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UPPHOVSMANNEN ÄR EN KVINNA
Arianna Bommarco

1942 SKRIVER EN UNG kvinna ett brev till Pressfotografernas 
klubb. Hon har en stark önskan om att bli pressfotograf och 

behöver goda råd för hur hon framgångsrikt ska nå sitt mål. Hon 
får snart veta: ”tror inte att en flicka passar för yrket […] Det finns 
visserligen några kvinnliga pressfotografer ute i världen, men de är 
ej många, vi hade i somras besök av en, men hon var mer maskulint 
betonad och hade förmodligen av ett förbiseende av vår Herre blivit 

flicka.” Svaret, skrivet av en väl-
känd manlig svensk fotograf på 
en av Sveriges största tidningar 
var av en allmänt utbredd åsikt, 
att vara pressfotograf var inte ett 
passande yrke för en kvinna med 
motiveringen att det var alltför 
fysiskt och psykiskt påfrestande. 
Den tekniska utvecklingen inne-
bar visserligen att utrustningen 
under perioder var både tung 
och otymplig, men nog har väl 
kvinnor i alla tider utfört fysiskt 
krävande arbeten? 

Ett fåtal kvinnor i Sverige un-
der 1900-talet, spridda på olika 
tidningsredaktioner, trotsade 
samhällets föreställningar och 
visade att det visst var möjligt 
att inta en framstående plats 
inom kåren. Deras bilder fånga-

de med yttersta närvaro och gehör sin samtids viktiga ögonblick, 
personer och händelser och de fick stor spridning i tidningarnas 
upplagor. Utställningen Upphovsmannen är en kvinna presenterar 
tre av dessa fotografer: Alma Haag, Ellen Dahlberg och Ragnhild 
Haarstad. Gemensamt spänner de över nästan hundra år av press-
fotografi.

• Alma Haag  
 Ellen Dahlberg 



Blickar man bakåt ytterligare i tiden, till 1800-talet, så drev cirka 
400 kvinnor fotografateljéer i eget namn, både i storstäderna och på 
mindre orter runt om i landet. De så kallade carte de visite var högsta 
mode och vanliga människor såväl som kungligheter ville få sitt por-
trätt taget. Att vara kvinna och fotograf ansågs inte vara något märk-
ligt. Men när den fotografiska bilden tar plats i den tryckta pressen 

förändras några av fotograferandets grundförutsättningar. Yrket 
byter karaktär. Nu måste fotografen med kameran i hand ut och 
fånga sin bild till skillnad från tidigare tiders ateljéfotografi då moti-
vet fogligt placerades framför en uppställd kamera. Det som tidigare 
kunde skötas nära hemmet kräver nu resor, skift och utomhusarbete 
oavsett väderlek. Reproduktionen av fotografiet i pressen vidgar den 
fotografiska bildens spridning avsevärt och det går från en tidigare 
privat sfär, familj och vänner till att bli en del av det offentliga sam-
talet. Och det är också under denna period i början på 1900-talet som 
antalet kvinnliga fotografer reduceras till en bråkdel.

ALMA HAAG 

ALMA HAAG (1882–1979) STÅR OMNÄMND i presshistorie
böckerna, ofta som det kvinnliga undantaget, som vid enstaka 

tillfällen skickas på fotouppdrag, men noggrannare än så beskrivs 
inte hennes gärning. De gängse sökvägarna, de flesta arkiv och bild
arkiv lyckas inte heller bidra med särskilt mycket information.

Nyckeln till kunskap om Alma Haag har istället återfunnits i 
den koffert som en släkting har fått ärva och bevarat. Med hjälp av 
materialet i väskan, intervjuer med några av dem som kände Alma 
och en handfull artiklar i Dagens Nyheter framträder bilden av en yt
terst skicklig yrkeskvinna med både bred och djup teknisk kunskap 
som skickades ut att fotografera en mängd viktiga nyhetshändelser 
och personer, statsbesök, kungabesök, sportevenemang, Stockholms 
stadsmiljöer, politiker, berömda skådespelare med flera, men som 
aldrig erhöll fotocredit i tidningen. Särskilt nämner Alma Haag 

 Alma Haag, Theodor Roosevelt på besök i Stockholm, 1910  
• Alma Haag, August Strindbergs begravning, 1912 



ELLEN DAHLBERG

1944, UNDER PÅGÅENDE världskrig, korsar Ellen Dahlberg  
(f. 1921) och hennes man Nils Dahlberg Atlanten. Startpunkten 

är ett ockuperat Norge och första stopp på resan Buenos Aires i Ar-
gentina. Båtfärden ägnas åt spanskstudier som förberedelse för en 
resa som kommer att pågå i över ett år. Det är Ellen Dahlbergs första 
längre reportageresa och den kom att omfatta inte bara Latinameri-
ka utan även Karibien och Nordamerika.

I slutet på trettiotalet kommer Ellen Dahlberg som sjuttonåring 
till Stockholm från Berlin som judisk flykting. Hennes planer på att 
studera medicin i Schweiz stoppas av judeförföljelser och krig och 
väl i Sverige behöver hon hitta en ny bana. Hon beslutar sig för att bli 
fotograf trots att hon får höra att det inte skulle vara möjligt för en 
kvinna. I Stockholm får Ellen Dahlberg en lärlingsplats hos välkän-
da fotografen Anna Riwkin som då främst ägnade sig åt porträtt- och 
dansfotografi. Det visar sig snart att Ellen Dahlbergs fotografiska 
intresseområde ligger utanför studiofotografiets, det är samhällsre-
portaget hon vill ägna sig åt. 

bilderna hon tog till artikelserien Hela Stockholm som publicerades 
i DN:s söndagsdel och som skrevs av den under sin tid kände publi-
cisten och skribenten Beyron Carlsson. Senare sammanställdes 
artiklarna till en bok med samma namn och ger idag en spännande 
inblick i hur Stockholmslivet kunde te sig i början på 1900-talet.

Att upphovsmannen, eller som här, kvinnan, inte nämns blir avgö-
rande i berättelsen om fotografen 
Alma Haag och skvallrar om 
fotografens status i förhållande 
till skribentens inom tidnings-
världen. Kunskapen om hennes 
fotografiska gärning blir därför 
fragmentarisk, men där pusslan-
de och uteslutningsmetod trots 
allt ger en bild av en pionjär som 
är värd att lyftas fram. Alma 
Haag kan på så sätt fungera som 
en startpunkt i berättelsen om 
pressfotografiet ur ett kvinnohis-
toriskt perspektiv. Hon är en av 
Sveriges allra första pressfoto-
grafer och med stor sannolikhet 
den första kvinnan i yrkeskåren 
under tidigt 1900-tal. 

Under enkla förhållanden föds 
Alma Haag i Sparlösa 1882 men 
flyttar redan som 14-åring till 
Stockholm. Hon funderar på att 
bli lärare, men hennes bror föreslår fotografyrket och hon får sedan 
plats som lärling på Runstedts fotoateljé på Wallingatan i Stockholm. 
Sin fotografiska bana fortsätter Alma Haag som reprofotograf och är 
sedan med att starta och bygga upp Dagens Nyheters klichéanstalt i 
början av 1900-talet. Under sina dryga trettiofem år på DN ser hon 
klichéanstalten växa från en handfull anställda upp till femtiotalet 
och hon är verksam under två världskrig på en av Sveriges snabbast 
växande dagstidningar. 1944 går hon i pension då med titeln före-
ståndarinna.

 Alma Haag, Karl XII:s gravöppning, 1917  
• Ellen Dahlberg, Pampas, Argentina, 1944



RAGNHILD HAARSTAD

I BÖRJAN AV 1960-TALET FÅR Ragnhild Haarstad (f. 1935) 
anställning som fotograf på Svenska Dagbladet, efter en tid som 

kopist i tidningens i mörkrum. Hon har tidigare gått som lärling hos 
hovfotografen Edvard Welinder och som elev på Christer Ström-
holms utbildning Arbetsgruppen för subjektiv fotografi. I utställning-
en visas för första gången sedan de togs i slutet på femtiotalet ett 
urval av Ragnhild Haarstads gatubilder. När några av dessa bilder får 
pris i en fototävling blir det biljetten till en halvtidsanställning som 
fotograf. Hos vissa finns det ett starkt motstånd mot att ha en kvinna 
bland kollegorna. Men när det inte längre finns några hållbara argu-
ment och det även är uppenbart att Ragnhild Haarstad är en minst 
lika kompetent och mångsidig fotograf som någon annan får hon 
som första kvinna fast anställning på bildredaktionen. 

Under fyra decennier är Ragnhild Haarstad sedan kvar på Sven-
ska Dagbladet, de sista tio åren som bildredaktör. Det är ett intensivt 

SE, Folket i Bild, Tidningen Vi, SSU:s tidning Frihet och många 
andra fack- och veckotidningar är denna tids förmedlare av bilder och 
reportage från omvärlden. Från sina resor i bland annat Amerika, Nor-
ge, Island och Turkiet förser Ellen Dahlberg dem med berättande bild-
reportage. Hennes bildserier från resorna i Latinamerika på 40-talet 
visar ursprunget till några av våra vanligaste råvaror och mycket av 
det som Europa behövde för att 
återhämta sig efter kriget. Här 
finns reportage om socker- och 
kaffeodlingar, bomullsplantager, 
gummiframställning och männ-
iskorna som arbetade med dem. 
Den mindre bemedlade, kropps-
arbetande människan är ett 
viktigt motiv i Ellens Dahlbergs 
bilder under denna period, både 
från hennes utlandsresor, men 
även från hennes reportage gjor-
da i Sverige. Och även om bilderna 
visar en ofta ganska hård tillvaro 
av fysiskt arbete och fattigdom 
så finns det drag av försoning, 
hopp och tro på att förändring är 
möjlig. 

Ellen Dahlbergs katalog är stor och omfattar många teman och 
porträtt och utländska tidningar såsom National Geographic har 
publicerat hennes bilder. 1949 deltar hon i utställningen Unga foto
grafer nu med bilder som ligger närmare experimentell fotografi 
än reportagbilden. Ellen Dahlberg är under hela sitt långa yrkesliv 
aldrig knuten till en redaktion eller ett fotografiskt kollektiv utan 
verkar som frilansare. Hon har satt stort värde på friheten att själv 
kunna välja uppdrag och vilka sammanhang hennes bilder ska ingå i. 

 Ellen Dahlberg, Grand Central Station, 1944  
• Ragnhild Haarstad, Demonstration för  
 afroamerikanernas rättigheter, 1970



yrkesliv med resor, skift och ibland upp till fem, sex fotograferingar 
på olika platser på en och samma dag. Mångfalden av uppdrag är stor 
och många samtidshistoriska ögonblick och betydande politiker, 
artister och internationella celebriteter fångas genom Ragnhild 
Haarstads kamera. 

Trots mängden uppdrag har Ragnhild Haarstad ofta lyckats 
hitta något överraskande hos 
redan välkända personer samti-
digt som hon även har förmågan 
att framhäva det unika hos den 
vanliga människan. Inte sällan 
finns det en spänning mellan det 
givna och det motsägelsefulla i 
Ragnhild Haarstads bilder som 
får betraktaren att stanna upp 
och reflektera. 

Under sina år på Svenska Dag-
bladet vill Ragnhild Haarstad se 
en utveckling av bildjournalisti-
ken och driver aktivt frågan om 
bildens status som berättande 
medium i förhållande till tex-
tens. Hon anser att bilden i sig 
kan fungera som en egen källa 
för information och inte enbart 
som en illustration till artikeln. 
Denna diskussion liksom den om 
kvinnliga fotografers förutsätt-
ningar för Ragnhild Haarstad 
både internt på Svenska Dagbla-
det och i tidskrifter såsom Pressens Tidning och tidskriften Foto.

1971 får Ragnhild Haarstad Pressfotografernas klubbs utmär  kelse 
Årets fotograf. Utmärkelsen innebar ett erkännande för henne som 
fotograf och skapar nya möjligheter. Men när det är dags för prisutdel-
ning och bankett på Operakällaren får Ragnhild Haarstad inte ledigt 
från sitt skift och ingen av hennes kollegor vill byta med henne. Hon är 
än idag den enda kvinna som fått priset.

 Ragnhild Haarstad, Sergels  torg, 1976 
• Ragnhild Haarstad, Pressvisning av nya riksdagshuset, 1971
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