtidig vektlegges en 

visuell likhet mellom naturen og den avbildningen naturen har frembrakt ved hjelp av 

fotografien. Lysskriften fotografi kan dermed sies å være visuelle tegn avkopiert eller 

avspeilet av naturen, lignende et individs (av)skrift i stavelsesmetoden, utført av en aktiv, 

besjelet natur, lignende den fremstilt i for eksempel Welhaven og Wergelands romantiske 

poesi.  

I kapittel tre, ”Fotografien og lysfysikken”, hentet jeg inn Hoels beskrivelser av 

fotografiske metaforer, som speilmetaforen og symptommetaforen. Når naturen i flere omtaler 

beskrives som å avspeile seg selv ved hjelp av fotografien, synes de å trekke veksler på en 

speilmetafor, der fotografiets sannferdighet er fundert i troen på en absolutt visuell 

korrespondanse mellom motiv og bilde.231 Et sentralt element i speilmetaforiske forståelser av 

fotografiet er ifølge Hoel at bildeprosessens teknikk oppfattes som å sikre et toveisforhold 

mellom objektet og det avbildede objektet, noe uttrykket ”avspeile seg selv” synes å peke 

mot. Videre innebærer dette toveisforholdet at tegnene er repeterbare, hevder Hoel. Det vil si 

at objektets tegn kan repeteres i bildet, men også at bildet er repeterbart. 232 Når naturen i 

omtalene beskrives som å avspeile seg ved hjelp av fotografien slik at fotografiet utgjør en 

avspeiling av den, kan det med Hoels begreper beskrives som at naturens tegn repeteres i 

                                                
230 Se for eksempel ”En viktig ny Opfindelse”, Norsk Penning-Magazin 6,  nr. 3 (1839): 95-96; 
”Kunstpræsentationer”, Intelligentsbladet 1839, nr. 3: 3; Winther, ”Om Kunsten at fremkalde”, Norsk Penning-
Magazin, 305.  
231 Jeg foretar her ingen historisk analyse av speilmetaforen. Men som den franske forfatteren og forskeren 
Sabine Melchior-Bonnet understreker, har speilet vært et sentralt erkjennelsesverktøy siden antikken. I store 
trekk har forståelsen vært knyttet til speilets evne til å gjengi et visuelt korresponderende bilde, som er 
speilvendt. Det har gjort speilet til et symbol både på sannhet og fordreining. I oppgaven har jeg valgt å fokusere 
på lysfysikken, kunsten og skriften, men som påpekes under avsnitt 6.2. ”Forslag til videre forskning” er en 
historisk analyse av metaforer brukt for å belyse fotografi et sentralt arbeid, som bør foretas. Sabine Melchior-
Bonnet, The mirror: A history, overs. Katharine H. Jewett, (New York: Routledge, 2001), 101-102.  
232 Hoel, Det fikserte blikk, 12.  
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fotografiet. I henhold til stavelsesmetoden inngikk bokstaver, stavelser og skrift i et større 

sirkulasjonsnettverk. Siden den visuelle likheten var sentral, og ikke meningsinnholdet, kunne 

tegnene sirkulere fritt.233 En liknende grunntanke kan altså antydes i den skriftforståelsen som 

var dominerende i Norge rundt 1840 og i det metaforiske innholdet til oppfatningen av 

fotografi som et speil.  

Uttrykk som ”avspeile sig selv”, ”afkopiere sig selv” og ”reproducere sig selv” kan 

dermed sies å knytte fotografien på et språklig plan til et avbildningsideal som muliggjør 

duplisering av både naturen og bildene selv. Forståelsen av fotografi som en prosess der 

motivet underlegges en visuell korrespondanse, som ble drøftet i lys av samvirket med 

lysfysikken og kunsten, synes dermed å bli bekreftet på et språklig og metaforisk nivå. Som 

forrige kapittel viste, aktiverer introduksjonen av fotografi i Norge raskt en forventning om 

papirfotografi. To aspekter kan skisseres. Mens jeg i forrige kapittel påpekte at forventningen 

om papirfotografi kan knyttes til en vektlegging av fotografiens betydning for å spre kunstens 

dannelse, og dermed bidra til etableringen av et godt norsk samfunn, kan på den andre siden 

uttrykk i fotografiomtalene peke mot et språklig og avbildningsidealt fundament for 

forventningen om papirfotografien. Ved å knytte fotografien til språklige rammer der 

duplisering av visuelle tegn ansees både som mulig og begjærlig, gis en forventning om 

fotografisk teknologi for masseproduksjon og -distribusjon et grunnlag.   

Gjennom beskrivelser, ordbruk og metaforer kan fotografien i de undersøkte omtalene 

sies å bli oppfattet som lysskriving og fotografiet som lysskrift. Men en forståelse av 

fotografien som lysskrift lest i et samvirke med datidens skriftforståelse fremstår ikke, slik 

den fremkommer i de undersøkte publikasjonene, som entydig. På den ene siden kan 

lysskriften fotografi betraktes som naturens skrift, en parallell til poetens håndskrift eller 

kunstnerens pensel som formidler naturens uutsigelige tale. Men den kan også knyttes til en 

skriftforståelse der meningsinnholdet er irrelevant i nedtegnelsen. Som lysskrift blir 

fotografien da kun et redskap som avkopierer naturens visuelle tegn og innlemmer dem i en 

tegnsirkulasjon, der tegnene kan dupliseres og spres. Sammenlesningen med den romantiske 

poesiforståelsen og stavelsesmetoden tydeliggjør dermed hvilke komplekse, tvetydige og 

paradoksale forståelsesrammer fotografien som lysskrift aktiverer.  

 

                                                
233 Kittler, Discourse networks, 4.  
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5.1.3. Naturen portretterer seg selv 

En tankefigur som ikke brukes i omtalene, selvportrettet, kan hjelpe for å gripe den 

komplekse forståelsen av fotografi som fremtrer gjennom dens samvirke med 

skriftforståelsen. Et selvportrett er en avbildning, der den avbildede og den som avbilder er 

samme person. Som avdekket ovenfor peker uttrykk som ”å avspeile seg selv” i samme 

retning. Naturen avspeiler seg selv i fotografien og tryller ved hjelp av lysstrålen frem et bilde 

av seg selv, et fotografi, tilsynelatende et speilbilde av naturen, hevder Winther i diktet sitert 

tidligere. Men om den forståelsen av fotografiet som fremkommer i omtalene spesifiseres til 

at fotografien ansees som et speil for naturen, er det noe i omtalene som unnslipper. Mens et 

speilbilde kan knyttes til en passiv, flyktig kontemplasjon, peker Winthers beskrivelse av 

naturen derimot mot en aktiv, produktiv nedtegnelse som fastholdes og bevares for ettertiden. 

Naturen handler, den tar i bruk en lysstråle for å avspeile seg selv, slik en kunstner griper til 

pennen, penselen eller blyanten, og det bildet som nedtegnes, svinner ikke raskt hen, men er 

som maleri, gravyer og tegninger bevart for ettertiden. Selv om Winther markerer en avstand 

til eldre nedtegnelsesteknologier, indikerer han samtidig at fotografi har noe til felles med 

dem, nemlig at også fotografiet er en permanent nedtegnelse. Heller enn at fotografiet er 

naturens speil uttrykker som sagt flere av fotografiomtalene at fotografien medvirker til å 

speile naturen. Fotografien trer inn i speilets sted og er det som muliggjør at naturen kan være 

motiv, kunstner og avbildning på en gang. Fotografiet er resultatet av den handlingen naturen 

har foretatt ved hjelp av fotografien, og kan beskrives ikke som naturens speilbilde, men som 

naturens selvportrett.   

En beskrivelse av fotografiforståelsen i de undersøkte publikasjonene som naturens 

selvportrett, kan forene flere av aspektene skissert her og i de foregående kapitlene. I den 

romantiske natur- og poesiforståelsen beskrives, som sagt, naturen som en besjelet organisme. 

Om fotografiet forstås som dens selvportrett, trer den passiviteten og uinteressertheten som 

kjennetegner fotografien i omtalene frem. En metaforisk fremstilling av fotografiet som 

naturens selvportrett og fotografien som dens verktøy, gir dermed rom for en forståelse av 

naturen som en levende organisme med en form for subjektivitet og enhet, samtidig som 

nedtegnelsen kan tillegges en særlig troverdighetsgrad, fordi den oppfattes som uavhengig av 

både menneskelig sansning og nedtegnelse. Ved hjelp av fotografien fremstår naturen 

nærmest som en kunstner, siden den benytter seg av et verktøy for å nedtegne seg selv. Fordi 

selvportrettet nettopp er et selvportrett og ikke et portrett, forblir det like fullt uavhengig av 

menneskelig fortolkning og bearbeidelse. Det er ikke kunst, men formidler et troverdig, 
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nøytralt og objektivt bilde av naturen. I kraft av sitt selvportrett underlegges naturen i 

fotografiet menneskelige hensikter og mål, og arbeider slik sett for mennesket. Premisset er at 

fotografien underlegges naturen. Fotografien blir en spesiell nedtegnelsesteknologi der 

mennesket, det vil si Daguerre, har gitt naturen et hjelpemiddel til å nedtegne sitt eget portrett, 

et selvportrett som tjener menneskelige interesser, det være seg undersøkelser av lys fra 

astronomiske objekter, usynlig kjemisk stråling eller dannelse gjennom spredning av kunst.  

Det er et paradoksalt forhold mellom naturen og fotografien som i omtalene søkes 

klargjort ved å knytte fotografi til den romantiske poesiforståelsen. Det kan beskrives ved 

hjelp av en selvportrettmetafor fremfor en speilmetafor. Samvirket med skriften som etablert 

nedtegnelsesteknologi har dermed en tvetydig karakter i den forstand at det i omtalene trekkes 

veksler på sentrale grunnpremisser som en organisk og besjelet natur hvis tale kan formidles, i 

tråd med en romantisk skriftforståelse. Samtidig kan bruken av begreper knyttet til speiling og 

kopiering leses i lys av stavelsesmetoden, den dominerende skrive- og lesemetoden i Norge 

rundt 1840. Omdreiningspunktet er fotografien som lysskriving og fotografiet som lysskrift. 

For nettopp ved å fremstå som naturens eget selvportrett, bryter fotografiet med håndens 

århundrelange monopol som formidlings- og nedtegnelsesverktøy.  

 

5.2. Fotografi som synsprotese  
Fraværet av hånden løftes frem igjen og igjen i omtalenes beskrivelser av fotografien. Det 

som kjennetegner en forståelse av fotografi som lysskrift, nettopp at det er lyset og ikke en 

menneskelig hånd som skriver, kan sies å peke frem mot nye dominerende  

nedtegnelsesteknologier. I Aufschreibesysteme beskriver Kittler hvordan notasjonssystemet 

1900 brøt med notasjonssystemet 1800 ved at tekniske oppfinnelser som fonografen og 

telegrafen muliggjorde registrering av persepsjonsinformasjon uavhengig av det 

menneskelige sanseapparatet.234 Som påpekt i oppgavens første kapittel er Kittlers 

notasjonssystemer beskrivelser av samvirket mellom medieteknologi og kunnskapssystemer 

ved tidspunkt der bruddet med et foregående notasjonssystem er gjennomført og det nye 

systemet er blitt dominerende. Når jeg hevder at fotografiomtalene i de undersøkte 

publikasjonene inneholder trekk som peker frem mot notasjonssystemet 1900, er det ikke i 

betydningen at omtalene foregriper notasjonssystemet 1900, men for å tydeliggjøre at 

fotografien ikke integreres fullt ut i det etablerte notasjonssystemet. Visse aspekter synes ikke 

å kunne integreres og disse har likhetstrekk med notasjonssystemet 1900s tekniske medier. 
                                                
234 Kittler, Discourse networks, 229-230.   
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Viktigst er omtalenes vektlegging av at fotografiens nedtegnelse vil kunne erstatte den mindre 

troverdige menneskelige persepsjonen.  

I omtalene beskrives hvordan fotografien kan overta for menneskelig persepsjon og 

nedtegnelse ved at sansningen settes ut, den ”outsources”, til fotografien. Som for eksempe 

analysen av samvirket med lysfysikken avdekket, forstås fotografien som en forsterkning eller 

erstatter av det menneskelige synet. Det åpner for å beskrive fotografien og fotografiet, slik de 

fremstilles i de undersøkte publikasjonene, som synsproteser. Ingen av omtalene bruker 

riktignok begrepet protese og det er følgelig en karakteristikk applisert på materialet av meg. 

Like fullt er det flere trekk i omtalene som peker mot en slik forståelse. I Den Constitutinelle 

22. januar 1840 omtales for eksempel en artikkel fra  
 
et Münchener Blad [som] foreslaaer at bruge Daguerreotypen som Maaleinstrument,… [F]aaer man ved 
Heliographien en yderst nøiagtig og fixeret Afbildning af Gjenstanden, saa kan man maale den med al 
mulig mathematisk Nøiagtighed, og om en Skuffelse eller Vildfarelse ved Øiet kan der ei mere være 
Tale.235  
 

Bladet foreslår at den visuelle nedtegnelsen eller registreringen som må til for å måle 

avstander eller størrelse på gjenstander, settes ut til fotografien. Bladet tar slik sett til orde for 

at fotografien skal tre inn som en protese for det menneskelige synet.  

En forståelse av fotografi som synsprotese fremkommer hovedsakelig i publikasjonene 

ved at fotografien ansees som en registrering av naturen og ved at menneskets rolle reduseres 

til å være en ”knappetrykker”. Ved å belyse hvordan fremstillingen av fotografi i omtalene 

fremmer en forståelse av fotografi som synsprotese kan det tydeliggjøres hvordan omtalene 

vitner om et kontinuerlig pågående forsøk på å gripe hva den nye håndløse 

nedtegnelsesteknologien kunne være. 

 

5.2.1. Fotografien registrerer natur 

Hovedsakelig benyttes tre begreper i omtalene for å beskrive hva som skjer i fotografien:  

”avspeile”, ”afkopiere” og ”nedtegne”. Alle funderer de fotografiens sannhetskrav i dens 

særegne forhold til naturen og fraværet av en menneskelig hånd. En nøkkel til hva slags 

aktivitet fotografien forstås å utføre, kan derimot ligge i et annet ord, ”fixere”. I 

Intelligentsbladet for mars 1839 brukes det på en måte som vinner gjenklang også i de øvrige 

fotografiomtalene. Den nye oppfinnelsen omtales slik:  
 

                                                
235 Den Constitutionelle, 22.01.1840.  



 

 

94 

det bestaaer deri, at Hr Daguerre fixerer det i et Camera obscura frembragte Billede, idet han lader det 
falde paa en saaledes præpareret Metalplade, at de mere eller mindre stærke Lysstraaler, som 
gjenstandens belyste eller beskyggede Dele kaste, angribe Pladens Overflade mere eller mindre, og han 
da, naar Billedet er blevet fuldkommen tydeligt, fixere dette Indtryk ved et ubekjendt Middel.236 
 

Ifølge Ordbog over det danske sprog kan ordet fiksere defineres som:   
 
1) (fot.) ved en kemisk proces fæstne billedet paa en fotografisk plade (ell. en kopi), saa at den gøres 
ufølsom for lysindtryk. … 2.1) give (noget flygtigt, skiftende olgn.) fast og varig form; fastholde; 
fæstne. … 2.2) bestemme tid, sted, størrelse olgn. for noget; fastslaa; fastsætte… 3) se skarpt ell. 
vedholdende paa en (saa at man fæster et klart synsbillede paa nethinden).237  
 

Den sistnevnte bruken av ordet ”fixere” i utdraget fra Intelligentsbladet, faller inn under den 

førstnevnte definisjonen. Daguerre har funnet et middel som gjør det mulig å bevare det bildet 

som skapes gjennom en reaksjon mellom metallplatens kjemiske stoff og lys. Det vil si at han 

har utviklet et fiksativ, som gjør det nedtegnede bildet ufølsomt mot ytterligere lyspåvirkning. 

Den første bruken av ordet ”fiksere” er derimot mer uklar. Det synes å betegne noe av det 

samme som begrepene ”nedtegne”, ”avspeile” og ”avkopiere”, nemlig den nedtegnelsen som 

foregår i selve prosessen fotografi. Definisjonene fra Ordbog over det danske sprog peker 

mot fastsettelse, men gir også en assosiasjon til det menneskelige sanseapparatet ved å 

sammenlikne fikseringen med hvordan et bilde festes til netthinnen. Det vinner gjenklang i 

enkelte omtaler, der fotografien sammenliknes direkte med øyets netthinne.238 Ved blant 

annet å knytte fotografi til netthinnen, antydes en forståelse av fotografien som en ren 

registrering av lys uten at lyset omformes.  

Den tyske forfatteren, kunst- og filmteoretikeren og persepsjonspsykologen Rudolf 

Arnheim beskriver de tekniske medienes nedtegnelse som at:  
 
[t]hey are not only supposed to resemble the object, but rather to guarantee this resemblance by being, 
as it were, a product of the object in question, that is, by being mechanically produced by it – as the 
illuminated objects of reality imprint their image on the photographic layer…239   
 

Arnheims beskrivelse synes å fange vesentlige sider ikke bare ved de tekniske mediene, men 

også ved omtalenes beskrivelse av fotografien. Som analysen har vist til nå, fremkommer det 

i omtalene en forståelse av fotografi der ikke bare bildenes visuelle korrespondanse 

vektlegges, men også at bildene synes å være et produkt av motivet selv. Naturen oppfattes 

kort sagt som å frembringe bildet av seg selv. Lysbølgene som fikseres, blir ifølge ordbruken i 

omtalene registrert og nedtegnet i en form som samsvarer med hva de er. De omdannes ikke 
                                                
236 “Kunstpræsentationer”, Intelligentsbladet 1839, nr. 3: 1-2. Min kursivering.   
237 Ordbog over det danske sprog, s.v. ”fiksere”, http://ordnet.dk/ods/ordbog?select=fiksere,2&query=fiksere 
(oppsøkt 01.02.2011).  
238 ”Daguerres Fixation”, Den Constitutionelle, 04.02.1839.   
239 Rudolf Arnheim sitert i Kittler, Gramophone, Film, Typewriter, 11-12.  



 

 

95 

av et menneske, de fikseres kun. Det er en nedtegnelse i tråd med Arnheims beskrivelse og 

som gir grunnlag for hans påstand om at det nettopp var fotografien som innstiftet det nye 

representasjonsidealet til de tekniske mediene.240  

Mens skrift og tekst ifølge Kittler er symbolske lagringssystemer, kjennetegnes de 

tekniske mediene og fotografiforståelsen som fremkommer i publikasjonene av en ikke-

symbolsk lagring.241 I ingen av omtalene uttrykkes at lyset oversettes til et symbolsk innhold 

selv om fotografien betegnes som en lysskrift naturen nedtegner ved hjelp av. Tvert imot 

indikerer den gjentatte vektleggingen av at naturen nedtegner ved hjelp av lys at det ikke 

foregår en symbolsk oversettelse eller omforming. Samtidig som beskrivelsene av fotografi i 

omtalene kan leses i lys av sirkulasjonsnettverket av visuelle tegn frembrakt gjennom 

avkopiering og avspeiling slik en sammenlesning med stavelsesmetoden indikerer, kan en 

vektlegging av fotografi som ren nedtegnelse og registrering av natur også peke fremover mot 

de tekniske medienes notasjonssystem. Et fotografi kan dermed ikke bare beskrives som 

lysskrift, men som en synsprotese som registrerer lysinformasjon uten å tolke, formidle eller 

oversette den.  

 

5.2.2. Mennesket som ”knappetrykker” 

I omtalene tilkjennes mennesket en ny rolle i nedtegnelse av natur ved hjelp av fotografi. Det 

ansees ikke lenger som en formidler eller oversetter, men heller som en ”knappetrykker” og 

lyskontrollør. Én mann omtales som å ha tvunget naturen til å avkopiere seg selv, Daguerre. 

Da Daguerre fant opp fotografien, gjorde han seg, ifølge omtalene, til herre over naturen. Men 

han muliggjorde også at enhver som fotograferer kan temme naturen ved å bli en 

lyskontrollør. Et eksempel er omtalen i Intelligentsblad for juli 1839, der det påpekes at 

”[m]an erindre derhos, at Mennesket stedse bliver Herre over det Lys, han lader virke; en 

Secunde mere eller mindre har meget at betyde under disse Billeders Frembringelser.”242 

Gjennom menneskets kontroll av lysstrømmen, er det en menneskelig faktor med i hvert 

eneste fotograferingsøyeblikk selv om fotografi oppfattes som uavhengig av mennesket. Men 

personen innvirker ikke på selve registreringen av lys, han eller hun kontrollerer kun hvor 

lenge lyset får virke på den fotokjemiske overflaten, understrekes det.  

Det innebærer at fotografiet, potensielt, bryter det meningsfellesskapet skriften 

opprettholder. Som påpekt i avsnitt 5.1. stod  poetens individuelle og subjektive oversettelse 
                                                
240 Kittler, Gramophone, Film, Typewriter, 11.  
241 Kittler, Gramophone, Film, Typewriter, 4, 11-12.  
242 Janin, “Kunstnotitse”,  Intelligentsbladet 1839, nr. 7: 3.   
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av naturen til skrift som en garantist for et meningsfellesskap i notasjonssystemet 1800. Ved 

at all sansning måtte formidles og lagres ved hjelp av menneskelig bearbeidelse, kunne et 

fellesskap opprettholdes. Når omtalene vektlegger at fotografen er nærmest uten betydning 

for resultatet, understreker det at mennesket som individ er uvedkommende for den 

informasjonen fotografi kan lagre og formidle. Eksempler fra omtalene er hvordan det i 

omtalene understrekes at selv et barn nå kan nedtegne de store mesterverk, bilder av 

hieroglyfer i Egypt kan sikres uten hardt arbeid, og målinger av gjenstanders størrelse og 

plassering kan foretas uten menneskelige feil. Hvem fotografen er, ansees som irrelevant. 

Fotografen er ingen formidler, men heller en som åpner og lukker kameraåpningen slik at 

refleksjonslyset fra det foran kameraet kan frembringe en kontrollert reaksjon med sølvklorid. 

Fotografen fremstår dermed ikke som et talerør for en oversettelse av naturen slik at 

betrakterne av bildet kan bli del av et kunnskaps- og meningsfellesskap. Fotografen er 

simpelthen bare et individ som trykker på en knapp.  

At mennesket som individ og subjekt utelates fra fotografiens nedtegnelse av naturen, 

kan peke frem mot det fraværet av et individ som ifølge Kittler kjennetegner de tekniske 

mediene og notasjonssystemet 1900. Med de tekniske mediene ble meningsfellesskapet 

oppløst, fordi sansning kunne lagres og formidles uten en håndgjort omforming til et felles 

språk, skriften. Når Kittler hevder at skriften er det stedet der individet eksisterer, er det fordi 

det er i sitt eget uttrykk, som fremkommer i skrift, at subjektivitet og individualitet oppstår. 

Når håndverket og det fysiske båndet i notasjonssystemet 1900 reduseres til en proteseaktig, 

og dermed avtagbar, forbindelse, hevder Kittler at individet forsvinner, fordi det ikke lenger 

har et rom å uttrykke seg i.243 Vektlegging av fotografiens uavhengighet fra individualitet og 

subjektivitet i omtalene kan leses i lys av dette. Det tvetydige inngrepet fotografien kan sies å 

innebære i skriften som nedtegnelsesteknologi, lest ut fra de undersøkte publikasjonene, 

aktiverer altså på den ene siden en forståelse av naturen som en besjelet organisme i tråd med 

en romantisk forståelse, samtidig som individet i fotografien på den annen side reduseres til 

rollen som ”knappetrykker”. Fotografien blir dermed ingen formidler av naturens uutsigelige 

tale, men kun en registrering av lys i det tidsrommet den menneskelige operatøren finner 

hensiktsmessig. I omtalene kan følgelig fotografien sies å forstås som skriving med lys, utført 

av en subjektiv og besjelet naur, slik at fotografien kan tjene som en synsprotese for et 

menneskelig subjekt redusert til knappetrykker.  

 

                                                
243 Kittler, Discourse networks, 83-84, 181, 223-224, 237, 264.  
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5.2.3. Naturens dobbeltgjenger 

De tekniske mediene endret spillereglene for det realistiske og det fantastiske. Mens skriften i 

notasjonssystemet 1800 på en relativt udifferensiert og overfladisk måte hadde skapt en 

realisme i teksten, var for eksempel filmen så realistisk i seg selv, at nettopp det realistiske ble 

løftet opp og inn i området for det fantastiske, hevder Kittler. En følge var nye metaforer, som 

dobbeltgjengeren, en metafor som ifølge Kittler tematiserte de tekniske medienes estetikk.244  

Hvis dobbeltgjengeren som tankefigur appliseres på materialet, lik selvportrettet under 

avsnitt 5.1.3., kan både vektlegging av fotografi som visuelt korresponderende og som et 

symptom på eksistensen av noe foran kameralinsen tydeliggjøres. Som tankefigur kan 

dobbeltgjengeren bygge en bro mellom den romantiske poesi- og skriftforståelsen og de 

teknologiske mediene, samtidig som den fanger inn sentrale aspekter ved 

fotografiforståelsene i de undersøkte publikasjonene.  

Ikke bare tidlig på 1900-tallet var dobbeltgjengeren et aktuelt motiv. I 1846 ga Fjodor 

Mikhajlovitsj Dostojevskij ut Dobbeltgjengeren, i 1847 publiserte Hans Christian Andersen 

novellen ”Skyggen” og på 1840-tallet skrev Edgar Allan Poe en rekke noveller, der 

dobbeltgjengeren er en hyppig forekommende figur. Tidligere i århundret hadde Ernst T.A. 

Hoffmann blant annet gitt ut novellen Die Dobbelgänger. Dobbeltgjengeren var et kjært 

motiv i romantikken, og særlig ble kunsten ofte fremstilt som naturens dobbeltgjenger.245 

Koplingen mellom dobbeltgjengeren og estetiske, visuelle produkter, var dermed etablert i 

perioden før oppfinnelsen av fotografien, samtidig som mengden litterære tekster med 

dobbeltgjengeren som motiv økte kraftig i perioden rett etter fotografiens introduksjon.246  

En dobbeltgjenger kan defineres som en persons fordobling.247 Fotografiet som en 

avkopiering eller avspeiling av naturen, kan i sin likhetsgrad betegnes som naturens 

dobbeltgjenger. Men den fordoblingen dobbeltgjengertemaet peker mot, er ikke bare fundert i 

en likhet mellom originalen og fordoblingen. Det er også en form for relasjon mellom de to. 

Et eksempel fra litteraturen er Oscar Wildes Dorian Gray, der portrettet av Dorian eldes og 

forandres mens Dorian selv forblir uberørt.248 Samtidig som dobbeltgjengeren likner 

originalen, er det altså noe ved den som kan opptre på egen hånd.249 Når omformingen fra 

                                                
244 Kittler, Discourse networks, 246-247.  
245 Anthony Vidler, The architectural uncanny: Essays in the modern unhomely, (London: MIT press, 1992), 35.  
246 Sammenhengen mellom fotografien og litterære behandlinger av dobbeltgjengermotivet er et interessant 
spørsmål som fortjener og krever en selvstendig behandling. Her begrenser jeg meg til å vise hvordan omtalenes 
forståelse av fotografi kan leses i lys av dobbeltgjengeren som metafor. 
247 Eivind Tjønneland, ”Dobbeltgjengermotiv – epokeproblem eller tekstontologi?” Arr 1991, nr. 1: 26.  
248 Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray [1890], (Oxford: Oxford University Press, 1998).  
249 Olav Bøe, s.v. ”dobbeltgjenger”, i Store norske leksikon, http://snl.no/dobbeltgjenger (oppsøkt 09.05.2011). 
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natur til fotografi beskrives i omtalene, er det vanskelig å dra en grense for hvor naturen 

slutter og fotografiet begynner. Hvis naturens nedtegning, avspeiling og avkopiering ikke 

forstås som at naturen portretterer seg selv, men heller i en slags form for reproduksjon 

omvandler seg selv til fotografi, tydeliggjør det de uklare grensene mellom fotografi og natur 

som fremkommer i de undersøkte publikasjonene. Naturen omvandler seg gjennom fotografi 

til noe som er den selv, men som samtidig ikke er det. Akkurat slik en dobbeltgjenger både er 

og ikke er sin original, fremstår fotografiet i omtalene som både natur og ikke-natur.  

Å beskrive den handlingen naturen utfører ved hjelp av fotografien, slik den 

fremstilles i de undersøkte publikasjonene, som at naturen frembringer sin egen 

dobbeltgjenger, et fotografi, kan griper fremstillingen av naturen som en besjelet organisme, 

samtidig som den fanger inn vekten som legges på fraværet av hånden i fotografien.  

 

To forståelser av fotografi fremkommer følgelig i det samvirket med skriften som kan leses ut 

av de undersøkte publikasjonene. Samtidig, i samme avsnitt, etableres fotografien som 

lysskrift og som synsprotese. Vektleggingen av en besjelet, aktiv natur kan knyttes til den 

romantiske poesi- og naturforståelsen, mens den formidlingen fotografien medvirker til ikke 

kan sies å videreføre poetens rolle som naturens oversetter. Tvert imot understrekes det i 

omtalene hvordan naturen gjennom fotografien formidler, eller avspeiler, seg selv ved seg 

selv uten menneskelig innvirkning. Fotografien blir dermed en protese for menneskets syn, 

som sansningen kan settes ut til. Ingen av fotografiforståelsene rammer inn alle aspekter som 

løftes frem ved fotografien, og ingen av dem tilbyr en fullgod forståelse av hva det radikalt 

nye ved fotografien, håndens fravær, kan være. Det kan tydeliggjøres ved å beskrive den 

relasjonen mellom naturen og fotografien som finner sted i dens fravær med de beslektede, 

men likevel så ulike, metaforene selvportrettet og dobbeltgjengeren.   
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6: Avsluttende bemerkninger 
Fotografien offentliggjøres i en brytningstid, der håndarbeidet innenfor en rekke virksomheter 

erstattes av maskiners mekaniske arbeid. Som en nedtegnelsesteknologi ansett som uavhengig 

av en persons registrering og formidling av sanseinformasjon, befant fotografien seg midt i 

omveltningene frembrakt av den nye arbeidsformen. Intelligentsbladet for juli 1839 vitner om 

at forandringene ikke trer frem kun gjennom en historikers briller, men tvert imot var del av 

tidens selvrefleksjon:  
 
Vi leve i en sælsom Tid; thi vi tænke ikke over at frembringe Noget ved vore egne Kræfter, man søger 
derimod med en Taalmodighed og Udholdenhed, som er beundringsværdig, Midler og Naturkræfter, 
som kunne arbeide for os. Dampmaschinen virker nu som et stort Antal Arbeidere; Jernbanerne ville 
snart gjøre dobbelt indbringende den flyktige Capital, vi kalde Livet; Gasarter rivalisere med Solen, og 
man stræber fremdeles efter at finde et Middel til at gjennemseile Luften. Denne Stræben efter 
overordentlige Midler er fremstaaet dels ved Kjendsgjerninger, dels hentet fra Idee-Verdenen, fra 
Handelen og overgaaet til Kunsterne. For kort Tid siden blev Gavards Diograph opfunden, ved hvilken 
Versailles Palladses Plafond lod sig bringe paa Papiret, og det ved et Barns Haand. For ligeledes kort 
Tid tilbage opfandt en Anden et Middel til med Sandhed at fremstille gamle og nye Medailler i ophøiet 
Maneer, og ved et Hjul at efterligne med utrolig Sandhed Venus Milos. Nu erstatter Daguerre med sit 
Stof og sine Plader Tegninger og Kobberstik. Venter man en Tid endnu, og vi tør see fremstaae 
Maschiner, som dictere Lystspil som Moliere og skrive vers som Schiller.250 
 

Som oppgaven har vist, blir det antatte fraværet av hånden fremhevet og forståeliggjort i de 

undersøkte publikasjonenes fotografiomtaler. Gjennom et samvirke med i hovedsak tre felt, 

lysfysikken, kunsten og skriften, søkes svar på hva den nye oppfinnelsen er, hvordan den kan 

beskrives og hvilke konsekvenser den kan få for ulike kunnskapsfelt.  

  I samvirket med lysfysikken fremheves fotografiens evne til å synliggjøre kunnskap 

skjult for menneskets sanser, noe som antas å ville ha stor betydning for vitenskapen og for 

utviklingen av et godt norsk samfunn. Det er nettopp fotografiens særtrekk som 

nedtegnelsesteknologi, fraværet av hånden, som blir ansett for å garantere at den kunnskapen 

fotografien formidler, vil være objektivt gyldig. Som kunst avvises derimot fotografien. Uten 

en subjektiv bearbeidelse av et sansemateriale kan ikke fotografien sies å formidle en estetisk 

erfaring. Samtidig sikrer, paradoksalt nok, fotografiens mekaniske karakter dens bidrag til 

kunstformidlingen. Fotografien muliggjør korrekte gjengivelser av kunstverk, og i de 

undersøkte publikasjonene kan en klar forventning om en fremtidig funksjonell papirfotografi 

identifiseres. Siden blant annet papirfotografien antas å åpne for en helt ny spredning av 

bilder, kan den forståelsen av fotografi som fremkommer i publikasjonene, ikke bare leses 

som etablert gjennom et samvirke med kunnskapsfeltene lysfysikk og kunst. Fotografien 

oppfattes også som å gripe inn i samtidens medieteknologiske situasjon.   
                                                
250 Janin, ”Kunstnotitse”, Intelligentsbladet (1839), nr. 7: 5.  
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Før fotografien ble introdusert, var nedtegnelse av sanseinformasjon forbeholdt hånden. Skrift 

var den dominerende teknologien og etablerte mulighetsbetingelser for kunnskap og 

erkjennelse. Uttrykk brukt for å navngi og beskrive den nye oppfinnelsen vitner om at 

omtalene kan leses som et tvetydig forsøk på å integrere fotografien i den etablerte 

nedtegnelsesteknologien skrift. Men, som oppgaven har vist, er det samtidig noe ved 

fotografien som unnslipper. I den håndløse, ikke-menneskelige nedtegnelsen fotografien 

ansees å foreta, kan den nye teknologien leses som en utfordring av skriftens dominerende 

stilling. Fotografien kan dermed sies å innlede en ny medieteknologisk situasjon som blir 

dominerende først rundt 1900, der tekniske medier utfordret skriftens vitensmonopol ved å 

nedtegne sanseinformasjon uavhengig av både den menneskelige hånden og sanseapparatet.   

I de undersøkte publikasjonenes fotografiomtaler etableres følgelig to parallelle 

forståelser av fotografi, som lysskrift og som synsprotese. I en og samme omtale kan aspekter 

som peker mot begge være tilstede samtidig. Den norske resepsjonen av fotografi lest 

gjennom Den Constitutionelle, Intelligentsbladet, Norsk Penning-Magazin og Ny Hermoder 

fremstår slik sett som et kontinuerlig pågående, tvetydig og paradoksalt forsøk på å gripe 

oppfinnelsen av en radikalt ny nedtegnelsesteknologi uten bånd til håndens arbeid.    

 

6.1. Metodiske og teoretiske bidrag 
Hvordan noe nytt kan ha blitt mottatt, har vært et hovedspørsmål i oppgaven. Resepsjonen av 

en teknologi, fotografi, i utvalgte norske publikasjoner er blitt undersøkt i skjæringspunktet 

mellom kulturhistorie, kunsthistorie, teknologihistorie, mediehistorie og idéhistorie på 

bakgrunn av Kittlers teori om notasjonssystemer. På et overordnet plan kan analysen av den 

norske fotografiresepsjonen leses som et kasus for å belyse, klargjøre og utvikle en metode og 

teori for å beskrive mottakelsen av noe nytt mer generelt.  

For å beskrive og skildre den dynamikken resepsjonen i de undersøkte publikasjonene 

følger, har oppgaven fulgt en relativt tradisjonell oppbygning, der ulike hovedtrekk ved 

resepsjonen slik den arter seg i de fire publikasjonene, er separert og analysert. En annen, mer 

dynamisk struktur som følger materialets fremstilling der fotografi som lysskrift og 

synsprotese opptrer side om side, kunne ha klargjort fotografiomtalenes kompleksitet og 

tvetydighet ytterligere. Men det har vært vesentlig å adskille de tre ståstedene, nettopp for å 

komme frem til resepsjonens grunnstrukturer. Det har vært, og er, min oppfatning at dette er 

et hensiktsmessig grep for å komme forbi den relativt overfladiske konstateringen at 

fotografien ble introdusert gjennom naturvitenskap, kunst og massemedier. Ved å skille ut det 
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jeg betrakter som en hoveddynamikk, blir det tydelig at det, i hvertfall med vår tids øyne, er 

paradoksale og historisk situerte forståelsesrammer som var i spill da fotografien ble forsøkt 

forstått. Ved å vektlegge dynamikkene trer resepsjonen av fotografi tydeligere frem som et 

eksempel på hvordan noe nytt mottas, samtidig som fotografiresepsjonens egenart bevares. 

Hvilke kontekster som aktiveres i mottakelsen av noe nytt og hvilke aktører som medvirker, 

varierer fra tilfelle til tilfelle. Men de metodiske og teoretiske grunntrekkene fulgt i analysen 

har relevans utover den konkrete mottakelsen av fotografi. På et overordnet teoretisk og 

metodisk plan har oppgaven derfor bidratt med et eksempel på hvordan en analyse av 

konkrete historiske forståelser av en teknologisk nyvinning, som både integreres i og griper 

inn i en etablert situasjon, kan foretas.   

 Når jeg i oppgaven har vektlagt fotografiens krysningspunkter med teknologi og 

vitenskap, er det ut fra en erkjennelse av fotografiens nytte som kulturelt prisme. Siden 

fotografien gjennom sine drøyt 170 år har medvirket til å etablere nye premisser for 

kunnskapsproduksjon og erkjennelse, er studie av fotografi et godt utgangspunkt for økt 

forståelse av de siste 200 års idé- og kulturhistorie. Men en anerkjennelse av fotografien som 

kulturelt prisme bringer også med seg et behov for en presisering av fotografihistorisk metode 

og teori. Som en analyse av fotografiomtaler i fire publikasjoner har oppgaven vært basert på 

tekster om fotografi, ikke selve praksisen eller bildene. Mange fotografihistoriske arbeider er 

grunnet i både fotografiske bilder og tekster om fotografi, uten at, etter min mening, et klart 

metodisk skille trekkes mellom lesningen av skriftlige utsagn om fotografi og lesningen av 

fotografiske bilder. Som den norske fotografihistorikeren og fotografen Robert Meyer 

understreker:  
 
er [bilder] i første rekke visuelle og de oppfattes emosjonelt assosiativt, vi reagerer irrasjonelt på dem 
og de katalyserer våre opplevelser og skaper nye forestillinger. Bildet tjener en lignende funksjon som 
språket for forståelsen, men prosessen er svært ulik og fungerer på helt andre premisser. Det er ingen 
intellektuell prosess. Det intellektuelle kommer først når vi setter ord på opplevelsen og språkliggjør 
den.251 
 

Radikalt ulike strategier bør altså tas i bruk for å gripe den billedlige og den intellektuelle 

forståelsesprosessen. Ved å fokusere på den intellektuelle alene, med andre ord kun utsagn 

om fotografi og ikke på fotografi i seg selv, presiserer jeg et aspekt ved fotografihistoriske 

analyser og fremmer et behov for arbeider fundert i dette alene. En adskillelse av 

intellektuelle responser, skriftlige og språklige svar på hva fotografi er og forslag til samvirke 

mellom fotografi og andre felt, er en konstruktiv metode for å gripe fotografiens historisitet. 

                                                
251 Robert Meyer, ”Om fotografiets mytologi”, Samtiden 98, nr. 6, (1989): 20.  
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Idéhistoriske analyser har sin styrke i metoder og teorier for å belyse og forståeliggjøre 

intellektuelle responser. Ved å hente idéhistorien som forskningsdisiplin inn i 

fotografiforskningen kan en ny metode utvikles der medie- og teknologihistorisk teori i 

tradisjonen etter Kittler og McLuhan kan spille en sentral rolle. Oppgaven kan leses som et 

første skritt i den retningen.  

 

6.2. Videre forskning 
Som presisert innledningsvis er kun tre hovedaspekter ved resepsjonen av fotografi slik den 

fremkommer i fire utvalgte publikasjoner analysert. Avslutningsvis kan det derfor være 

passende å indikere noen mulige  fokusområder for videre forskning om den norske 

resepsjonen av fotografi.  

Vedlagt er en oversikt over de utgavene av Den Constitutionelle, Intelligentsbladet, 

Norsk Penning-Magazin og Ny Hermoder som inneholder omtaler av fotografi. Med 

oversikten er et grunnlag for en kartlegging av omtaler av fotografi lagt, slik at den i 

fremtiden kan suppleres både med andre publikasjoners fotografiomtaler og med kilder som 

innkjøpslister, dagboksnotater og brev, slik at et bredest mulig grunnlag for analyser av den 

norske fotografiresepsjonen kan etableres. Behovet for en systematisk kartlegging av 

forholdet mellom et slikt materiale og en europeisk fotografiresepsjon har utkrystallisert seg. 

Som påpekt flere ganger synes hovedtyngden av omtalene å stamme fra utenlandske 

publikasjoner. En dyptgripende undersøkelse av deres opphav og spredning til Norge kan gi 

innsikt ikke bare i selve den norske fotografiresepsjonen, men også i spredningsmønstre for 

nye intellektuelle, teknologiske og vitenskapelige impulser til Norge mer generelt.   

Et annet område der idéhistoriske analyser kan videreutvikle forståelsen av tidlig 

fotografi er gjennom en historisering av fotografiske metaforer. En rekke av de metaforene 

som tas i bruk i fotografihistoriske fremstillinger, anvendes uten grundige historiske analyser 

av metaforenes innhold. Herliggende oppgave er intet unntak. Eksempelvis har jeg tatt i bruk 

speil- og symptommetaforer for å tydeliggjøre og beskrive materialet, men i likhet med øvrig 

fotografihistorisk litteratur, har jeg gjort det uten en grundig presentasjon av hvordan 

innholdet i metaforene kontinuerlig skapes. Koplingene til lysfysikk, kunst og skrift er heller 

blitt prioritert i oppgaven. Et videre arbeid der grunnleggende redskaper i fototeorien som 

speil-, avtrykk- og symptommetaforen underlegges en historisk analyse, er påkrevd for å 

klargjøre hvordan de er diskursivt formet i en historisk situasjon både tidsmessig og 

geografisk.  
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Samlet kan disse veiene bidra til en bedre forståelse av oppgavens underliggende spørsmål, 

nemlig hvordan den radikalt nye nedtegnelsesteknologien fotografi ble mottatt og hvilke 

virkninger den hadde. Oppgaven har konsentrert seg om perioden før fotografien i egentlig 

forstand gjorde sitt inntog i det norske samfunnet, og analysen kan således karakteriseres som 

et studie av fotografiens forhistorie der premisser for dens rolle som nedtegnelsesteknologi og 

sosial praksis ble lagt. I kraft av de rollene og som bilde på et bestemt forhold til verden kan 

fotografien sies å ha grepet inn i menneskers muligheter til erkjennelse og selverkjennelse. 

Det var ikke en rolle som lå i kjemien og kamerahuset, men som ble konstituert gjennom 

intellektuelle strømninger i tiden, samtidig som fotografien medvirket til å endre rammene for 

eksisterende intellektuell virksomhet. Oppgaven utgjør et første skritt på veien mot en utvidet 

og fordypet forståelse av hvordan ny teknologi generelt, og fotografi spesielt, samvirket med 

mulighetsbetingelser for kunnskapsproduksjon og erkjennelse. Det er en analytisk vei 

fremtidige forskningsarbeider innen idéhistorien og fotografiforskningen kan tette hullene i, 

slik at rekkevidden av det nye fraværet av hånden rundt midten av 1800-tallet kan gripes i sin 

fulle tvetydighet, paradoksalitet og kompleksitet. 
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Vedlegg 1: Omtale av fotografien i norske medier i perioden 1839-1845 
 
Undersøkte medier:  
Den Constitutionelle, 01.01.1839 - 04.08.1841. 

 
Intelligentsblad for Kunst, Litteratur, Musikk og Moder, et tilleggsblad til Norske læsefrugter, 

01.01.1839 t.o.m. 01.11.1840 (hele bladets eksistensperiode). 

 
Arkiv for Læsning af blandet Indhold, eller, Norsk Penning-Magazin, f.o.m. 01.01.1839 

t.o.m. 01.12.1842 (siste nummer).  

 
Ny Hermoder, testhefte 1 1840 t.o.m. hefte 14, bind 2, 1841. 

 
Treff: 
Den Constitutionelle 

04.02.1839, 05.03.1839, 07.04.1839, 29.06.1839, 22.07.1839, 21.08.1839, 02.09.1839, 
03.09.1839, 06.09.1839, 08.09.1839, 12.09.1839 (to artikler), 14.09.1839, 17.09.1839 (to 
treff), 23.09.1839, 25.09.1839, 30.09.1839, 01.10.1839, 02.10.1839 (to treff), 06.10.1839, 
11.10.1839, 17.10.1839, 13.11.1839, 27.11.1839, 29.11.1839, 16.12.1839.  
 
01.01.1840, 11.01.1840, 22.01.1840 (to treff), 26.01.1840, 25.02.1840, 02.03.1840, 
08.03.1840 (2 treff), 15.03.1840, 19.03.1840, 05.04.1840, 16.04.1840 (to treff), 17.04.1840, 
18.04.1840, 19.04.1840, 20.04.1840, 21.04.1840, 22.04.1840, 28.04.1840, 16.05.1840, 
17.05.1840, 23.05.1840, 27.05.1840, 02.06.1840, 14.08.1840, 20.08.1840, 14.09.1840, 
11.10.1840, 13.10.1840, 13.12.1840. 
 
06.01.1841, 04.02.1841, 18.02.1841, 24.04.1841, 26.06.1841, 20.07.1841, 04.08.1841.    
 
Intelligentsblad for Kunst, Litteratur, Musikk og Moder, et tilleggsblad til Norske 

læsefrugter 

01.03.1839, 01.04.1839, 01.05.1839, 01.06.1839, 01.07.1839, 01.10.1839.  
 
01.01.1840, 01.06.1840, 01.10.1840, 01.11.1840.  
  
Arkiv for Læsning af blandet Indhold, eller, Norsk Penning-Magazin  

01.03.1839, 01.10.1839. 
 
01.07.1842, 01.09.1842.  
 
Ny Hermoder 

01.01.1840 
 
04.01.1841, 06.01.1841 (to treff), 20.01.1841, 21.01.1841.  
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Vedlegg 2: Navnefortegnelse 
Mange av navnene i materialet er feilstavet. Der det er liten tvil om hvem navnene peker mot, 

er ikke materialets stavemåte nevnt. Der det er noe usikkert, er materialets stavemåte nevnt i 

omtalen. Enkelte navn har ikke vært mulig å identifisere, de er listet med den informasjonen 

som fremkommer i materialet, men markert med en * etter omtalen. Opplysningene oppført er 

ikke utdypende og må betraktes som et første skritt mot en kartlegging av dem navngitt i 

fotografiomtalene i Den Constitutionelle, Intelligentsbladet, Norsk Penning-Magazin og Ny 

Hermoder.   

 

Idéfasen, f.o.m. 4.2.1839 t.o.m. 21.08.1839 

Arago, François (1786-1853). Fransk astronom, fysiker (elektromagnetisme) og politiker.252 
 
Biot, Jean Baptiste (1774-1862). Fransk fysiker (elektromagnetisme), matematiker og 

astronom.253 
 
Charles, Jacques Alexandre César (1746-1823). Frank fysiker og oppfinner av hydrogengass-

ballongen.254  
 
Daguerre, Louis Jacques Mandé (1787-1851). Fransk teatermaler og fotopioner. Lanserte i 

1839 sin oppfinnelse daguerreotypi.255  
 
Davy, Sir Humphry( 1778-1829). Britisk kjemiker (elektrokjemi) og fotopioner.256 
 
Delaroche, Paul (eg. Hippolyte Delaroche) (1797-1856). Fransk historiemaler.257 
 
Demidoff, Anatole di San Donato (1813-1870). Russisk greve, industrieier og medlem av det 

franske vitenskapsakademiet.258 
 
Gavard. Omtalen hevder han oppfant en ”diograph”.*259 
 
Janin, Jules (1804-1874). Fransk forfatter og kritiker, skrev blant annet teksten ”Der 

Daguerreotyp” i 1839. Omtales i materialet som Jania, Julius / Janin, Julius.260 

                                                
252 Marien, Photography: A cultural history, 3, 15; Levitt, “Editing out Caloric”, 57.  
253 Levitt, “Biot’a paper and Arago’s plates”, 461; Store norske leksikon, s.v. ”Jean-Baptiste Biot”, 
http://snl.no/Jean-Baptiste_Biot (oppsøkt 18.05.2011).  
254 Marien, Photography and its critics, 48; Store norske leksikon, s.v. “Jacques Alexandre César Charles”,  
http://snl.no/Jacques_Alexandre_C%C3%A9sar_Charles (oppsøkt 18.05.2011). 
255 Marien, Photography: A cultural history, 12-15.  
256 Marien, Photography: A cultural history, 9-10; Store norske leksikon, s.v. “Humphry, Sir Davy”, 
http://snl.no/Humphry%2C_Sir_Davy (oppsøkt 18.05.2011).   
257 Marien, Photography: A cultural history, 405; Store norske leksikon, s.v. “Paul Delaroche”,  
http://snl.no/Paul_Delaroche (oppsøkt 18.05.2011).  
258 Grand dictionnaire encyclopédique Larousse, s.v. “Demidov”, bn 3, (Paris: Libraire Larousse, 1982), 3086.  
259 Janin, ”Kunstnotitse”, Intelligentsbladet (1839), nr. 7: 5.   
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von Kobell, Franz (1803-1882). Tysk professor i mineralogi og fotopioner. Utførte sammen 

med Carl august von Steinheil fotografiske forsøk i 1839 basert på Talbots 
fotogenetiske prosess.261  

 
Martin.*262 
 
Molière (Jean-Baptiste Poquelin) (1622-1673). Fransk forfatter og dramatiker.263 
 
Murillo, Bartolomé Estéban (1617-1682). Spansk maler.264 
 
Napoleon, Bonaparte (1769-1821). Fransk hærfører og keiser.265  
 
Niepce, Joseph Nicéphore (1765-1833). Fransk amatørfysiker og -kjemiker, oppfinner og 

fotopioner. Han regnes som opphavsmann til verdens første fotografi, heliografi.266  
 
Niepce, Isidor (1805-1868). Sønn av fotopioneren Nicéphore Niepce. Videreførte farens 

samarbeid med Daguerre. Publiserte i 1841 Historique de la découverte improprement 
nommé daguerréotype.267 

 
della Porta, Giovanni Battista (1535?-1615). Italiensk fysiker og oppfinner av camera 

obscura.268 
 
Rafael (Raffaello Santi (Sanzio)) (1483-1520). Italiensk maler og arkitekt.269  
 
von Schiller, Friedrich (1759-1805). Tysk forfatter og filosof.270  
 
von Steinheil, Carl August (1801-1870). Tysk matematiker, fysiker, oppfinner, professor og 

fotopioner. Utførte sammen med Franz von Kobell fotografiske forsøk i 1839 basert 
på Talbots fotogenetiske prosess. Konstruerte et mini-daguerreotypi-kamera.271  

 
Talbot, Henry William Fox (1800-1877). Engelsk oppfinner, naturviter, lingvist og 

fotopioner, omtales i materialet som fysiker.272  

                                                                                                                                                   
260 Reddy, ”Condottieri of the Pen”, 1561-62; Bodo von Dewitz og Reinhard Matz, “Exkurs: 
Kunstreproduktion”, i Silber und Salz, 514.     
261 von Dewitz, ”Daguerre oder Talbot?”, 25; Ludwig Hoerner, ”Die Einführung der Photographie in den 
Metropolen und in der Provinz: 1839-1860”, i Silber und Salz, 99; Rudolf Herz, ”Alois Löcherer: Münchener 
Photopionier und Wegbereiter berühmter Schüler”, i Silber und Salz, 177.   
262 Janin, ”Kunstnotitse”, Intelligentsbladet (1839), nr. 7: 3.   
263 Truls Olav Winther, s.v. “Molière”, i Store norske leksikon, http://snl.no/Molière (oppsøkt 18.05.2011).  
264 Store norske leksikon, s.v. ”Bartolomé Estéban Murillo”,  http://snl.no/Bartolomé_Estéban_Murillo (oppsøkt 
18.05.2011).   
265 Tim Greve, s.v. “Napoleon 1”, i Store norske leksikon, http://snl.no/Napoleon_1 (oppsøkt 18.05.2011).  
266Marien, Photography: A cultural history,10-13; Øystein B. Ahlsen, s.v. “Nicéphore Niepce”, i Store norske 
leksikon, http://snl.no/Nicéphore_Niepce (oppsøkt 18.05.1839).  
267 Marien, Photography: A cultural history, 14, 74. 
268 Gernsheim, Fotografiens historie, 10-11.  
269Stephan Tschudi-Madsen, s.v. ”Raphael”, i Store norske leksikon, http://snl.no/Rafael (oppsøkt 18.05.2011).  
270 Gjesdal, ”Innledende essay”, vii.  
271 von Dewitz, ”Daguerre oder Talbot?”, 25; Hoerner, ”Die Einführung der Photographie”, 99.    
272 Marien, Photography: A cultural history, 19. 
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Wedgwood, Thomas (1771-1805). Engelsk oppfinner, kjemiker og fotopioner.273  
 
Winther, Hans Thøger (1787-1851). Norsk boktrykker, bokhandler, sakfører og fotopioner. 

Ga i 1845 ut den første norske fotoboken Anviisning til paa trende.274  
 
Ørsted, Hans Christian (1777-1851). Dansk fysiker (elektromagnetisme) og politiker.275 

 
Teknologifasen, f.o.m. 2.9.1839 t.o.m. 13. oktober 1840 

Adams. Engelsk kunstner.*276 
 
van Amburgh, Isaac (1808-1865). Dyretemmer.277 
 
Arago, François. Se oppføring under idéfasen.  
 
Bianki. Omtales i materialet som optiker fra Paris og Toulouse. En Bianchi, J. figurerer som 

fotograf i Silber und Salz.*278 
 
Boquillon.* 
 
Breyer. Student i medisin.* 
 
Daguerre, Louis Jacques Mandé. Se oppføring under idéfasen.  
 
Demidoff. Se oppføring under idéfasen.  
 
Donné, Alfred (1801-1878). Fransk lege, leder for Paris Charité, fysiker og professor ved 

Collège de France. Utviklet en etsingsprosess for daguerreotypi som muliggjorde 
trykking.279 
 

Drummond, Thomas (1797-1840). Skotsk ingeniør, kjent for oppfinnelsen av Drummonds lys 
eller ”limelight”.280   

 
Dumas, Jean-Baptiste André (1800-1884). Fransk kjemiker.281 

                                                
273Marien, Photography: A cultural history, 9-10.  
274 Erlandsen, Pas nu paa, 36-40; Lien, “Dei første fotografane”, 14-15, 20-26. 
275 Lindborg, Ånden i naturen.  
276 “Om Daguerreotypien”. Intelligentsbladet (1840), nr. 10: 3.  
277 Encyclopædia Britannica,  s.v. "Isaac A. Van Amburgh."  http://www.britannica.com/ 
EBchecked/topic/622580/Isaac-A-Van-Amburgh (oppsøkt 18.05.2011).  
278 Leif Geiges og Reinhard Matz, ”Trudpert Schneider & Söhne: Als Wanderphotographen durch Europa”, i 
Silber und Salz, 259; Hans Thøger Winther, ”Om Kunsten at fremkalde Billeder ved Lysstraalernes 
Indvirkning”, Intelligentsbladet (1839), nr. 10: 4; “Om Daguerreotypien”. Intelligentsbladet (1840), nr. 10: 2.   
279 Timm Starl, “3: A new world of pictures: The use and spread of the daguerreotype process”, i A new history 
of photography, red. Michel Frizot og Colin Harding, 40; Michel Frizot, “16: The all-powerful eye: The forms of 
the invisible”, i A new history of photography, red. Michel Frizot og Colin Harding, 276; Marien, Photography: 
A cultural history, 34; Gernsheim, Fotografiens historie, 71.  
280 J. A. Cannon, s.v. “Drummond, Thomas”, The Oxford Companion to British History, 
http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?entry=t110.e1395&srn=2&ssid=1268412694#FIRSTHIT 
(oppsøkt 24.05.2011). 
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Enslen, Carl Johann (1792-1866). Tysk mekaniker og oppfinner, fotopioner, særlig 

papirfoto.282 
 

Enzmann, Carl Heinrich. Tysk mekaniker. Kan også innbefatte hans bror Friedrich Wilhelm 
Enzmann (1802-1866). Omtales som regel som brødrene Enzmann, mekanikere og 
optikere, samt fotopionerer.283 

 
von Ettingshausen, Andreas Ritter (1796-1878). Østerriksk professor, matematiker, fysiker 

(optikk og elektromagnetisme) og fotopioner. Eksperimenterte med 
mikroskopfotografi.284 

 
Faraday, Michael (1791-1867). Engelsk fysiker og kjemiker, stor betydning for utviklingen av 

elektromagnetismen.285 
 
Gebauer, J.. Tysk direktør for ”Breslauer Bau-, Kunst- und Handwerkschule”. Utførte 

sammen med Göppert pionerforsøk innen mikrofotografi.286 
 
Göppert, Johann Heinrich Robert (1800-1884). Tysk botaniker og paleogeolog, professor ved 

Universität Breslau. Utførte sammen med Gebauer pionerforsøk innen 
mikrofotografi.287 

 
Herschel, John Frederick (1792-1871). Engelsk astronom og fysiker, regnet som Englands 

største ekspert på lys rundt 1840 og fotopioner. Eksperimenterte med fargefotografi og 
utviklet en egen fotografisk teknikk kalt cyanotypi.288   

 
Himly, August Friedrich Karl (1811-1885). Tysk privatdosent i fysikk og kjemi ved 

universitetet i Göttingen, senere professor i kjemi og mineralogi, og fotopioner.289  
 
Hübertz, Jens Rasmussen (1794-1855). Dansk lege og psykiater.290 
 

                                                                                                                                                   
281 Store norske leksikon, s.v. “Jean-Baptiste Dumas”, http://snl.no/Jean-Baptiste_Dumas (oppsøkt 19.05.2011); 
Theresa Levitt, “Organizing sight, seeing organization: The diverging optical possibilities of city and country”, 
Osiris 18, (2003): 110.  
282 Stephan Oettermann, “Johann Carl Enslen: … und zuletzt auch noch Photographie-Pionier”, i Silber und Salz, 
116-141. 
283 Claudia Gabriele Philipp, “Bertha Wehnert-Beckmann: eine Frau der ersten Schule”, i Silber und Salz, 218; 
Irene Schmidt, ”Hermann Krone: Der Beginn einer 64-jährigen Pionierarbeit in der Photographie”, i Silber und 
Salz, 270.  
284 Hanno Beck, “Alexander von Humboldt: Förderer der frühen Photographie”, i Silber und Salz, 44; Franz 
Hebestreit, “’Fleiß, Reinlichkeit und Geduld’: Anton Martin”, i Silber und Salz, 142, 145, 148; Marien, 
Photography: A cultural history, 32.  
285 Jakob Sandstad, s.v. ”Michael Faraday”, Store norske leksikon, http://snl.no/Michael_Faraday (oppsøkt 
20.05.2011).  
286 Beck, “Alexander von Humboldt”, 44.  
287 Beck, “Alexander von Humboldt”, 44.   
288 Levitt, “Biot’a paper and Arago’s plates”, 465; Marien, Photography: A cultural history, 17, 19. 
289 Hoerner, ”Die Einführung der Photographie”, 108.  
290 Den store danske, s.v. ”åndssvaghed (Åndssvageforsorgen)”,  http://www.denstoredanske.dk/ 
Krop,_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Børnesygdomme_og_medfødte_misdannelser/åndssvaghed/åndss
vaghed_(Åndssvageforsorgen)?highlight=hübertz (oppsøkt 24.05.2011) 
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Isenring, Johann Baptist (1796-1860). Sveitsisk fotograf, maler og fotopioner innenfor 
papirfotografi. Stiller ut noen av de første portrettene og utgir en av de første bøkene 
med fotografier i Tyskland.291 

 
von Jacobi, Moritz Hermann (1801-1874). Tysk professor i bygningskunst, oppfant 

galvanoplastikken.292 
 
Janin, Jules. Se oppføring under idéfasen.  
 
Joland. Belgier.* 
 
von Kobell, Franz. Se oppføring under idéfasen.  
 
Lerebours, Noël Jean Paymal (1807-1873). Fransk forlegger og optiker. Spesialist i 

linsebygging. Hovedoptiker tilknyttet Paris Observatoriet. Utstilte daguerreotypier i 
verkstedet og publiserte mellom 1840 og 1844 Excursions Daguerriennes.293 

 
Liepmann, Jakob. Maler og litograf. Utviklet ifølge artiklene i Den Constitutionelle en maskin 

for å trykke oljemalerier.294 
 
Löwenhielm, Gustaf (1771-1856). Svensk greve, general, diplomat, medlem av riksdagen og 

minister. Sentral formidler av fotografien i Sverige.295 
 
Metternich, Clemens (Wenzel) (1773-1856). Østerriksk utenriksminister296 
 
O’Shaugenessy, Dr.. Calcutta.* 
 
Pelletier, Pierre-Joseph (1788-1842). Fransk apoteker og kjemiker.297 
 
Petitpierre, Eduard (1789-1862). Sveitsisk optiker, mekaniker og fotograf bosatt i Berlin.298  
 
Petzholdt, Georg Paul. Tysk lege, kjemiker, fotopioner og sentral formidler av fotografi.299  
 
Piil, Christian (1804-1884). Dansk gullsmed og fotopioner.300 
 
                                                
291 Otto Hochreiter, ”Erotik der Rührung: Zur stereoskopischen Akt-Daguerreotypie”, i Silber und Salz, 489; 
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