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Zorn i vargskinnspäls
med hunden Liten i
famnen, fotograferad
utanför Zorngården i
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Samlingen av Zorns
egna fotografier består
av ett tusental negativ.
Alla bilder är tagna på
rullfilm i formaten 12x7
och 6x9 centimeter.
Dåtidens film med en
bas av nitrocelluloid,
så kallad nitratfilm, gav
extremt ömtåliga negativ
som är självförstörande
i vissa temperaturer och
som till och med kan
självantända. Under åren
har många av negativen
skadats eftersom man
saknat kunskap om hur
de bäst bör förvaras. Inte
heller Zorn behandlade
dem som det verkar med
någon större försiktighet,
utan en del är repiga och
bär spår av fingeravtryck.
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MÖTE MED EN MÄSTARE

V

åren 2010 får jag på Zornmuseet i Mora för första gången se Anders
Zorns egna fotografier.
Zorns hustru Emma var min morfars faster. Under arbetet med en
dokumentärfilm om henne har jag fått tillgång till denna nästan okända
samling. Jag är ganska väl bekant med Zorns verk eftersom det hemma hos
mina morföräldrar formligen drällde av hans tavlor långt uppåt väggarna.
Och när jag var barn berättade morfar målande om Zorns ofantliga kropps
hydda, om hur han satt och slevade i sig sin frukostgröt med ett glas whisky
bredvid. Jag lyssnade i smyg på pratet om hans lystna avmålande och foto
graferande av nakna kvinnomodeller och om hur Emma brukade skämta
om alla slavinnor som stod till hans förfogande.
Under Zorns sista tid tog Emma över kameran allt mer och det är hennes
familjefoton jag egentligen spanar efter. Men åsynen av Zorns egna fotogra
fier drabbar mig och får mig att för stunden lägga ”faster” Emmas bilder åt
sidan.
Anders fotografier har ett mycket djärvare och mer experimentellt form
språk än hans välkända målade verk från samma period. Han söker sig fram
mot helt nya uttryck, beträder dittills okända domäner, blottlägger sådant
som ögat inte ser. Hans strandnymfer eller skogsrån är inrymda i ett om
givande dis, stadda i upplösning i vatten och vågor, på väg att försvinna in i
en annan, knappt anad verklighet och uppgå i natur eller intet.
Det rör sig om ett tusental bilder, varav en stor del blev liggande helt
oregistrerade i ett par decennier efter Emmas död 1942. Därefter har de
stoppats undan och förblivit nästan helt okända och obeaktade, förmod
ligen för att inte belasta Zorns eftermäle. Att använda fotografier som
idéskisser eller förlagor till andra verk har aldrig setts med blida ögon, trots
att det inte har varit ovanligt vare sig förr eller numera. Så Zorns otaliga
foton har bara flyktigt omnämnts vid några tillfällen, och då i egenskap av
förebilder till senare verk, inte i egen rätt. Mycket är fortfarande oklart, ett
antal bilder sägs ha återfunnits i ett chiffonjélönnfack, men ingen verkar
riktigt veta vilka foton det rör sig om eller vem som kan tänkas ha placerat
dem där.
Vartefter jag bläddrar mig fram genom fotohögarna ter sig Zorn allt mer
som en fotografisk mästare. Hans nu äntligen tillgängliga fotografier ger
oväntade och berikande insikter i hans skapande. De är i stort sett tagna
mellan 1894 och 1919, de allra tidigaste från en resa som Anders och Emma
gjorde till Venedig. Kanske har han, 33 år gammal, inför resan inhandlat en
enkel kamera, av den typ som ungefär då hade kommit ut på marknaden.
Han fotograferar kanaler, stränder, vatten …
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Zorn reser nästan rastlöst vidare, ofta med Emma, och fotograferar, med
nya kameror. Det är en tid när fotografin börjar ses som intressant också
bland de europeiska kretsar dit Zorn hör, om än inte som konstnärlig
uttrycksform, utan mer som teknik. Vilka kameror han använder vet vi inte
– ingen finns bevarad – men några glasplåtar är det inte fråga om, utan alltid
negativ på celluloidfilm. Troligen framkallar han inte själv bilderna annat
än i undantagsfall, utan lämnar negativen till en lokal fotohandel som leve
rerar färdiga kontaktkopior.
Från trakterna kring Lammsläktens sommarnöje på Dalarö i Stockholms
skärgård stöter jag på en mängd förväntade fotomotiv, där Zorns aptit på
modeller ter sig nästan gränslös. Han förefaller omättligt söka efter nya
kvinnogestalter till något som snarast påminner om ett fotoharem. Som
tidigare i sitt då banbrytande måleri är han i sitt fotograferande besatt av att
skapa ett intryck av pågående rörelse inom en stillastående bildyta. Nästan
magiskt lyckas han även på sina foton förleda vår blick och bedra våra sin
nen, skapa skenbara intryck av hud, vågsvall och vattenstänk, stadda i stän
dig förändring. Trots att både modellerna och miljön är fixerade i ett låst
läge ser vi hur vattnet spritter och bubblar, hur solstrålarna förflyttar sig och
får vattnet att glittra längs modellernas kroppar, skimra utmed vågtoppar
och sandstränder. De fritt svävande kvinnogestalterna tycks uppstå ur natu
ren i skiftande gestalt. Han frammanar sina modeller likt i älvdans, gör dem
okroppsliga genom att låta dem röra sig precis i exponeringsögonblicket.
Fotona röjer Zorns nästan barnsliga upptäckarglädje och förtjusning
inför kameran och dess möjligheter, som han utnyttjar och nästan missbru
kar. Han låter modellerna dansa runt under en väl tilltagen exponeringstid
som var helt obehövlig (det var ju ljusan dag).
Även hans kamera deltar, likt en pensel som han varsamt förflyttar
under pågående exponering. Zorn använde musikens makt, bad sina
modeller sjunga för att åstadkomma rätt stämning, likt en sirensång för
honom, fjättrad bakom kameran. Förslaget och skickligt får han dem att
medagera och samarbeta, i en öppen lekrelation. Han får dem att uppträda
som småflickor, letande efter snäckor eller grävande i sanden, närvarande
och sprittande av liv.
Man kan följa hur Zorn sakta och medvetet söker sig fram mot ett bestämt
motiv, bild för bild, stegvis mer reducerande och djärvt, sökande ett defini
tivt uttryck genom allt mer avancerade och asketiska bildkompositioner.
Han framstår rentav som en tidig modernist, nyskapande, experimentell,
när han förflyttar sina modeller runt på klippor och skär, bland vass och
tång, i sommarljus. Han leker med utbländade motivdelar och överstrål
ningseffekter. Håller för delar av motivet under exponering. Åstadkommer
nästan visionärt överstyrda bildskapelser, utfrätta i motljus eller störtande i
hotfullt mörka avgrundshål.
Hans talrika foton från hembygden Dalarna och en segelfärd till Wormsö
utanför Estland år 1905 genomsyras av en samtida kollektiv längtan, bort
från industrialiseringen, tillbaka till en idylliserad men ohjälpligt passerad
pastoral tillvaro. Han fotograferar bönder och kreatur och oskuldsfulla unga

Självporträtt med okänd
man, negativ, 1913.
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Negativ av bilden på
sidan 91.
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kvinnor som badar och bastar, gamla hederliga hantverkare och spelmän.
Folkdräkter och danser runt midsommarstången.
Men hans nakenmodeller är samtidigt delar av ett noga klass- och köns
mässigt skiktat samhälle med underordnade kvinnor, där pigor, tjänstefolk
och servitriser står nederst på samhällsstegen. Ogifta bonddöttrar beger sig
på vandring till Stockholm för att kunna försörja sig eller bli gifta. Ofta för
tryckta och utnyttjade, gjorda med barn, likt Zorns egen mor.
Hans kamera ser mer än han förmodligen avser. Modellernas uppsyner
fascinerar mig när jag betraktar dem på nära håll. Bistra levnadsöden går
ofta att ana bakom den yttre fasaden. Förankrade i en epok som ter sig
fjärran, men ändå igenkännlig och berörande. Ansiktena är bärare av berät
telser och de tycks vädja: Berätta om oss!
År 1903 besöker Zorn Krakow varifrån han lämnar efter sig en serie mäs
terliga dokumentära foton, bland annat från judiska marknadsmiljöer. Han
besöker hästkapplöpningar i England och fotograferar inkännande port
rättstudier av nomad- och flyktingkvinnor i Nordafrika. Men från en senare
resa till Nordafrika år 1912 påträffar jag en mängd foton från en egyptisk
bordellmiljö. De ter sig motbjudande. Kvinnor utnyttjade som bokstavliga
slavinnor i ett verkligt betalharem. Zorn berättar i sina minnesanteckningar
om ”… en förtjusande vecka i Alger … har jag tillbrakt tiden med att foto
grafera arabflickor som här låter sig bäst göra hos la bella Fatma och en
annan Accha. Någon annan nytta har man dock ej av detta tidsfördriv än att
vackra former inspirerar till höjandet av ens idealkänsla …”
I anteckningarna från sina många USA-resor beskriver Zorn också besök
på något som han betecknar som ”houses of confidence”. Han hävdar att
kvinnorna där är ett slags ”hemliga synderskor” som kommer från goda hem,
är där frivilligt och ”behövde ej av ekonomiska skäl öva kärlek med främ
lingar”. Bilderna därifrån och Zorns kommentarer kan i bästa fall tolkas som
en uppenbar villfarelse, mot bättre vetande, i en kollektiv blind förljugenhet.
Som Emma skriver i ett förtroligt brev om det förunderliga i att ”en på andra
områden så klok karl kan vara så behärskad av sina lägsta instinkter”.
Zorns fotografiska skapande ter sig till en början osammanhängande. Jag
blir konfunderad av en återkommande sorts utomhusfoton av skenbart
döda modeller. Hur få ihop allt detta? Men vartefter kan jag se en tydlig
kurva, urskilja en sammanhängande utveckling, ända från en tidig mästerlig
dubbelexponering av två judar svävande på en soffa ovanför Krakows getto
verklighet och en nordafrikansk sällsam dubbelexponering med ett fram
skymtande pojkansikte, via de helt upplösta modellerna på klippor och skär
fram till hans sena spöklikt utdragna exponeringar med rörlig modell, där
han tillvaratar sina tidigare misstag och vidareutvecklar dem. Allt hänger
ihop. De disiga, diffusa, nästan deliriska modellbilderna inomhus utgör ett
slags kulmen på en båge som börjar inom det fotorealistiska området. Via en
brant kurva sträcker sig dessa närmast ockulta fotografier ända in i vår nutid,
leder rätt in i det hypermoderna.
När Zorns skaparkraft inom övriga områden börjat sina och han har svårt
att orka stå ute och måla, arbetar han vintertid allt mer vanemässigt med

etsningar, ofta med fotografier som ett slags förlaga eller inspirationskälla.
Hans verk från denna period ter sig allt oftare rutinartade, nästan som ett
slags trötta självplagiat.
Tröttheten framgår också på hans många självporträtt som aldrig ter sig
insmickrande. Den sista bilden Anders Zorn tar själv är en av de få som har en
exakt tidsangivelse: Nyårsdagen 1920. I årets första gryning tar han detta
utlämnande självporträtt med hunden Liten på axeln. Gravt överviktig, nersupen och med sönderrökta lungor. Är han febrig, full eller bådadera? Anar
han när bilden tas att detta är första dagen på det år som ska bli hans sista?
Zorn efterlämnar, förutom en konstnärlig gärning i yppersta världsklass,
en mängd gåtor, motsägelsefulla myter och vilseledande halvsanningar om
det liv han levt. Samt denna länge okända och helt oväntade fotoskatt.
Staffan Lamm

Många av de etsningar
som Zorn skapade
utgick från fotografier,
vilket inte förtar hans
skicklighet som etsare
och tecknare. På Zorns
tid fanns inga hjälpmedel
för att överföra bilden på
till exempel papper, och
inga förstoringsapparater.
Sannolikt hade han en
liten kontaktkopia av
bilden som han först
tecknade av på papper
i det format han önskade
och sedan överförde
på plåten med en
etsarnål. Etsningarna är
perfekta återgivningar
av fotografierna, om
än spegelvända. Till
vänster Kajuta, 1917,
till höger Svanen, 1915,
vars fotografiska förlaga
återfinns på sidan 154.
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ANDERS ZORN OCH FOTOGRAFIET

A

nders Zorn var en av Sveriges genom tiderna mest välkände målare,
framför allt av porträtt. Han fick beställningar av Sveriges och Europas
mest kända personer och kungligheter. Två av USA:s presidenter avmå
lades och en tredje förevigades i en etsning. Porträtten är skickligt framställda,
utförda med en stor känslighet för ljusets skiftningar i ansikten och tyger.
Idag är det framför allt målningarna av nakna kvinnor på klippor och i
vattenbryn som vi förknippar med Anders Zorn, på gott och ont. Ordet
Zornkulla har blivit ett begrepp. Den som då åsyftas är en ung, lite rundhyllt
kvinna med bröst, mage och rumpa, en stadig bit fjärran från det kropps
ideal som råder idag. Reduceras Zorn därmed till flickfotograf?
Att måla nakna kvinnor var ingenting nytt; nakna kroppar har avbildats
sedan grottmålningarna och långt före antikens anatomiskt fulländade sta
tyer. Även nakenmåleriet i ateljén var etablerat.
Det nya under denna tid, i slutet av 1800-talet, var friluftsmåleriet, som
innebar att man målade utomhus, i en realistisk stil. Anders Zorn, som i
många år hade stått i ateljéer med sina porträtt, fick ny inspiration när han
började måla vatten i akvarell; krusningarna, glittret, vilket han utvecklade
till mästerskap. Ingen kunde måla en vattenspegel som Zorn.
Han arbetade ständigt och intensivt och hans hustru Emma Zorn konsta
terar i ett brev den 20 maj 1918 att han ”verkar litet utarbetad. Och inget
under, på sex veckor har han gjort tre porträtt, och tre nakna.”

Porträtt av Anders Zorn
taget av fotografen Rafael
Rocafull y Monfort i
Cadiz, Spanien, 1882.
Zorn hade sin första
utställning i fotografens
galleri.
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Anders Zorn var en viktig del i den svenska nationalromantiken, som
uttrycktes i alla konstformer: måleri, skulptur, musik, litteratur och inte
minst arkitektur.
Nationalromantiken hade olika förtecken i olika länder. I England, som
var föregångslandet, hade konstnären, formgivaren och författaren William
Morris – influerad av arkitekten John Ruskin – startat Arts and Crafts-rörel
sen i mitten av 1800-talet. Där höjdes det traditionella konsthantverket upp
samtidigt som en man som Morris passionerat förespråkade den socialis
tiska ideologin.
I Sverige förverkligades nationalromantiken tydligast i Dalarna där man
började bygga i lätt påhittad gammal stil som skulle leda tankarna till stor
svenska dagar, framför allt vikingatiden och Vasatiden. Husen dekorerades
med vikingasymboler och annat som kunde associeras till den heroiska tid
då Sverige skapades.
Nationalromantiken var en omfattande reaktion mot industrialiseringen
med fabriker och mekanisering, och de byggtekniker som just hade börjat
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Z

orn hade flera ateljéer. Förutom på Zorngården och i Gopsmor hade
han ateljé i Stockholm, först på Bryggargatan 2 och senare på Söder
malmstorg 4. Ateljébilderna med utsträckta kvinnokroppar visar något
helt annat än de lekfulla utomhusscenerna med badande kvinnor. Eftersom
inredningarna i de olika ateljéerna liknade varandra kan det vara svårt att
fastslå i vilken ateljé fotografierna är tagna.
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Aten, Grekland, 1905.
I bakgrunden Parthe
non.
Detalj från Dionysos
teatern i Aten, Grekland,
1905.
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Kvinna håller handen
för sitt barns ansikte,
Turkiet, 1905.
Turkiet, 1905,
dubbelexponering.
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Vattenstudie, 1899.
Hamnbild med fartyg.
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Gatubild, Danzig,
Tyskland. Förmodligen
är bilden tagen 1903,
då Zorn via bland annat
Krakow och Budapest
reser till Venedig
för att ta emot en
guldmedalj vid den femte
konstbiennalen.
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Marknad i Warszawa,
Polen, 1903.
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Marknad i Warszawa,
Polen, 1903.
Gårdsinteriör hos
skulptören Pavel
Trubetskoj, Polen, 1903.
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Vid den registrering
som gjordes av
Zorns fotografier har
beteckningar som
oskarp eller något oskarp
lagts till, förmodligen
i betydelsen ”mindre
lyckad”.
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Modeller fotograferade
i samband med
målningen Jollen, 1918.
Kvinnor fotograferade i
samband med etsningen
Mina modeller, 1916.
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TACK!

Först och främst ett stort tack till Erik Flodstrand, Filmkreatörerna,
för hans insatser bland annat med att söka igenom negativarkivet på
Zornmuseet. Utan Eriks hjälp hade arbetet med boken blivit bra
mycket svårare.
Tack också
till Karin Högberg och övriga medarbetare på Zornmuseet i Mora
samt till Håkan Bergqvist på Linjepunkt i Falun för hans gedigna
skanningsarbete och kunskap.

Samtliga bilder i denna bok är hämtade från Zornmuseet i Mora,
där det katalogiserats under följande bildnummer.
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ZFO 5493
ZFO 5452
ZFO 5460
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ZFO 622
ZFO 6300
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Självporträtt med
hunden ”Liten” på
axeln. Bilden är tagen
på nyårsdagen 1920.
I augusti samma år
avled Zorn.
Nästa sida:
Självporträtt med
okänd man, 1913.

