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gummitryck: Chia N-Löfqvist/pictoform

Med känsla för det ädla
De är pionjärer i sin tillbakablick. Fotograferna Chia N-Löfqvist och Hans Nohlberg fick
redan 1994 ett stipendium från Hasselblad foundation för sitt projekt »Computer-aided
fine art photographic printing«. Långt innan tekniken räckte till insåg de fördelarna med
att kombinera äldre kopieringstekniker med moderna hjälpmedel.
text och reportagefoto

Amy Lagerman

I centrala Göteborg, inte långt från Svenska Mässan, ligger Pictoforms

85 kvadratmeter stora studio i en vacker tegelbyggnad. Ett välvt fönster
ger en försiktig försmak av vad som väntar innanför dörren, men du bör
känna till adressen. Chia N-Löfqvist och Hans Nohlberg har valt att inte
skylta upp sin verksamhet – endast en liten lapp i dörrfönstret bekräftar
att du gått rätt. Och det varma välkomnandet när dörren öppnas.
Det var först i höstas som Chia och Hans fick tillgång till ytterligare välbehövda 35 kvadratmeter. Innan dess hade hela deras arbetsyta
varit ihopträngd i rummet precis innanför dörren. Där stod skrivbord,
datorer, printar, arkivskåp, pressar och studiostativ med diverse upprullade bakgrunder, utifall andan att fotografera för eget bruk skulle
falla på. Fotoutrustning som inte fick plats i studion klämdes in i lägenheten tvärs över gatan. När sängarna var upptagna av papper med
färgpigment som skulle torka fick Chia och Hans sova i bäddsoffan.
–Vi har hållit på med bild och foto sedan mitten av 70-talet, ge-

När vi började med det digitala fick vi höra
att »man inte fick« blanda ny teknik med äldre. men vi har alltid ansett att man måste
ta det bästa av flera världar. Chia N-Löfqvist

nom hela det där fotoklubb-köret. Vi plåtade mer och mer och började
ställa ut, berättar Hans.
– Men hela tiden har vi fått förfrågningar om att hjälpa andra fotografer med deras bilder. Mot slutet av 80-talet blev det mer och mer
uppdragsfotograferingar och då insåg vi att vi inte drev någon hobbyverksamhet längre, säger Chia. För tolv år sedan blev en lokal ledig
tvärs över gatan och vi slog till.
1985 hade Chia kommit i kontakt med pigmentfotografi, när hon
som del av den första årskullen skulle göra sitt examensarbete på
Högskolan i fotografi.
–Vi kom in på utställningar i början av 80-talet och frapperades av
äldre kopieringstekniker, säger Hans. De gav en helt annan känsla än
plastpapprena på den tiden.
– Så jag tänkte att det skulle gå att göra mitt projektarbete med pigmentfoto i färg i stället för det stenhårda och högblanka Cibachromepappret, säger Chia. Fast det visade sig vara en större utmaning än
vad vi trodde.
På en av stolarna på kontoret ligger en vacker bengalkatt och sover.

Hennes namn betyder sol-måne, och hon är Chias och Hans ateljékatt. En nyfiken sådan. Kattungar på fyra månader har stor äventyrslusta, och när det blir för mycket spring i benen flyger hon fram genom rummen som ett streck. Men när hon mitt på dagen ligger och
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Fotohistoria
Den allra första fotografiska färgbilden fotograferades 1861 av James Clark Maxwell, en
skotsk fysiker och matematiker. Han hade
fotograferat ett skotskrutigt band genom tre
olika färgfilter som han skapade med hjälp av
färgat vatten i en glasbägare. Färgerna var röd,
blå och gul. Samma färgkombination använder
vi än i dag, under benämningen RGB.
Senare beskrev fransmannen Louis Ducos du Hauron en vidareutvecklad färgmodell,
nämligen CMYK, för att få naturliga färger på
papper. Det är ur den senare färgmodellen man
plockar cyan, magenta och yellow och använder när man framställer färgpigmentfotografier. Med egentillverkade färgemulsioner kan
Chia och Hans tillverka äkta färgpigmentfotografier som är fotograferade med en modern
digitalkamera och negativen utskrivna på en
vanlig bläckstråleskrivare på overhead-film.
Pigmentfotografi: Hans Nohlberg/pictoform
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Pigmentfotografi
eller koltryck – är en tidskrävande teknik för att framställa bilder på akvarellpapper med hjälp av gelatin, färgpigment och socker. Det smälta gelatinet med pigmentlösningen hälls över pappret i en ram och får stelna. Detta
papper görs ljuskänsligt, exponeras och överförs på ett akvarellpapper som
framkallas i vatten.

Foto: pictoform ↓

I slutet av 80-talet fattade ingen
förutom några äldre fotografer vad
vi höll på med.
Hans Nohlberg

slumrar kråmar hon sig bara när matte eller husse smeker över pälsen.
Det är en behaglig och spännande miljö hon befinner sig i, även om
en katt inte uppskattar den på samma sätt som en mänsklig besökare.
För ädelteknik är en svårbemästrad konst, även om det finns grader i helvetet.
– Pigmentfoto är till exempel väldigt tekniskt, även om Chia får det
att se väldigt lätt ut, säger Hans.
– Men jag föredrar gummitryck eftersom det är så enkelt, säger
Chia. Det är nästan som vuxendagis.
Just nu är Chia och Hans inne i en trött-på-sig-själva –period. Så för

att komma igång igen med egna projekt bjuder Chia in nära vänner,
med vissa förkunskaper, varannan torsdag. En av vännerna är Monika
Englund som jobbat med sina gummitryck i Pictoforms studio.
Men det är inte den enda etablerade fotografen som Chia och
Hans är god vän med. I sitt arkivskåp ligger konstverk skapade med
fotogravyr, pigmentfotografi, gummitryck, platina och bromoljetransfer. Med mera. Allt är gåvor från fotografer och konstnärer som de
under något sammanhang kommit i kontakt med.
Under tiden Hans plockar fram några ark papper ur lådorna får
jag ta del av hans kunskaper i spännande fotohistoria. Det mesta inhämtat under tiden han och Chia jagade information om hur i all världen man lyckas med pigmentemulsioner i flera färger.
– I slutet av 80-talet fattade ingen förutom några äldre fotografer
vad vi höll på med, berättar Hans. Men vi har aldrig följt med ström-
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gummitryck: Chia N-Löfqvist/pictoform

men utan gjort vad vi gillat. Så alla resor vi gjort har handlat om foto.
Under tre veckor i Paris hann vi med 80 utställningar.
– Det låter nördigt, mumlar Chia från andra sidan bordet.
– Och vilken kunskap det finns ute i Europa! Vi stod som två
gökungar när vi kunde prata bild i stället för att förklara vad vi höll
på med.
– När vi började med det digitala fick vi höra att »man inte fick«
blanda ny teknik med den äldre. Folk vill gärna dela in allting i nischer,
medan vi alltid ansett att man måste ta det bästa av flera världar.
En del fotografer älskar fortfarande att stå och blaska i mörkrummet, medan Chia och Hans enbart är glada över att slippa det.
– När man håller på med separationsnegativ är det ett helsike att
stå i mörkrummet utan att se nåt. Filmerna ska ner i flera lösningar
och då måste man ju stå där och treva sig fram bland karen.
Sedan digitaliseringen går jobbet mycket smidigare. Negativen gör
de själva med hjälp av overhead-film och bläckstråleskrivare. I utrymmet bakom galleriet står en vaccumram under en uv-lampa på 1000
Watt. Lampan hittade de på skroten. En papperspress fick de från en
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kursverksamhet som inte skulle fortsätta med foto, och densitometern
köpte de över internet för en tusenlapp. Men det de lyckats spara in
på att fynda begagnat har de inte lagt på hög. För det är en dyrbar
yrkesbana de valt.
– Man får jobba dygnet runt och hoppa på någon form av projektanställning när det är magert
i kassan. Som när jag blev
Henry B. Goodwin
projektanställd på Kungliga
biblioteket för att framställa
var en förgrundsgestalt inom svensk fotografi.
sju reproduktioner av Henry
1935 skänkte hans änka cirka 1700 bilder till
B. Goodwin. Och så fick de
Kungliga biblioteket (KB) som därmed har den
Chia på köpet.
största offentliga samlingen av Goodwinbilder.
I jobbet ingick att framSamlingen består av porträtt av kända persoställa
reproduktioner
av
ner, bland annat Ellen Key, men även motiv
Goodwins bilder, ytlimma
från Stockholm och Utö. Goodwin tillhörde
akvarellpapper,
framställa
en konstnärlig rörelse som ville få fotografin
emulsioner, tona det ytlimerkänd som konst.
made akvarellpappret, ta fram
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Gummitryck
En fotografisk kopieringsteknik på papper som penslas med en lösning av
pigment, gummi arabicum (en livsmedelstillsats med E-nummer E 414) och
en ljuskänslig kemikalie. Gummitryck har god arkivbeständighet och var
mycket omtyckta av konstfotografer under det sena 1800-talet och en bit in
på 1900-talet. För ökad intensitet i färgen UV-exponeras det ytbehandlade
akvarellpappret flera gånger tills önskad effekt uppnåtts, och bearbetas även
med penslar i vattenbad.

Pictoform
Pigmentfotografi: pictoform

digitala negativ och kopiering. Bilderna användes sedan för utställningar, i stället för de känsliga originalen.
För kunskaperna som de jobbat ihop under trettio år har uppmärksammats av landets etablerade fotografer. Förutom att Chia och Hans
jobbar med ädelteknik hjälper de också till med printar till utställningar. De gör i princip allting, även om Hans ansvarar för skärpning och
boostning.
För att hjälpa varje kund på bästa sätt ägnar de mycket tid åt att
diskutera vilken känsla fotografen vill förmedla. En timmes samtal är
inte ovanligt, tid som ingår i servicen.
– Det går aldrig att ta betalt för. Men vi är petiga med allting och
vill kunna stå för det vi gör. 

Pictoform består av fotograferna Hans Nohlberg
och Chia N-Löfqvist.
Familj Varandra.
Adress Hedåsgatan 5, Göteborg, ateljé på nr 6.
Webb www.pictoform.nu
Övrig information Hans och Chia håller kurser i
gummitryck för grupper om två till tre personer.

Reportage, Ädelförfarande



