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Yhteenveto Daguerreobase-hankkeesta

Daguerreobase-hankkeessa tuotetaan avoin verkkosovellus ja luodaan arkistojen, kir-
jastojen, museoiden ja yksityisten henkilöiden muodostama asiantuntijaverkosto, Best 
Practice Network. Hankkeen tarkoituksena on kerätä, säilyttää ja jakaa tietoa euroop-
palaisista daguerrotyypeistä ja dagerrotyyppikokoelmien hoitoa koskevista parhaista 
menettelytavoista ja käytännöistä. Daguerreobase-hankkeessa on mukana 17 yhteis-
työkumppania 13:sta Euroopan maasta, yksityisiä ja julkisia instituutioita, yksityisiä ke-
räilijöitä ja valokuvakonservaattoreita. Hanketta tukee Information and Communication 
Technologies Policy Support Programme (ICT PSP), joka on osa Euroopan komission the 
Competitiveness and Innovation Framework Programme (http://ec.europa.eu/ict_psp) 
-ohjelmaa. Hanke alkoi 1.11.2012 ja päättyy 30.4. 2015, jonka jälkeen toiminta jatkuu uu-
della organisaatiorakenteella.

Valokuvaus on muuttanut perusteellisesti näkemystämme maailmasta ja tuottanut mei-
tä ympäröivän uudenlaisen, moni-ilmeisen visuaalisen kulttuurin. Ennen valokuvausta 
ihmiset olivat tottuneet graafisin menetelmin tuotettuihin kuviin. Daguerrotypia ja myö-
hemmin muut valokuvausmenetelmät merkitsivät uudenlaista kuvantekotapaa, joka 
mahdollisti kuvan teon suoraan ”luonnosta” ihmiskäden koskematta. Daguerrotyyppe-
jä ei kuitenkaan voitu monistaa, mikä oli uuden menetelmän ilmeinen puute graafisiin 
painomenetelmiin nähden.

Daguerreotypia oli historian ensimmäinen kaupallisesti menetyksellinen valokuvaus-
menetelmä. Se sai nimensä Louis-Jacques-Mandé Daguerren mukaan. Menetelmän 
esittelyn ja julkistuksen jälkeen vuonna 1839 sitä käytettiin pian laajalti Euroopassa. 

Daguerrotyypin pohjamateriaali on erittäin kirkkaaksi kiillotettu kuparilevy, joka on 
päällystetty ohuella hopeakerroksella. Daguerrotyyppi valmistetaan valottamalla levy 
suoraan kamerassa. Täten syntyy kohteen peilikuvana esittävä, ainutkertainen kuva, 
josta ei voi valmistaa kopioita. Daguerrotypia-menetelmän työvaiheet selvitetään tä-
män kirjasen neljännessä luvussa.
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Monet dagerrotypiaan liittyvät kysymykset odottavat vielä selvittämistä, jotta voisim-
me kokonaisuudessaan ymmärtää valokuvauksen merkityksen Euroopan yhteiskunnal-
liselle ja kulttuurihistorialliselle kehitykselle. Tulevan tutkimuksen kannalta on tärkeää 
kerätä mahdollisimman suuri määrä tietoa säilyneistä daguerrotyypeistä luetteloimalla 
ne yhteiseen Daguerreobase-tietokantaan, (www.daguerreobase.org). Linkittämällä 
tietosisältö edelleen Europeanaan (The Portal and Digital Library for European Cultural 
Heritage of the European Union) saadaan varhaisimmista valokuvista kerätty tieto yh-
distettyä laajempaan historialliseen kontekstiin.

1. Johdanto ja yhteenveto

Louis-Jacques-Mandé Daguerre (18.11.1787–10.7.1851)
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Daguerreotyyppejä omistavat isommat ja pienemmät instituutiot, museot, kirjastot ja 
arkistot, joissa kokoelmien hoidosta vastaavat henkilöt, valokuvatutkijat sekä valoku-
vakonservaattorit kohtaavat ja jakavat tietoa keskenään. Tällaisen moniammatillisen 
yhteistyön avulla voidaan usein täsmentää daguerrotyyppien ajoitusta, tarkentaa val-
mistusmenetelmää koskevia tietoja sekä rikastaa ymmärrystä daguerreotyyppien histo-
riallisesta syntykontekstista.
 

2.1 Dokumentointi

Pääsääntöisesti varhaisten daguerrotypistien toiminnasta on saatavilla suhteellisen 
vähän tietoja. Ensimmäiset valokuvausseuratkin perustettiin vasta 1850-luvun puolivä-
lissä. Alkuaikojen kirjoitukset valokuvauksesta keskittyivät pääasiassa median tieteel-
lis-teknisiin ominaisuuksiin, vähemmän esteettisiin seikkoihin. Joistakin yksittäisistä 
daguerrotyypeistä löytyy tietoja valokuvaajasta, mutta valtaosin daguerrotyyppien al-
kuperästä ja tekijästä ei ole tietoja. Usein historiallisten daguerrotyyppien alkuperäiset 
suojauksen kiinnitysnauhat ovat rikki tai ne puuttuvat kokonaan. Originaalipakkauksen 
osaset ovat voineet muutenkin hajota ja joskus niitä on jopa kadonnut. Tämä saattaa 
tuottaa ongelmia alkuperätietojen selvittämisessä. 
Konservointiprosessin aikana konservaattori saattaa päästä käsiksi piilossa oleviin da-
guerrotyypin osiin, jolloin hän dokumentoi kaiken mahdollisen tiedon sekä kuvaten että 
kirjallisesti. Daguerreotyypistä itsestään saattaa löytyä tietoa valmistajasta ja kuvatusta 
henkilöstä, päiväys, hopealeima tai paikkatietoa. Arkistonhoitajat, tutkijat ja historioitsi-
jat voivat tutkimuksellaan syventää tietoja.
Yksittäisiä dagerrotyyppejä koskevien yksityiskohtaisten tietojen kokoaminen yhteen 
keskitettyyn tietokantaan mahdollistaa uuden tiedon karttumisen ja ymmärryksen lisää-
misen. Tietokannasta tehtävillä yksinkertaisilla tai tarkennetuilla hauilla voidaan löytää 
samankaltaisuuksia eri kokoelmien, tai eri maiden ja maanosien daguerrotyyppien välillä.

2.2 Tunnistamattomien levyjen tunnistus

Eräässä konservointilaitoksessa käsitellään alkuperältään tuntematonta daguerrotyyp-
piä. Siinä on erikoinen aukkopahvi ja melko tuntematon hopealeima. Tietokannasta 

2. Luettelointi ja tietojen jakaminen
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löytyy Unkarissa tunnistettuja daguerrotyyppejä, joiden aukkopahvit vastaavat tunte-
mattoman aukkopahvia ja joissa kaikissa on myös sama valmistajan hopealeima. Tieto-
kannan avulla konservaattori ja omistaja tai asiakas saavat paljon lisätietoa daguerro-
tyypin mahdollisesta alkuperästä.

2.3 Daguerreobase, yhteisöllinen daguerrotyyppien 
luettelointityökalu

Daguerreobase-tietokanta on erityisesti daguerrotyypeille tarkoitettu sähköinen dokumen-
tointijärjestelmä, johon esineiden piirteet voidaan kuvailla tarkasti. Kerättyään monien vuo-
sien ajan tietoja daguerrotyypeistä Nederlands Fotomuseumin (Rotterdam) konservointi-
osasto ryhtyi kehittämään Daguerreobase-tietokantaa vuonna 2004, ja ensimmäinen, vain 
Hollannin kattava verkkoversio avattiin vuonna 2009. Tietoisena siitä, että Daguerreobase 
voi olla merkittävä työkalu vasta kun se tuo yhteen daguerrotyyppejä laajasti eri eurooppa-
laisista kokoelmista, FotoMuseum Provincie Antwerp (FoMu) ja Nederlands Fotomuseum 
(NFM) ryhtyivät vuonna 2012 vetämään Euroopan laajuista ryhmää, joka menestyksellisesti 
haki EU-rahoitusta Daguerreobase-tietokannan uudistamiseen ja laajentamiseen.

2.4 Hankkeen tavoitteet ja tulokset

Hankkeen yhteistyökumppanit työskentelevät monien eri asiakokonaisuuksien parissa: 
yhteinen standardisto, termistö ja asiasanasto (tai tietokenttävalikot), pitkäaikaissäily-
tys, tekijänoikeus- ja käyttöoikeusasiat. Yhteistyökumppanit jakavat ammattitaitoaan ja 
levittävät olemassa olevaa ja uutta tietoa Daguerreobase-verkkosivuston sekä omien 
verkostojensa kautta. Hankkeen eräs hyvin tärkeä tavoite on saada mukaan paitsi mu-
seoita, arkistoja ja kirjastoja, myös yksityisiä keräilijöitä, tutkimuskeskuksia ja asiantunti-
joita. Laajamittainen parhaimpien käytäntöjen edistäminen tukee Europeana-portaalia 
tuottaen sinne korkeatasoisia kuvia ja metadatatietoja daguerrotyypeistä. Maksimoi-
dakseen ICT-PSP-ohjelman vaikutuksen Daguerreobase-tietokanta kehittää pitkäjän-
teistä yhteistyötä Europeanan kanssa.
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2.4.1 Sisältö 
Daguerreobase-hankkeen tavoitteena on määritellä daguerrotyypeille kuvailustandar-
di ja tuoda selailtavaksi tiedot vähintään 25 000:sta, lähinnä eurooppalaistyylisestä 
daguerrotyypistä sekä 6 500 sivua alan eurooppalaista historiallista kirjallisuutta. Ky-
seeseen tulevat lähinnä eurooppalaiset julkisissa ja yksityisissä kokoelmissa olevat da-
guerrotyypit, joiden kuvailukentistä valikoitu osa viedään myös Europeanaan, Euroopan 
kulttuuriperintöportaaliin. Daguerreobase-hankkeelle kaikki daguerrotyyppejä koskeva 
uusi tieto on arvokasta. Vanha toteamus, kuinka ”kokonaisuus on suurempi kuin osiensa 
summa”, pätee erityisen hyvin Daguerreobase-tietokantaan.

2.4.2 Parannettu toiminnallisuus
Verkkosivusto www.daguerreobase.org toimii daguerrotyyppien metadatan yhdistäjä-
nä ja monikielisenä alustana ja on samalla yhteys Europeana-portaaliin. Daguerreoba-
se.org tuo saataville daguerrotyyppejä sekä kuvien että sanallisten kuvailuiden kautta. 
Siihen on luetteloitu myös historiallista kirjallisuutta ja esineistöä. Edelleen, se sisältää 
tietoja daguerrotypiaan liittyvistä tapahtumista sekä ohjeistuksia ja työkaluja daguer-
rotyyppien kuvailuun ja kuvaamiseen edistäen siten tämän ainutkertaisen, Euroopan 
varhaisimman valokuvaperinnön säilyttämistä ja hoitoa.

2.4.3 Uusi monikielinen yhteisö
Daguerreobase-hanke jakaa monikielistä informaatiota hankkeesta sekä tuottaa mo-
nikielistä materiaalia auttamaan dagerrotyyppien tunnistamista. Daguerreobase-hank-
keen yhteistyökumppanit haluavat edistää eurooppalaisen yhteistyön laajentumista 
sekä valokuva- että kulttuuriperintöalalla että suuren yleisön parissa myös 
- jakamalla tietoa parhaista käytännöistä;
- tarjoamalla pääsyn Best Practice –verkoston päivittyviin ohjeisiin 
- ja houkuttelemalla hankkeeseen mukaan uusia sisällöntuottajia.
Hankkeen päätyttyä toimintaa jatkaa vuonna 2014 perustettu European Daguerreotype 
Association (EDA).

2.4.4 Miten daguerreotyyppi kuvaillaan?
Daguerreobase-hanke tuottaa standardeja dagerrotyyppien kuvailuun ja digitointiin. 
Helpottaakseen daguerrotyyppien monien ominaisuuksien yhtenäistä kuvailua konsor-
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tio laatii daguerrotyyppien kuvailustandardin. Standardia laajennetaan monikielisellä 
käsitesanastolla tai tietokenttälistalla. Samalla luodaan työskentely-ympäristö, jossa 
terminologiaa voidaan jatkuvasti kehittää Europeanan vaatimukset huomioon ottaen. 
Tietokenttälistat, online-käsikirjat, ja -ohjeet ovat saatavilla vähintään yhdeksällä kielel-
lä. Hankkeen jälkeen Daguerreobase-tietokannan saavutettavuutta parannetaan lisää-
mällä kielivalikoimaa.

2.4.5 Daguerrotyyppien valioita
Vuonna 2014 vietetään daguerrotypiamenetelmän 175-vuotissyntymäpäivää. Daguer-
reobase-tietokanta ja Europeana osallistuvat juhlintaan julkaisemalla verkkosivuillaan 
valikoiman Daguerreobasesta valittuja korkealaatuisia daguerrotyyppejä verkkonäytte-
lyssä Virtual Exhibition of European Daguerreotype Masterpieces.

2.5 Hankkeen vaikuttavuus

Daguerreobase-hankkeessa luodaan eurooppalainen yhteisö, joka dokumentoi, jakaa 
ja säilyttää pääasiassa 1800-luvun valokuvahistoriaa ja -kulttuuriperintöä, sulkemat-
ta ulkopuolelle myöskään daguerreotyyppien 1900- ja 2000-lukujen käyttöä ja uusia 
tapoja tuottaa daguerreotyyppejä. Best Practice Network rakentaa tärkeän tukipylvään 
Euroopan varhaisimman valokuvan historiasta temaattiseen tietokantaan. Tämä ta-
pahtuu kokoamalla laajasti sähköistä sisältöä, kuvailuja daguerrotyypeistä ja historial-
lisesta kirjallisuudesta uniikeista ja arvovaltaisista kokoelmista. Daguerreobase-tieto-
kanta voi mahdollistaa laadukkaita historiallisia kokemuksia ja ennennäkemättömien, 
alkuperäisten lähdemateriaalien löytämistä. Tässä hyödynnetään Europeanan insti-
tuutioiden, organisaatioiden, taiteilijoiden, yksityisten omistajien ja keräilijöiden vä-
listä laajaa sisällön vaihtoa. Suurella yleisöllä on harvinainen tilaisuus päästä tutustu-
maan tähän Euroopan rikkaan ja monimuotoisen kulttuuriperinnön ainutlaatuiseen ja 
varhaiseen valokuvauksen osa-alueeseen. Daguerrotyyppien kuvauksia ja valokuvia 
sekä historiallista kirjallisuutta hankkeeseen osallistuvista julkisista ja yksityisistä ko-
koelmista on nähtävissä ja luettavissa nettiosoitteissa www.europeana.eu ja www.
daguerreobase.org.
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Museokokoelmien daguerrotyypit ovat yleisesti ottaen turvallisesti säilössä, mutta ko-
koelmat eivät ole saavutettavia. Kokoelmien väliset suhteet ja yhtäläisyydet tulevat sik-
si harvoin esiin, vaikka usein juuri niiden kautta historian palapeli täydentyy. Daguerreo-
base-tietokanta on tarkoitettu työkaluksi, joka helpottaa ja edistää daguerrotyyppien 
tutkimusta. Samalla se tarjoaa laajan ja ilmaisen mahdollisuuden tarkastella tämän 
globaalin kulttuuriperintömme erityispiirteitä.

2.6 Hankkeen yhteistyökumppanit

Konsortio koostuu pääasiassa kansallisista museoista, arkistoista ja kirjastoista, jotka 
toiminnassaan painottavat vuorovaikutusta yleisön kanssa. Hankekumppanit tuovat 
kulttuuriperintöä esille näyttelyissä, verkkosivuilla, tietokantojen kautta, julkaisuissa, 
opastetuin kierroksin jne. Yhteistyökumppanuus partnereiden välillä vahvistaa yhteistä 
tietopohjaa ja asiantuntemuksen ja tiedon vaihtoa instituutioiden ja yleisön välillä. Tä-
män EU:n tukeman Daguerreobase-hankkeen yhteistyökumppanit ovat:

Koordinaattori:
BELGIA – FotoMuseum Provincie Antwerpen (FoMu)
VERKKOSIVU: wwww.fomu.be
FotoMuseum Provincie Antwerpen (FoMu) on Belgian johtava historialliseen valoku-
vaan ja nykyvalokuvaan keskittyvä museo. Se on perustettu vuonna 1965 osana An-
twerpenin Provincial Museum of Decorative Artia. Vuonna 1986 valokuvaosasto erot-
tautui omaksi yksikökseen ja muutti nykyiseen rakennukseensa. Viidessäkymmenessä 
vuodessa museo on koonnut kansainvälisesti merkittävän kokoelman. Kokoelma on 
laajentunut ja monipuolistunut suuresti hankintojen ja lahjoitusten kautta, joita ovat 
esimerkiksi Michael Auerin kokoelma, Association Belge de Photographien arkisto ja 
kirjasto sekä Agfa Gevaertin, Agfa Historaman (Köln) ja Fritz L. Grüberin kokoelmat. 
Merkittävä valokuvakulttuurin kokoelma käsittää noin 32 000 julkaisua, 750 000 va-
lokuvaa (positiiveja ja negatiiveja) ja 23 000 valokuvausvälinettä. Kamerakokoelma on 
kokonsa ja moninaisuutensa vuoksi lähes uniikki. 1800-luvulta 2000-luvulle ulottuva va-
lokuvakokoelma sisältää 183 daguerreotyyppiä.
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Yhteistyökumppanit:
ALANKOMAAT – Picturae BV (PIM)
VERKKOSIVU: www.picturae.com
Picturae BV on perustettu vuonna 1997 Heiloossa, Alankomaissa. Se tarjoaa laajalti 
palveluita kulttuurisektorille. Picturae digitoi erilaisia aineistoja mukaan lukien pape-
riset dokumentit, valokuvat, negatiivit, suuret maalaukset, kartat ja audiovisuaaliset 
materiaalit. Lisäksi asiakkaille tarjotaan Picturaen kehittämää kokoelmienhallintaoh-
jelmaa, Memorix Maioria. Picturae tuottaa verkkosivuja digitaalisen kulttuuriperinnön 
esittämiseen sekä tarjoaa säilytys- ja ylläpitopalveluita. Sen pääkonttori sijaitsee 
Alankomaissa ja sivutoimipisteet Belgiassa ja Ranskassa. Vuosien aikana Picturaelle 
on syntynyt monimuotoinen kansainvälinen asiakaskunta, johon kuuluvat mm. Mag-
num Photos ja World Press Photo. Ensimmäinen versio Daguerreobase-tietokannasta, 
www.daguerreobase.org, on Picturaen Nederlands Fotomuseumille kehittämä.

ALANKOMAAT – Stichting Nederlands Fotomuseum (NFM)
VERKKOSIVU: www.nederlandsfotomuseum.nl
Nederlands Fotomuseum perustettiin vuonna 2003, kun Nederlands Fotoarchief (NFA), 
Nederlands Foto Instituut (NFI) ja Nationaal Fotorestaurie Atelier (NfrA), valokuviin kes-
kittynyt konservointilaitos, yhdistyivät. Nederlands Fotomuseum säilyttää merkittävää 
osaa hollantilaisten valokuvaajien arkistoista. Kokoelmissa on noin 3,5 miljoonaa valo-
kuvaa ja negatiivia sekä laaja kokoelma valokuvakirjallisuutta. NFM organisoi kansalli-
sia ja kansainvälisiä näyttelyitä, ja sillä on konservointiosasto, joka palvelee sekä muse-
on omia kokoelmia että muita instituutioita ja yksityisiä asiakkaita. Konservointiosasto 
on erikoistunut daguerrotyyppien säilytykseen ja konservointiin. Konservointiosasto 
kehitti ensimmäisen FileMaker-version daguerrotyyppien tietokannasta yhteistyössä 
Rochesterin George Eastman House´in kanssa. 
Daguerreobase-hankkeessa NFM toimii teknisenä koordinaattorina, jonka vastuulla on 
ohjata uudistetun Daguerreobase-tietokannan kehittämistä ja toteutusta.
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BELGIA – eDAVID (eDAVID)
VERKKOSIVU: www.eDAVID.be
Flanderissa tutkimus tärkeiden alkuperäisten sähköisten arkistojen pitkäaikaissäilytyk-
sestä alkoi DAVID-hankeena vuonna 2000. Hankkeen yhteistyökumppanit, Antwerpe-
nin kaupungin arkisto ja KU Leuven Interdisciplinary Centre for Law ICT (ICRI), jatkoivat 
tutkimustyötä Expertise Centre DAVIDissa (eDAVID vzw). eDAVIDissa on kehitetty digi-
toitujen ja digitaalisten asiakirjojen pitkäaikaissäilytystä. Myös muut aiheeseen liittyvät 
tutkimusaiheet, kuten arkistojen hallinta ja digitaaliset säilytysmuodot, ovat nousseet 
keskeisiksi eDAVID:in toiminnassa. 

ENGLANTI – Museum Conservation Services Ltd (MCS)
VERKKOSIVU: www.paperconservation.co.uk
Museum Conservation Services Ltd. on yritys, joka oli alunperin osa Iso-Britannian halli-
tuksen rahoittamaa, museoiden kanssa töitä tekevää hyväntekeväisyysjärjestöä. Vuon-
na 1995 tapahtuneen yksityistömisen jälkeen MCS on toiminut Imperial War Museumin 
yhteydessä Duxfordissa lähellä Cambridgeä. MCS:n erikoistuneet konservaattorit tarjo-
avat asiantuntijapalveluita paperi- ja valokuvakonservoinnin alalla julkisille ja yksityisil-
le asiakkaille kaikkialla Iso-Britanniassa ja myös ulkomailla. MCS on konservoinut usei-
ta merkittäviä daguerrotyyppikokoelmia, kuten Ruskin Foundationin (Ruskin Library, 
Lancaster University) kokoelmiin kuuluvat 125 daguerrotyyppiä, Qatar Museums Autho-
ritylle kuuluvat Girault de Prangeyn daguerrotyypit sekä Richard Beardin perhe-aiheiset 
daguerrotyypit, (Richard Beard osti brittiläisen daguerrotypia-patentin Daguerrelta.). 

ESPANJA – Universitat Politècnica de Valencia (UPV)
VERKKOSIVU: www.upv.es
Universitat Politècnica de Valencia (UPV) on perustettu vuonna 1971, ja se on keskittynyt 
koulutukseen sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan. Kokonaisuudessaan opiskelijoita on 36 
000, opettajia 2 850 ja muuta henkilöstöä 2 600. UPV on toinen Valencian alueen julkisra-
hoitteisista yliopistoista ja yksi maan edelläkävijöistä innovaatioiden ja teknologian alalla. 
Lemfc on yliopistolle kuuluva tutkimuslaitos. Lemfc on syntynyt osana Instituto de Diseño 
y Fabricacióninin valokuvauksen maisteriohjelmaa (www.masterfotografia.es). Lemfc on 
poikkitieteellinen yksikkö, joka on erikoistunut nykyvalokuvien pohjustuksessa käytettävien 
materiaalien ominaisuuksien ja konservoinnin tutkimukseen. Lemfc:ssä on käynnissä kaksi 
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tutkimushanketta: moderneissa valokuvatekniikoissa käytettävien materiaalien ikäännyttä-
miskokeet sekä valokuva-aktiviteettitestin (Photographic Activity Test, PAT) kehittäminen. 
Tämän lisäksi Lemfc kehittää valokuvakokoelmien luettelointia Espanjassa (www.dfoto.info).

ITALIA – SMP Di Petrillo Sandra Maria (SMP)
VERKKOSIVU: www.smp-photoconservation.com
Sandra Maria Petrillon vuonna 2010 perustama SMP on taide- ja valokuva-aineistojen 
konservointiin ja ennaltaehkäisevään konservointiin erikoistunut yritys. SMP tarjoaa 
sekä julkisten että yksityisten valokuvakokoelmien säilytysolosuhdetutkimuksia sekä 
neuvontaa ja hoitopalveluita kokoelmille. SMP järjestää myös työpajoja valokuvauksen 
historiasta, valokuvien tunnistamisesta ja valokuvien konservoinnista.
Sandra Maria Petrillo on tuottanut julkaisuja valokuvauksen historiaan liittyvistä tekniikois-
ta sekä valokuva-aineistojen konservoinnista. Petrillo opettaa valokuvamateriaalien kon-
servointia Rooman Tor Vergata -yliopistossa ja pitää palstaa konservointialan lehdessä 
Kermes La rivista del restaurossa otsikolla Materia Photographica. Palstalla käsitellään va-
lokuvakonservoinnin ja ennalta ehkäisevän konservoinnin tuoreinta tieteellistä tutkimusta.

ITÄVALTA – Institut für Papierrestaurierung Schloß Schönbrunn (IPR)
VERKKOSIVU: www.papier-restaurierung.com
Vuonna 1995 kuusi konservoinnin erityisasiantuntijaa yhdistivät taitonsa ja perustivat 
paperikonservoinnin instituutin, Institut für Papierrestaurierung Schlob Schönbrunnin 
(IPR). He ovat vakuuttuneita siitä, että ryhmänä työskentely takaa tehokkuuden ja par-
haan työn laadun. Instituutti on Itävallan suurin yksityinen konservointilaitos. Se pystyy 
ottamaan vastaan tilauksia kaikilta paperikonservoinnin osa-alueilta, kuten konservoi-
maan historiallista ja modernia grafiikkaa, kirjoja, valokuvia sekä historiallisia tapetteja

LUXEMBURG – Ministère de la culture – Centre national de l’audiovisuel (CNA)
VERKKOSIVU: www.cna.lu /www.steichencollections.lu
The Centre national de l’audiovisuel (CNA) on Luxemburgin julkinen instituutio, jonka 
tarkoituksena on konservoida ja edistää kansallista elokuva-, valokuva- ja äänikult-
tuuriperintöä. CNA on perustettu vuonna 1989 julkiseksi arkistoksi. Tällä hetkellä sen 
valokuvakokoelma käsittää yli 200 000 dokumenttia. Ne vaihtelevat historiallisista ja 
nykytaidevalokuvista historiallisiin ja sosiokulttuurisiin dokumentteihin Luxemburgista. 
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Kahden Museum of Modern Artin Steichen-kokoelman katsotaan olevan osa Luxem-
burgin kansallista perintöä. Vuonna 2007 CNA muutti uuteen rakennukseen, Op der 
Schmelziin, joka tarjoaa näyttelytilan, kaksi valkokangasta, hyvin varustellun kirjaston 
ja mediateekin, filmi- ja äänistudiot ja valokuva- ja filmivarastot.   

NORJA – Nasjonalbiblioteket (NB)
VERKKOSIVU: www.nb.no
Norjan Kansalliskirjasto on yksi tärkeimpiä Norjaa koskevan tiedonlähteitä. Kirjasto kar-
tuttaa, säilyttää ja saattaa saataville kokoelmiaan. Näihin kuuluvat painetut materiaalit, 
televisio- ja radiolähetykset, musiikki, valokuvat, filmit ja digitaaliset dokumentit. Kirjas-
to on vastuussa lakisääteisesti tallennettavista julkisista asiakirjoista. Kansalliskirjasto 
on tutkimuskirjaston lisäksi kulttuurilaitos. Toimimalla yhteistyössä paikallisten kirjas-
tojen ja instituutioiden kanssa koulutus-, tutkimus-, arkisto-, museo-, media- ja taideyh-
teyksissä toiminnot kehittyvät jatkuvasti ja tarjoavat uusia palveluita suurelle yleisölle. 
Kirjaston palvelut ja vastuualueet kehittyvät jatkuvasti laajenevan digitaalisen kokoel-
man sekä edistyneen tiedonhankinnan ja -jakamisen infrastruktuurin pohjalta.

NORJA – Universitetet i Bergen (UiB)
VERKKOSIVU: www.uib.no
Bergenin yliopiston kirjaston Kuvakokoelma on osa erikoiskokoelmien osastoa. Eri-
koiskokoelmiin kuuluu kokoelmia Bergenin museon kirjastosta, joka perustettiin vuon-
na 1825 ja on näin ollen yksi Norjan vanhimmista tutkimuslaitoksista. Kuvakokoelma 
on perustettu 1960-luvun alussa, ja tänä päivänä se on yksi Norjan merkittävimmistä 
kuvakokoelmista. Siihen kuuluu Knud Knudsenin, valokuvauksen edelläkävijän sekä 
hänen seuraajiensa, koko arkisto vuosilta 1864–1900. Marcus Selmer oli Bergenissä 
tärkeä daguerrotypisti, joka myös perusti ensimmäisen pysyvän valokuvastudion kau-
punkiin. UiB edustaa Bergenin yliopiston kirjastoa, Bergenin kaupungin museota sekä 
Bergenin yliopiston museota Daguerreobase-hankkeessa.

RANSKA – Atelier de Restauration et de Conservation des Photographies de la Ville 
de Paris (ARCP)
VERKKOSIVU: www.arcp.paris.fr
Pariisin kaupungin kulttuuriasiain osaston yhteyteen vuonna 1983 perustettu Atelier de 
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Restauration et de Conservation des Photographies de la Ville de Paris vastaa kaupun-
gin valokuvakulttuuriperinnön konservoinnista ja säilyttämisestä. Kokoelmat käsittävät 
noin kahdeksan miljoonaa valokuvaa museoissa, kirjastoissa ja arkistoissa. ARCP tar-
joaa palveluita myös muille ranskalaisille ja ulkomaisille kulttuuri-instituutioille.
ARCP sijaitsee Maison Européenne de la Photographien yhteydessä, ja sitä johtaa Anne 
Cartier-Bresson. ARCP koostuu viidestä osastosta: luettelointi, ennaltaehkäisevä kon-
servointi, korjaava konservointi ja restaurointi sekä reprovalokuvaus ja dokumentoin-
ti. Osastojen tuottamia palveluita ovat kuntokartoitukset ja kokoelmanhoito-opastus, 
historiallisten valokuvien sekä taidevalokuvien konservointi, toimenpiteiden kuvallinen 
ja kirjallinen dokumentointi, valokuvien digitoinnin valmistelu ja suojaus, alkuperäisten 
valokuvien ja negatiivien kopiointi, näyttelyiden olosuhteiden kontrollointi ja neuvonta 
sekä näyttelyiden kuratointi. ARCP osallistuu myös tutkimustyöhön ja jakaa tietoa valo-
kuvakonservoinnista ja valokuvien ennaltaehkäisevästä konservoinnista Ranskassa ja 
muissa maissa. Se järjestää koulutusta, tarjoaa harjoittelupaikkoja ja on avoin tutkijoille.

SAKSA – Museum Ludwig / Stadt Köln (MLK)
VERKKOSIVU: www.museum-ludwig.de
Museum Ludwig on yksi Saksan tärkeimpiä modernin ja nykytaiteen museoita. Se on 
perustettu vuonna 1986 Peter ja Irene Ludwigin lahjoittaman modernin taiteen kokoel-
man säilyttämistä varten. Kokoelmaan kuuluu tärkein USA:n ulkopuolella sijaitseva 
pop-taiteen kokoelma, ekspressionistisen taiteen kokoelma sekä merkittävien klassisen 
modernismin edustajien teoksia, jotka Dr. Josef Haubrich lahjoitti vuonna 1946 Kölnin 
kaupungille. Tänä päivänä kokoelma sisältää maailman kolmanneksi suurimman Picas-
so-kokoelman sekä esimerkkejä 1900- ja 2000-luvun taiteen tärkeimmistä suuntauksista.
L. Fritz Gruberin kokoelman lahjoitus vuonna 1977 toimii valokuvakokoelman perusta-
na. Valokuvakokoelma kattaa laajan kaaren valokuvauksen alkuvuosista 1900-lopulle, 
sisältäen 550 daguerrotyyppiä pääasiassa Stengerin ja Lebeckin kokoelmista sekä ma-
teriaalia valokuvauksen kulttuurihistoriasta.

SAKSA – Technische Sammlungen Dresden (TSD)
VERKKOSIVU: www.tsd.de
Technische Sammlungen Dresden perustettiin vuonna 1966 Polytechnisches Museu-
miksi edistämään teknisen kehityksen koulutusta samalla alueellisia piirteitä korosta-
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en. Vuonna 1993 museo muutti Ernemannbuildingiin, Heinrich Ernemann AG:n entiseen 
päämajaan. Tehdas oli 1900-luvun alussa yksi maailman johtavia valokuva- ja eloku-
vateknologian valmistajia. Tänä päivänä museo toimii mediateknologian ja viestinnän 
museona. Näyttelyissään museo esittelee aarteitaan valokuvauksen ja elokuvateknolo-
gian, tietokoneiden, laskimien ja kirjoituskoneiden sekä audiovisuaalisten aineistojen 
kokoelmistaan. Valokuvakokoelma on yksi alueen laajimmista. Se käsittää myös tär-
keän daguerrotyyppikokoelman.

SUOMI – Suomen valokuvataiteen museo (SVM)
VERKKOSIVU: www.valokuvataiteenmuseo.fi
Suomen valokuvataiteen museo on valtakunnallinen valokuvan erikoismuseo. Se edistää ja 
vaalii suomalaista valokuvataidetta ja –kulttuuria. Museon perustivat vuonna 1969 valoku-
vajärjestöt, ja sitä ylläpitää Suomen valokuvataiteen museon säätiö. Museo esittää laajalti 
historiallista ja nykyvalokuvaa sekä Suomesta että ulkomailta. Museon pedagoginen osas-
to tukee näyttelytoimintaa ja tuottaa valokuvaus- ja mediaprojekteja erityyppisille yleisöille. 
Museon kokoelmien painopiste on nykyvalokuvissa. Kansallisessa kontekstissa SVM:lla on 
huomattavaa erikoisasiantuntemusta valokuvien säilyttämisessä ja konservoinnissa.

TANSKA – The Royal Library, The National Library and Copenhagen University Library (KBDK)
VERKKOSIVU: www.kb.dk
Kuninkaallinen kirjasto tarjoaa kirjastopalveluiden lisäksi näyttelyitä, konsertteja, kirjalli-
suustapahtumia sekä muita kulttuuritapahtumia. Kuninkaallinen kirjasto myös huolehtii kan-
sallisista valokuvakokoelmista. Kirjaston kokoelmissa on noin 10 miljoonaa valokuvaa tai 
negatiivia, joihin kuuluu Pohjois-Euroopan laajin daguerrotyyppikokoelma. Kirjaston konser-
vointiosastolla on asiantuntemusta kaikkien kirjasto- ja arkistomateriaalien konservoinnista. 
Omien kokoelmien hoidon lisäksi konservointiosasto palvelee myös muita instituutioita.

TSEKIN TASAVALTA – Národní technické museum (NTM)
VERKKOSIVU: www.ntm.cz
Kansallisella tekniikan museolla on keskusmuseon asema Tsekin tasavallassa. Toimin-
nan perustana ovat kokoelmat, jotka ovat kansakunnan muisti. Kokoelmat sisältävät 56 
000 luetteloitua yksikköä, joihin kuuluu ainutlaatuisia esineitä, kuten mm. Tyko Brahen 
käyttämiä astronomisia työvälineitä 1500-luvulta, ensimmäisen tšekkoslovakialaisen 
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auton ja eräitä kaikkein vanhimpia daguerrotyyppejä. Kokoelmia, arkistoaineistoja ja 
kirjoja ei esitellä yleisölle ainoastaan pysyvien ja vaihtuvien näyttelyiden avulla vaan 
myös koulutusohjelman kautta.

2.7 Sinunkin daguerreotyyppisi ovat tervetulleita!

Etsimme jatkuvasti dagerrotyyppejä Daguerreobase-tietokantaan sekä museoiden, 
arkistojen että muiden instituutioiden ja yksityishenkilöiden kokoelmista. Mikäli ha-
luat lisätietoja Daguerreobase-tietokannasta tai daguerrotyypeistä, voit ottaa yhteyttä 
hankkeen koordinaattoriin tai kansalliseen hanke-edustajaan. Jos omalla maallasi ei ole 
hanke-edustajaa, voit ottaa yhteyttä verkkosivun www.daguerreobase.org kautta. Suo-
messa hanketta edustaa Suomen valokuvataiteen museo www.valokuvataiteenmuseo.fi.

Lisätietoja:
info@daguerreobase.org
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Daguerrotyyppimuotokuvassa Justina Wilhelmina Blom (1832–1916), n. 1855. Valokuvaaja Carl Rensing, CER1-NFM
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3. Mikä on daguerrotyyppi?

3.1   Historia ja konteksti

Daguerrotypia oli ensimmäinen menestyksekäs valokuvausmenetelmä valokuvauksen 
historiassa. Se esiteltiin tammikuun 7. päivänä vuonna 1839 Ranskan tiedeakatemiassa 
Pariisissa. Ranskan hallituksen myönnettyä L-J-M Daguerrelle eläkkeen menetelmä jul-
kaistiin virallisesti yleisölle Ranskan tiedeakatemian ja Taideakatemian yhteisessä ko-
kouksessa Pariisissa, Ranskassa 19.8.18391. Menetelmä on nimetty Louis-Jacques-Man-
dé Daguerren (1787–1851) mukaan, joka kehitti sen yhdessä Nicéphore Niépcen 
(1765–1833) kanssa.
Daguerrotyypin pohjana on kuparilevy, jonka päällä on ohut, huolellisesti kiillotettu ho-
peakerros. Toisin kuin valokuvapaperi, levy ei taivu, ja se on myös varsin painava.

3.1.1 Realistinen ja terävä kuva
”Tarkka, yksityiskohtainen ja terävä.” Näillä sanoilla kuvasi lehdistö Daguerren keksin-
töä vuonna 1839. Paitsi terävyys, myös yksityiskohtien runsaus sai katsojat tuntemaan, 
että he todella näkivät todellisuuden.

Paljaan daguerrotyyppilevyn kuvapuoli (vuoden 1843 jälkeen). Tuntematon valokuvaaja, Historisch Museum, Rotterdam
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Tarve nähdä todellisuus ja sitä seuraava kuvien kysyntä olivat vahvimmillaan maissa, jois-
sa teollisen vallankumouksen vaikutus oli suurin. Valokuvien valmistamisen edellyttämät 
materiaalit olivat parhaiten saatavilla teollistuneilla, tavaroiden tuotannossa ja niiden ja-
kelussa edistyneimmillä alueilla. Tämän vuoksi oli lähes väistämätöntä, että valokuvaus 
sai alkunsa Britanniassa ja Ranskassa, maissa, joissa oli runsaasti varakasta keskiluokkaa. 

3.1.2 Ensimmäiset valokuvaajat
Jo ennen kuin Daguerren menetelmän ohjeet levisivät käännöksinä ja ennen kuin ka-
meroita ja kuvien valmistustarvikkeita oli Pariisissa saatavilla, monet ryhtyivät valmista-
maan kuvia itse tehdyillä kameroilla ja kemiallisilla sekoituksilla. Vallankumouksellinen 
väline levisi suhteellisen nopeasti. Vuoden 1939 lopulla tai vuoden 840 alkupuolella me-
netelmä esiteltiin useissa maissa. Samuel Morse, joka kehitti morse-aakkoset ja lennät-
timen, toi menetelmän Yhdysvaltoihin vuonna 1839. Myös muut, kuten englantilainen 
hammaslääkäri D.W.Saeger² ja ranskalainen François Gourand olivat edistämässä da-
guerrotypiamenetelmän leviämistä ja nopeaa käyttöönottoa USA:ssa. Daguerreotypia 
otettiin vastaan suurella innostuksella, ja sen käyttö jatkui pidempään kuin Euroopassa, 
aina 1860-luvun alkupuolelle asti.

Paljaan daguerrotyyppilevyn taustapuoli (vuoden 1843 jälkeen). Tuntematon valokuvaaja, Historisch Museum, Rotterdam
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Muutamia merkittäviä parannuksia daguerrotypiamenetelmään:

Kultasävytys:
L.A.H. Fizeaun kultasävytysmenetelmä tuottaa kontrastikkaamman, voimakkaamman 
ja ominaisuuksiltaan vakaamman kuvan. Siitä tuli lähes vakiintunut osa daguerroty-
pia-prosessia vuodesta 1841³ lähtien. Tässä menetelmässä valotettu levy käsitellään 
lämmitetyllä kultakloridiliuoksella kiinnitysvaiheen jälkeen. 

Valovoima ja valoherkkyys:
- Vuonna 1841 julkistettiin useita ohjeita, jotka paransivat daguerrotyyppilevyjen va-
loherkkyyttä huomattavasti. Ohjeissa kehotettiin lisäämään Daguerren alkuperäiseen 
jodiherkistykseen toinen herkistyskerta käyttäen muita valolle herkkiä suoloja (kalium-
bromidia tai -kloridia). 
- Kuvausstudioiden sisustusta muutettiin mm. valoa suuntaavilla peileillä ja siniseksi vär-
jätyillä ikkunalaseilla. Käsitelty levy oli herkempi ultravioletille ja siniselle valonsäteelle.
- Vuonna 1840 Chevallier kehitti tehokkaamman akromaattisen ja lyhytpolttovälisen 
objektiivin.
- J. Petzvalin kehittämä matemaattisen tarkka ja suuriaukkoinen objektiivi oli merkittä-
vä parannus. Optisiin välineisiin erikoistunut Voigtländer-yhtiö valmisti linssiä ja siihen 
kuuluvaa kameraa. 
Näiden parannusten johdosta valotusaika lyheni alle puoleen minuuttiin, mikä teki daguer-
rotypiasta entistä monipuolisemman ja käyttökelpoisemman valokuvausmenetelmän.

Kiillotus:
Levyn esikäsittelyyn tehtiin parannuksia. 1840-luvun alkupuolelta lähtien tuli mahdolli-
seksi galvanoida kuvauslevy prosessissa, jossa levylle tuotetaan puhdas hopeapinnoite 
sähkövirran avulla. Levyyn saatiin täydellinen kiilto erityisillä kiillotuslaitteilla. Levyissä 
käsinkiillotuksen jättämät näkyvämmät hankausjäljet korvautuivat kiillotuskoneiden 
hienommalla jäljillä.

3.1.3 Parannuksia menetelmään
Daguerrotypian alkuaikoina menetelmän suurimpina ongelmina olivat levyjen heikon 
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valoherkkyyden vaatimat pitkät valotusajat ja valovoimaisten objektiivien puuttuminen. 
Levyjä voitiin valottaa vain ulkona tai sisätiloissa, joihin tuli runsaasti päivänvaloa. Valo-
tusajat vaihtelivat viidestä kolmeenkymmeneen minuuttiin säästä, vuorokauden- ja vuo-
denajasta riippuen. Levyjen vahingoittuvuus ja värien puuttuminen koettiin myös haitaksi.
Daguerrotyypit olivat myös erittäin kalliita ja väestön enemmistön ulottumattomissa. 
Tästä huolimatta monet liikemiehet näkivät kuvausmenetelmän taloudelliset mahdolli-
suudet. He tuottivat merkittäviä parannuksia menetelmään ja välineistöön tiedemiesten 
ja insinöörien avulla vuosien 1839–1840 kuluessa.

3.1.4 Ensimmäiset asiakkaat 
Lukuisat muotokuvavalokuvaamot aloittivat toimintansa. Riippuen laitteista, mate-
riaaleista, levyjen koosta ja käytettävissä olevasta valosta, muotokuvien valotusajat 
vaihtelivat 15:sta 25:een sekuntiin. Valokuvaamoiden asiakkaat, eli ne joilla oli varaa 
daguerrotyyppeihin, tulivat paitsi vanhoista vauraista perheistä, myös luokasta, joka 
oli saavuttanut korkeamman elintason yleisen taloudellisen kehityksen seurauksena. 
He halusivat esitellä uutta asemaansa muotokuvillaan. Alkuvuosina kuvausstudioi-
den rekvisiitta oli hyvin yksinkertaista, mutta myöhemmin tulivat suosituiksi kauniit 
huonekalut ja muu lisärekvisiitta. Kuvattavat istuivat tuoleissa, joissa oli metallinen 
niskatuki. Sen avulla pystyi olemaan liikkumatta koko valotuksen ajan. Muotokuvien 
kysyntä porvariston keskuudessa johti daguerrotypian valtavaan suosioon ja nope-
aan leviämiseen eri puolille Eurooppaa ja Yhdysvaltoja. Valokuvaajien keskinäinen 
kilpailu laski hintoja ja daguerrotyyppejä valmistettiin suuria määriä.

3.1.5 Britannia poikkeustapauksena
Britanniassa daguerrotypian käyttöönotto sujui hyvin eri tavalla. Daguerre oli paten-
toinut menetelmän Britanniassa ennen kuin Ranskan hallitus luovutti sen muun maa-
ilman vapaaseen ja ilmaiseen käyttöön. Claudet osti patentin lisenssin asiamies Miles 
Berryltä. Myöhemmin Richard Beard osti patentin suoraan Daguerrelta, mikä johti kah-
den englantilaisen liikemiehen riitautumiseen. Lisenssin hankkiminen Beardilta oli niin 
hankalaa, että niiden määrä jäi hyvin alhaiseksi kunnes patentti jo raukeni vuonna 1853. 
Äärimmäisen tiukka patenttivalvonta rajoitti daguerrotypian leviämistä Britanniassa.

22
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Regent Street Quadrant, 1851 jälkeen. Valokuvaaja Antoine F.J.Claudet, Michael G. Jacobin kokoelma
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3.1.6 Kuva-aiheet
Vaikka muotokuvat olivat suosituimpia, daguerrotypiaa käytettiin myös monien muiden 
aiheiden kuvaamiseen. Topografi sten, arkkitehtuuristen ja dokumentaaristen aiheiden 
lisäksi kuvattiin mm. asetelmia, antiikkiesineitä, alastomia ja vähäpukeisia naisia, luon-
nonilmiöitä ja merkittäviä tapahtumia.

3.1.7 Kilpailu menetelmien välillä
William Henry Fox Talbot’n lähes samaan aikaan keksimällä kalotypialla ja suolapa-
perivedostuksella oli myöhemmin suuri merkitys Britanniassa. Daguerrotypian etuna 
oli kuitenkin sen kyky toistaa yksityiskohdat erittäin terävinä, mikä aluksi vetosi ku-
vattaviin enemmän kuin negatiivi-positiivi -menetelmän tarjoama kuvien monistus-
mahdollisuus.
Vuodesta 1840 eteenpäin kalotypian ja suolapaperivedostuksen useimmat heikkou-
det vähitellen korjaantuivat, minkä seurauksena useat valokuvaajat ryhtyivät tarjo-
amaan daguerrotyyppien ohella myös paperille vedostettuja valokuvia. Päätavoit-
teena oli kehittää terävämpi ja läpikuultavampi negatiivi, jota varten valokuvaajat 
etsivät negatiivin pohjaksi paperin korvaavaa materiaalia, kuten lasia. Jo varhain 

Kokemattoman katsojan on vaikea erottaa daguerrotyyppiä ambrotyypistä. Kaksi lasta tuolilla, ambrotyyppi suojassa ja 
kehyksissä. Valokuvaaja Ls. Mauduit. Yksityiskokoelma
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Kolme visiittikorttikuvaa. Miehen muotokuva, suolapaperivedos, n. 1855–1860, valokuvaaja tuntematon (vas.), Pano-
raama Pariisista, albumiinivedos, n. 1865, attribuoitu J. Deplanque (kesk.), Naisen muotokuva, hopeagelatiinivedos, 
reprokopio daguerreotyypistä, n. 1900, A. Daams (oik). Kaikki yksityiskokoelmasta 

yritettiin päällystää lasilevy albumiiniseoksella. Paperinegatiiveja käsiteltiin vahalla 
läpikuultavuuden lisäämiseksi ja häiritsevien paperikuitujen häivyttämiseksi. Vedos-
ten laatua parannettiin päällystämällä paperin pinta terävämmän kuvan aikaansaa-
miseksi. Vuonna 1850 Louis-Désiré Blanquart-Evrard paransi suolapaperivedosme-
netelmää esittelemällä albumiinivedoksen, jossa vedostuspaperin pinnalla on ohut 
albumiiniemulsio. Tällä tavoin saatiin aikaan terävämpi kuva.
Fredrick Scott Archer kehitti 1851 kuvaustekniikan, ns. märkälevyn, jossa negatiivina 
käytetään kollodiumemulsiolla päällystettyä lasilevyä. Märkälevymenetelmä lasilla 
soveltui myös ainutkertaisten positiivikuvien tuottamiseen. Yleensä näitä kuvia kutsu-
taan ambrotyypeiksi. Ne sijoitettiin samanlaisiin suojakoteloihin kuin daguerrotyypit. 
Märkälevynegatiivista voitiin helposti vedostaa albumiinivedoksia. Tämän seurauksena 
märkälevymenetelmä syrjäytti suhteellisen lyhyessä ajassa kaikki muut kuvan valmis-
tusmenetelmät, myös daguerrotypian.
Carte-de-visite - eli visiittikorttimuotokuvan käyttöönotto vuonna 1854 lisäsi edelleen 
paperivedostusmenetelmien suosiota. Valokuvausmenetelmien kehittyessä daguerro-
tyyppien ainutkertaisuus osoittautui niiden suurimmaksi haittapuoleksi. 
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3.2 Daguerrotyyppien ominaisuuksia 

3.2.1 Levyt
3.2.1.1 Vakiokoot
Daguerrotyyppilevyjen valmistus standardoitui jo varhaisessa vaiheessa. Valmistajat 
käyttivät vakiolevykokoja, jotka olivat verrattavissa nykyisiin paperikokoihin (A3, A4 
jne.). Yksi suosituimpia kokoja eurooppalaisissa daguerrotyypeissä on 10,8 x 8,1 cm eli 
nk. neljäsosalevy. Yhdysvalloissa käytössä olevien daguerrotyyppilevyjen koot voivat 
erota eurooppalaisista..

3.2.1.2 Hopean leimaus
Hopeointi oli lailla säädelty ja valvottu prosessi, jossa valmistajat merkitsivät hopea-
tuotteensa leimoilla levyn yhteen tai useampaan kulmaan. Lyöntileimoissa oli tavalli-
sesti valmistajan tunnus ja levyn hopeapitoisuutta osoittava luku. (Englanniksi leimoja 
kutsutaan yleisesti ”hallmarkeiksi”, mutta Britanniassa termi ”hallmark” on laissa mää-
ritelty käytettäväksi vain esineissä, jotka ovat kiinteää hopeaa, kultaa tai platinaa.) Ho-
pealeimoissa saattaa olla hyödyllistä tietoa daguerrotyyppien alkuperästä.

1800-luvun kuvalevyjen koot:

         •           kokolevy: 16,2 × 21,6 cm (6.5 × 8.5 tuumaa)

         •           puolilevy: 10,8 × 16,2 cm (4.25 × 6.5 tuumaa)

         •           kolmasosalevy: 7,2 × 16,2 cm (2.75 × 6.5 tuumaa)

         •           neljäsosalevy: 8,1 × 10,8 cm (3.25 × 4.25 tuumaa)

         •           kuudesosalevy: 7,2 × 8,1 cm (2.75 × 3.25 tuumaa)

         •           kahdeksasosalevy: 5,4 × 8,1 cm (2.1 × 3.25 tuumaa)

         •           yhdeksäsosalevy: 5,4 × 7,2 cm (2.1 × 2.75 tuumaa)

Taulukko 1: Eurooppalaisten daguerrotyyppien käytetyimmät koot
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Daguerrotyyppien tunnusmerkkejä
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Valmistajien hopealeimoja: Charles Christofle (Ranska), A. Gaudin (Ranska) ja Hunziker (Saksa).
Esimerkki daguerrotyyppilevyn taitetuista kulmista, 1843 jälkeen. Kuvaaja tuntematon, FoMu 
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Esimerkki daguerrotyypin kiillotusjäljistä ja taivutetuista kulmista. Kuvaaja tuntematon, ME18, Museum Enschede

3.2.1.3 Kiillotus peilikirkkaaksi
Valokuvaajat yleensä viimeistelivät itse daguerrotyyppilevynsä. Levyn kiillotettiin peili-
kirkkaaksi erikoistyökaluilla, mistä jäi levyyn jälkiä. Levyn pinnassa on nähtävissä äärim-
mäisen ohuita, samansuuntaisia viivoja yli koko pinnan. Valmisteluvaiheessa olevaan 
levyyn ei saanut koskea käsin, ja siksi niitä käsiteltiin erityisillä pidikkeillä. Pidikkeiden 
jäljet näkyvät usein taipuneina reunoina tai kulmina. Jotkin pidikkeet jopa tekivät levyyn 
reiän tai jättivät painaumakuvion. Myös nämä piirteet sisältävät tietoa daguerrotyypin 
valmistuksesta.
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Voigtländer kokometallikamera, kopio vuodelta 1956. 
Kamera ympärysmitaltaan 90 mm:n kokoisille, pyöreille daguerrotyyppilevyille, GEH Smetanan kamera, 1840 jälkeen. 
Petzval-tyyppinen objektiivi, kuvaformaatti 7,2 x 8,1cm, NTM

3.2.1.4 Levyjen leikkaaminen
Jotkut kamerat tai levypidikkeet eivät olleet vakiokokoisia vaan vaativat erikoiskokoisia 
levyjä. Esimerkiksi nk. wieniläiskameramallissa (Voigtländer) käytettiin pyöreitä levy-
jä. Näitä pyöreitä levyjä oli saatavilla valmiiksi leikattuina, mutta eräät daguerrotypistit 
leikkasivat suorakaiteen muotoisista levyistä kameraan sopivan. Tämän vuoksi joissa-
kin levyissä sivut ovat vinoja tai niistä puuttuu leimat.
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Jozefina Nelsenin muotokuva kuvauslamppujen valossa, n. 1853–1865.
Kuva André F. J. Dupont, AMVC Letterenhuis, Antwerpen 

3.2.1.5 Rakeeton kuva
Jokainen daguerrotyyppi on ainutkertainen, koska se on valotettu suoraan kamerassa. 
Tämä tarkoittaa, ettei siitä ole olemassa negatiivia, josta voisi tehdä useampia kopioita.
Valotettu levy kehitetään elohopeahöyryssä. Valotetut alueet koostuvat mikroskoop-
pisen pienistä hopea-elohopea -amalgaamihiukkasista. Amalgaami on maitomaisen 
harmaata/valkoista ja mattaa; tällä tavoin harmaan sävyt vastaavat kuvattua aihetta. 
Valottamattomien kohtien valoherkät hopeasuolat pysyvät muuttumattomina, ja ne 
poistetaan kiinnitys- ja huuhteluvaiheissa. Näissä kohdissa levyn peilimäinen hopeapin-
ta tulee näkyviin. Kun jotain tummaa heijastuu kiillotetusta hopeasta, mustien kohtien 
viereinen amalgaami näyttää valkoiselta. Negatiivista suurennettuun kuvaan verrattuna 
daguerrotyypissä ei juuri näy rakeita. Nykykielellä voisi sanoa, että daguerrotyypillä on 
poikkeuksellisen suuri resoluutio.
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3.2.1.6 Väri 
Useimmat daguerrotyypit ovat monokromaattisia (”mustavalkoisia”). Tietyissä ta-
pauksissa voi näkyä joitain värejä, mutta tämä on joko ylivalottuneilla alueilla olevaa 
sinistä sävyä (solarisaatio), tai hapettumisesta johtuvaa korroosiota. Tarvittaessa ku-
viin väriä voitiin varovasti lisätä väripigmenttejä haluttuihin kohtiin. Värien lisäys vaih-
teli hienovaraisista korostuksista – esimerkiksi hieman punaa poskiin tai kevyt vaa-
tetuksen sävytys – laajempaan värityksen, johon saattoi kuulua koko taustan värjäys. 
Erityisesti koruja korostettiin kultavärillä tai poistamalla kuva-ainesta hopeapintaan 
saakka kiillon aikaansaamiseksi.

Yksityiskohta, käsin väritetty daguerrotyyppi, n. 1850. Tuntematon kuvaaja
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3.2.2 Aina suojattuna
Daguerrotyyppilevy säilyy harvoin hyväkuntoisena ilman suojausta. Suojakotelo on 
olennainen osa daguerrotyyppiä, koska levyt ovat erittäin herkkiä vaurioitumaan. 
Asianmukainen suojakotelo on kestävä, oikein mitoitettu ja mahdollisimman ilmatiivis.
Daguerrotyypeille on pääasiassa kahdenlaisia suojakoteloita: avoin “eurooppalainen” 
malli ja suljettava “angloamerikkalainen” malli. Näitä kutsutaan vastaavasti ”kehyskote-
loksi” ja ”rasiaksi”. Lisäksi on olemassa useita muun tyyppisiä suojauksia tai yhdistelmiä 
daguerrotyyppien erilaisista suojakoteloista. Eurooppalaistyylisiä suojakoteloita käytet-
tiin lähinnä Manner-Euroopassa, ja ne koostuivat enimmäkseen lasista ja paperista tai 
pahvista. Tässä mallissa kuva on koko ajan näkyvissä. Tällainen daguerreotyyppi voitiin 
asettaa esille haluttuun paikkaan kodissa, kunkin maun mukaan joko kehystettynä tai ei.

3.2.2.1 Eurooppalaistyylinen suojaus 

Kaksi eurooppalaistyylistä daguerrotyyppiä, DMU12 (kehyksissä) ja PKL 60192
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Kehys
1. Suojalasi, kirkas tai maalattu taustalta
2. Aukkopaperi tai -pahvi
3.  Daguerrotyyppilevy
4. Tauspaperi tai -pahvi
5. Suojapaperi
6. Kiinnitysnauha (paperiliuska)

Kehyskotelo sisältää ainakin seuraavat komponentit:
- tukeva pohja tai tausta 
- tavallinen tai maalattu lasilevy herkän kuvan suojana ja aukkoarkki paperista tai pahvista 
- levyn kiinnitys paikoilleen esimerkiksi liimapaperisuikaleilla 
- tiivis kiinnitysnauha, jonka avulla kaikki osat pysyvät kasassa ja levy säilyy suojassa 
kemiallisesti vaurioittavilta kaasuilta

Kehyskotelon tehtävä oli suojata daguerrotyyppiä, mutta sille saatettiin asettaa myös 
esteettisiä tavoitteita, jotka toteutettiin ensisijaisesti aukkoarkkien koristelulla värein 
ja kuvioin. Suojalasi saattoi joskus olla maalattu sisäpuoleltaan. Daguerrotyyppien val-
mistajat usein koristivat kiinnitysnauhaa ja suojapapereita kohopainatuksin, esimerkiksi 
timantti- tai kukkakuvioin.

Eurooppalaistyylisen suojauksen rakenne kehysten kanssa
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Tyypillisen angloamerikkalaisen daguerrotyypin suojakotelon rakenne. Piirros T. Pritchard, Photographic Materials Con-
servation Catalog Group, ”Cased Photographs”. Washington: AIC, 1998

3.2.2.2 Suljettava rasia
Daguerrotyyppien suojakotelotyyppinä Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa oli suljettava 
rasia. Se koostui tavallisesti puisesta rungosta, joka oli ulkopuoleltaan vuorattu nahalla tai 
paperilla. Käytössä oli myös varhaista termoplastista muovityyppiä, joka koostui hienoksi 
jauhetusta sellakasta, pigmenteistä ja sahanpuruista ja joka kuumapuristettiin teräsmuo-
teissa rasioiksi. Näitä muovirasioita kutsuttiin nimellä ”Union case”. Vaikka sellakka-muo-
vi usein sekoitetaan virheellisesti guttaperkka-kumiin (varhainen muovipohjainen kova 
kumityyppi), Union case -rasioita ei koskaan tehty jälkimmäisestä materiaalista. Rasiaa 
voitiin kantaa mukana lompakon tavoin. Siinä oli saranat ja hakaset sulkemista varten. 
Sisusta oli yleensä vuorattu kankaalla, ja siihen mahtui yksi tai kaksi, joskus harvoin jopa 
neljäkin daguerrotyyppiä. Daguerrotyyppilevy suojattiin ja asetettiin rasian pohjalle.

”Paketissa” saattaa olla:
1. Taipuisa messinkikehys, jolla osat puristetaan yhteen 
2. Suojalasi, yleensä paljasta lasia
3. Messinkinen aukkolevy
4. Daguerreotyyppilevy 
5. Paketti asetetaan saranoi-
tuun rasiaan, joko kanteen tai 
pohjalle

Kiinnitysnauhat, jotka liimattiin 
suojalasin reunoille ja daguerro-
tyyppilevyn taakse pitivät osaset 
yhdessä. Kiinnitysnauhat eivät 
näy kuvassa.



Daguerreobase 35

Angloamerikkalaisten rasioiden päällysmateriaalit ovat usein koristellut koho- tai nuut-
tauskuvioin. Union case -rasioiden ulkopinnat ovat yleensä kuviokoristellut, joskus figu-
ratiivisin aihein. Aukko- ja reunamateriaaleissa rasioiden sisällä on myös usein koristeluja.

Esimerkki termoplastisesta rasiasta, joka sisältää kaksi kuvapakettia, n. 1855. Kuvaaja tuntematon, FoMu
Esimerkit termoplastisen ja nahkaisen rasian kannesta. C. Calcin kokoelma ja yksityiskokoelma
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Esimerkki saranallisesta ”Boston-rasiasta”. Kuvaaja tuntematon, n. 1865, FoMu
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3.2.2.3 Kehykset
Useimmat suljettavat rasiat oli suunniteltu suljettuina mukana kuljetettaviksi tai avat-
tuina tason päällä katseltaviksi. Eurooppalaistyyliset suojakotelot taas asetettiin usein 
erillisiin kehyksiin seinälle ripustettaviksi. Kehykset vaihtelevat muodoiltaan ja materi-
aaleiltaan, niitä valmistettiin puusta (lakattuna, koristeltuna, kangaspäällysteisinä, kul-
lattuna ja/tai maalattuna) tai termoplastisesta muovista. Tässäkin tapauksessa löytyy 
poikkeuksia. On olemassa useita esimerkkejä angloamerikkalaisista ”paketeista”, jotka 
on sijoitettu kehyksiin jne.
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Daguerren ohjekirjan kansilehti. Vasemmalla ensimmäinen piraattikopio (julk. Susse Frères. Cornell University Library), joka oli 
saatavilla jo ennen oikeanpuoleista virallista versiota (The Isenburg Collection, AMC, Toronto)

Daguerren menetelmän ohjekirjan Historique et Description des procédés Daguerréo-
type et du Diorama julkaiseminen vuonna 1839 oli merkittävä tapahtuma. Se herätti niin 
valtavaa kiinnostusta, että siitä otettiin useampia painoksia jo vuonna 1839, eikä aina 
tekijän luvalla. Ohjekirjoja myytiin Daguerren alkuperäiseksi todistaman välineistön 
kanssa ja ne “menivät kuin kuumille kiville”. 

4. Daguerren ohjekirja

Daguerrotyypin valmistaminen oli hyvin työlästä. Siihen kuului useita eri vaiheita, ja 
siinä käytettiin hyvin myrkyllisiä aineita, jotka vaikuttivat paitsi levyihin myös valoku-
vaajan terveyteen. Seuraavassa on yhteenveto ohjekirjasta ja lyhyt selostus daguerro-
tyyppien valmistamisesta.

“Prosessiin kuuluu viisi eri toimenpidettä.”
1. Levyn kiillotus ja puhdistus 
2. Valoherkän kerroksen lisääminen 
3. Levyn valotus camera obscurassa 
4. Latenttikuvan muuttaminen näkyväksi 
5. Valoherkän aineksen poistaminen kuvan kehityksen pysäyttämiseksi
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4.1 Vaihe 1: “Aluksi levy tulisi kiillottaa hyvin” 

Tarvikkeet: oliiviöljy, puhdistettua puuvillaa, erittäin hienoksi jauhettua hohkakiveä mus-
liinipussissa, typpihappo-vesi -liuosta (1:16), rautalangasta tehty teline, spriipoltin. 
Sirottele hieman hohkakiveä musliinin läpi levyn hopeoidulle pinnalle. Hiero pyörittävällä 
liikkeellä oliiviöljyyn kastetulla puuvillalla. Lisää säännöllisesti öljyä kankaaseen. Poista öljy 
ja kivipöly puhtaalla kangaspalalla. Levitä happo pumpulitupolla. Varmista, että happo ei 
leviä tippoina vaan tasaisena kalvona levylle. Kiillota uudelleen, tällä kertaa kevyesti. 
Aseta levy telineeseen, hopeoitu pinta polttimen liekkiin päin. Noin viiden minuutin kulut-
tua pinnalle muodostuu valkea kalvo. Aseta levy kylmälle pinnalle ja kiillota pois ainoas-
taan valkea kerros. Käsittele levy hapolla vielä kaksi kertaa. Toista vielä kerran ennen levyn 
käyttöä ja kiillota kevyesti. Lopuksi puhdista levy huolellisesti puuvillan palasella.

Kiillotus. Kaiverrus 1800-luvulta 
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4.2 Vaihe 2: “Levy tulisi jättää paikoilleen, kunnes hopeoidulle 
pinnalle muodostuu ohut kullankeltainen huntu.”      

Tarvikkeet: laatikko jodin höyrystämistä varten, levyn pidike, camera obscuran levyka-
setti, neljä metalliliuskaa, lävistin ja laatikollinen kiinnitysneuloja, jodia. 
Kiinnitä ensin levy pidikkeeseen metalliliuskojen avulla. Paina lävistimellä kiinnitysneu-
lat sivuille. Levitä jodi höyrystymislaatikon pohjalla olevaan säiliöön. Peitä säiliö mus-
liinilla höyryn tasaamiseksi ja estämään jodin roiskumista levylle, kun kansi suljetaan. 
Aseta kasetti levy alaspäin aukon neljän kulman varaan ja sulje kansi varovasti. 
Seuraavalla toimenpiteellä ei ole mitään määrättyä kestoa, sillä se riippuu monista eri 
tekijöistä. Normaalitilanteissa se kestää viidestä kolmeenkymmeneen minuuttiin, jonka 
aikana hopeoidun pinnan tulisi muuttua kullankeltaiseksi. Tämän muutoksen tarkkailu 
on tärkeää: sinipunaisen värin välttämiseksi pidä laatikkoa tilassa, jossa on vain juuri 
tarpeeksi valoa. Esimerkiksi huone, jonne ovi on raollaan, on sopiva. Levyn tarkastelu 
tulisi tehdä nopeasti.

Jodin höyrystämislaatikko. Daguerren ohjekirjan kuvitusta, 1839 
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Kun väri on saavuttanut tarvittavan sävyn, pidike levyineen voidaan asettaa levykasettiin, 
joka laitetaan camera obscuraan. Kynttilän valoa voidaan käyttää apuna, mutta varo al-
tistamasta levyä suoralle valolle. Levy on valotettava mielellään heti tai tunnin kuluessa.

4.3 Vaihe 3: “Nyt on vain avattava camera obscuran suljin
ja laskettava kellon avulla minuutit.”

Tarvikkeet: camera obscura
Aseta kamera kirkkaasti valaistun kohteen eteen. Tarkenna siirtämällä mattalasia eteen 
tai taakse. Aseta levykasetti suljettuna kameraan. Peitä linssi ja avaa kamerassa olevan 
levykasetin suojus kahvoilla. Kaikki on valmista valotusta varten. Poista linssin suojus 
ja laske minuutit.
“Pariisissa valotusaika vaihtelee kolmesta kolmeenkymmeneen minuuttiin, etelämpänä 
se on lyhyempi. Vuoden- ja vuorokaudenajalla on suuri merkitys.”
Daguerren ohjekirja

Camera obscuran levykasetti. Daguerren ohjekirjan kuvitusta, 1839
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4.4 “Luonnosta saadun kuvan jälki on olemassa levyllä, 
mutta se ei ole näkyvissä.”

Tarvikkeet: ainakin kilo elohopeaa, spriipoltin, laatikko elohopean höyrystämistä var-
ten, pitkäputkinen lasisuppilo, laatikko jossa on urat levyille.
Valaise työtilaa ainoastaan kynttilällä tämän vaiheen aikana. Kaada elohopeaa sup-
pilolla laatikon pohjalla olevaan säiliöön, kunnes lämpömittarin kupu on peitossa. 
Aseta suljettu levykasetti vinosti laatikkoon siten, että levy on nähtävissä pienen 
ikkuna-aukon läpi. Sytytä poltin ja lämmitä elohopea 60 °Celsius-asteeseen. Poista 
poltin välittömästi, sillä lämpötila ei saa nousta yli 75° asteen. Seuraa samanaikaises-
ti kuvan kehittymistä pienen ikkuna-aukon läpi käyttämällä mahdollisimman vähän 
kynttilänvaloa apuna.

Daguerrotyypin valotus studiossa. Kaiverrus 1800-luvulta 
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Lopeta kehitys, kun lämpötila laskee 45° asteeseen. Mikäli kuva on ylivalotettu, kehi-
tys voidaan pysäyttää korkeammassa lämpötilassa. Irrota levy pidikkeistä ja liu’uta se 
sille tarkoitettuun lokerolaatikkoon. Niin kauan kun levy on laatikossa, siinä ei tapahdu 
muutoksia ainakaan muutamaan kuukauteen, mikäli tuloksia ei tarkastella liian usein 
tai päiväsaikaan.

4.5 Vaihe 5: “Elohopea, joka piirtää kuvat, sakkautuu osittain ja 
kiinnittyy hopeaan.”

Tarvikkeet: Natriumtiosulfaattiliuos, vino allas, kaksi tinattua kupariastiaa, kannullinen 
tislattua vettä, pihdit. 
Täytä aluksi yksi astia natriumtiosulfaattiliuoksella ja toinen vesijohtovedellä. Lämmitä 
vesihaude antamatta sen kuitenkaan kiehua. Upota levy hetkeksi veteen ja siirrä sen jäl-
keen natriumtiosulfaattiliukseen. Liikuta levyä varovasti pihdeillä. Valoherkän kerroksen 

Elohopean höyrystämislaatikko. Daguerren ohjekirjan kuvitusta, 1839
Kaiverrus 1800-luvulta
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Vino allas levyn huuhtelua varten. Daguerren ohjekirjan kuvitusta, 1839

keltainen pinta häviää. Laita levy takaisin vesihauteeseen ja kuumenna tislattu vesi kie-
huvaksi. Aseta tämän jälkeen märkä levy vinon altaan pidikekulmiin ja kaada päälle kie-
huvaa tislattua vettä. Litra yleensä riittää jäljelle jääneen suolan ja jodin huuhtelemiseen. 
Kehitetty kuva voi vahingoittua pysyvästi pienimmästäkin kosketuksesta. Lakkaus pilaa 
kuvan täysin. Levyt on kiinnitettävä paikoilleen ja asetettava suojalasin alle säilymisen 
edellytykseksi: ”Ne ovat tästä lähtien muuttumattomia, jopa auringonvalossa.” 
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5. Daguerrotyyppien säilytys ja konservointi

Daguerrotyypit ovat yleensä noin 150–175 vuotta vanhoja. Täysin vahingoittumat kap-
paleet ovat harvinaisia. Tästä huolimatta daguerrotyypit kestävät aikaa paljon parem-
min kuin useimmat muut valokuvat, mikäli ne suojataan erinäisiltä tekijöiltä. Daguer-
rotyyppejä voivat vaurioittaa ilma, vesi, hapettuminen, home, hyönteiset sekä ennen 
kaikkea ihmiset. Myös suojauksen jotkin materiaalit, kuten esimerkiksi suojalasi vaurioi-
tuessaan, voivat aiheuttaa kuvan vaurioitumisen.

5.1 Alkuperäinen muoto          

Valokuvien konservointi on suhteellisen nuori ja erikoistunut ala. Daguerrotyyppejä 
ja niiden stabiiliutta tutkitaan ja karakterisoidaan jatkuvasti. Kaikissa käsittelyissä tu-
lee ottaa huomioon esine kokonaisuutena, ei siis voida keskittyä pelkkään kuvaan tai 
levyyn. Daguerrotyypit ovat kaikki yksilöllisiä. Alla olevat käsittelykuvailut tuleekin 
nähdä esimerkkeinä, jotka toimivat vain näissä nimenomaisissa tapauksissa. Jonkin 
toisen daguerrotyypin kohdalla pitää toimia aivan eri tavoin. Asianmukaisten säilytys-
olosuhteiden takaaminen sekä daguerrotyypin ja sen eri osasten kunnon tarkkailu on 
useimmiten suositeltavampaa kuin vaurioituneiden osien uusiminen.
Valokuvakonservaattorit pyrkivät säilyttämään ja konservoimaan vaurioituneet ja 
muutetut daguerrotyypit ja suojakotelot alkuperäisessä muodossaan. Valitettavasti 
joskus on vaikea määritellä alkuperäinen kunto ja erottaa esineeseen myöhemmin li-
sätyt materiaalit. Suojakotelot ja daguerrotyyppilevyt ovat standardikokoisia ja joskus 
vaihdettavissa, joten olemassa oleva suojaus ei aina välttämättä ole levyn alkuperäi-
nen suojapaketti.
Konservaattorit pyrkivät korjaamaan vaurioituneet osat varoen muuttamasta daguerro-
tyypin ulkoista olemusta. Tarvittaessa puuttuvat osat korvataan uusilla, testatuilla ma-
teriaaleilla. Uusia tai moderneja materiaaleja valitaan huolella, ja niitä käytetään vain 
silloin, kun muuta mahdollisuutta ei ole. Konservoinnissa tehdään minimaalisia muu-
toksia. Kaikki konservointitoimenpiteet dokumentoidaan tulevien sukupolvien tiedoksi.
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5.2 Irralliset levyt
   
Joskus historiallisia daguerrotyyppilevyjä löytyy ilman suojausta. Koska irralliset levyt 
ovat hyvin herkkiä erilaisille vaurioille, on niille valmistettava uusi, yksilöllinen suojaus. 
Tämä uusi suojaus koostuu testatuista, puskuroimattomista ja neutraaleista materiaa-
leista, ja, mikäli tarpeen, UV-suotimin varustetusta suojalasista. Uusi suojaus suljetaan 
ilmatiiviiksi jotteivät ilman haitalliset epäpuhtaudet ja pöly vaurioita levyä.

Paljas daguerrotyyppilevy puhdistamisen jälkeen, suojattuna konservointipaketissa. RKD, Haag, IB-1022810
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5.3 Heikkouksia

Kaikki valokuvat, daguerreotyypit mukaan lukien, olivat alun perin jokapäiväiseen elä-
mään kuuluvia esineitä. Valokuvien rahallisen arvon noustua on alettu kiinnittää enem-
män huomiota daguerrotyyppien säilytykseen ja konservointiin. 
Varhaiset daguerrotypistit tiedostivat daguerrotyyppilevyjen fyysisen ja kemiallisen 
haavoittuvuuden ja suojasivat ne huolella. Ajan kuluessa tiiviit kiinnityspaperit ja suoja-
lasit ovat vaurioituneet johtaen myös kuvan ja suojauksen vaurioihin. Joskus kehyksiä ja 
suojakoteloita on poistettu tai käytetty uudelleen.
Nykyään keräilijät, museoiden henkilökunta, konservaattorit, sekä laajempi yleisö ovat 
heränneet tiedostamaan valokuvamateriaalien ja -kokoelmien arvon. Eräs tämän kirja-
sen tarkoituksista on kertoa ja kasvattaa ymmärrystä daguerrotyyppien haavoittuvuu-
desta. Daguerrotyypit voivat vahingoittua kolmella tavalla: mekaanisesti, biologisesti 
ja kemiallisesti.

5.3.1 Biologiset vauriot
Biologiset vauriot ovat eliöiden aiheuttamia. Hyönteiset ja home voivat vahingoittaa 
daguerrotyyppejä hyökätessään suojauksen kimppuun tai tahraten levyä. Jotkut eliöt 
jopa kiinnittyvät daguerrotyyppilevyn pinnalta toisinaan löytyviin partikkeleihin.

5.3.2 Kemialliset vauriot 
Kemialliset tekijät ovat merkittävä uhka daguerrotyypeille. Ne ovat vaikeasti havait-
tavissa ja hallittavissa ja ovat läsnä lähes kaikkialla. ”Tavallinen” ilma sisältää aineita 
ja kaasuja, jotka reagoivat kaikenlaisten materiaalien, mm. paperin, puun ja metallin 
kanssa. Seurauksena voi olla hapettumista, värimuutoksia ja kuivumista. Suojakoteloi-
den materiaaleista voi myös erittyä vahingollisia aineita, kuten happamia tai hapettavia 
yhdisteitä. Lasin vaurioitumistuotteet voivat tipoiksi (kosteassa) tai kiteiksi (kuivassa) 
muodostuessaan pudota daguerrotyypin pinnalle. Ne vaikuttavat kuvaan ja voivat jopa 
tunkeutua hopeakerroksen läpi kuparipohjaan tuottaen sinivihreää kuparisuolaa.

5.3.3 Mekaaniset vauriot
Mekaaniset vauriot johtuvat fyysisistä tekijöistä. Daguerrotyyppi voi pudota, jolloin sen 
lasi- ja puuosat rikkoutuvat ja levy vääntyy, mutta sitä voidaan myös vahingoittaa aktiivi-
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sesti. Kuluminen on tietysti väistämätöntä. Monissa levyissä on naarmuja, jotka toden-
näköisesti ovat aiheutuneet omistajan puhdistamisyrityksistä. Myös sormenjäljet ovat 
yleisiä. Suojakotelot voivat olla vaurioituneet varomattomista avaus- ja uudelleensulke-
mistoimenpiteistä. Mekaaniset vauriot eivät kuitenkaan aina johdu inhimillisistä tekijöis-
tä. Myös aukkomateriaalin terävät reunat voivat raapia pois kuva- ja hopeakerrosta.

5.4 Levyn puhdistus

Daguerrotyyppilevyjen pinnalla on usein paljon kaikenlaista fyysistä ja/tai kemiallis-
ta muodostumaa, joka haittaa kuvan tarkastelua. Historiallisten daguerrotyyppilevyjen 
kemiallisten puhdistuskäsittelyiden (”syanidi-puhdistus” 1950-luvulle saakka ja ”tiou-
reapuhdistus” eli ”silver dip” 1950-luvun puolivälistä alkaen) on myöhemmin todettu 
vahingoittavan levyjä. Ne liuottavat osia kuvasta ja syövyttävät mikroskooppisen pieniä 
pisteitä kiillotettuun pintaan.

Suojakotelon mekaanisia vaurioita, joista johtuen suojauksen sisään päässeet ilman epäpuhtaudet ovat aiheuttaneet ke-
miallisista vaurioita kuvalle. Tuntemattoman naisen muotokuva. Valokuvaaja tuntematon, KBDK
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1980-luvulta lähtien on tutkittu useita uusia levyn puhdistusmenetelmiä (plasma-, sput-
ter-, elektrokemialliset-, lasermenetelmät), mutta kaikilla näilläkin on omat huonot 
puolensa ja riskinsä. Daguerrotyyppien monimutkaista rakennetta ja koostumusta sekä 
käsittelyjen vaikutuksia ei vielä täysin ymmärretä. Tutkimusta tehdään jatkuvasti, mutta 
vielä on paljon selvitettävää.
Tietyissä harvoissa tapauksissa, esimerkiksi jos kuva on piilossa mustan hapettuman 
alla, jotkut konservaattorit käyttävät kontrolloitua elektrokemiallista menetelmää 
poistamaan hapettuman daguerrotyyppilevyn pinnalta. Menetelmässä asetetaan levy 
liuokseen, elektrolyyttiin, jonka läpi johdetaan sähkövirtaa. Elektrokemiallinen käsittely 
hajottaa joitain hopean korroosiotuotteita. Myös elektrokemiallinen puhdistus voi va-
hingoittaa levyä, jos daguerrotyyppiä ei ole kultasävytetty, jos siihen on lisätty värejä 
tai jos hopeakerros on vaikka vain osittain irronnut kuparilevyltä.
Joskus on mahdollista saada piilossa oleva kuva esiin ilman kemiallisia käsittelyä käyt-
tämällä infrapunakuvausta11.

Aikaisemman tiourea-käsittelyn tuloksia. Valokuvaaja tuntematon , RKD IB-1022810
Daguerrotyyppilevy uuden elektrokemiallisen käsittelyn jälkeen. Valokuvaaja tuntematon, RKD IB-1022810
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7. Daguerre valtuutti Berryn myymään lisenssejä Englannissa.
8. Weimar, Wilhelm. Die Daguerreotypie in Hamburg 1839–1860. Ein beitrage zur geschichte der photographie. Hamburg: Otto 
Meissners Verlag 1915
9. Voigtländer-levyt olivat pyöreitä, ja niitä valmistettiin runsaasti. Niitä voitiin ostaa lukuisista paikoista, missä daguerrotyyppi-
tarvikkeita myytiin.
10 Daguerre, Louis-Jacques Mandé. Historique et description des procédés du daguerréotype et du diorama, rédigés par Dagu-
erre, ornés du portrait de l‘auteur; et augmentés de notes et d‘observations par MM. Lerebours et Susse frères, Paris, 1839, page 
18:“... L’image de la chambre noire ainsi réproduite, on doit empêcher que la lumière du jour ne l‘altère. M. Daguerre arrive à ce 
résultat, en agitant la plaque dans de l‘hyposulfite de soude et en la lavant ensuite avec de l’eau distillée chaude.“
11 ‘Hyperspectral Imaging of Daguerreotypes’ by Douglas Goltz,and Gregory Hill, Restaurator. International Journal for the Preser-
vation of Library and Archival Material. Volume 33, Issue 1, Pages 1–16, ISSN (Online) 1865-8431, ISSN (Print) 0034-5806, DOI:0.1515/
res-2012-0001, March 2012. 

5.5 Kompromisseja

Koska daguerrotyypit yleensä koostuvat useista eri materiaaleista, niiden säilytykses-
sä on tehtävä kompromisseja. Levyn kannalta paras ratkaisu on vähemmän toivottava 
suojakotelon puu- tai paperiosien kannalta. Eräs vähiten vahingollisista ratkaisuista on 
säilyttää levy vakio-olosuhteissa: 18 ºC asteessa ja 45–50%:n ilman suhteellisessa kos-
teudessa (SK). 
Mikäli kontrolloituja säilytysolosuhteita ei jostain syystä ei ole, on sitäkin enemmän syy-
tä panostaa asianmukaisiin säilytysmateriaaleihin ja moninkertaiseen suojaukseen. Ke-
hyskotelo tai rasia asetetaan hyvälaatuiseen paperisuojaan ja sen jälkeen vielä hyvälaa-
tuiseen pahvikoteloon. Kaikkien materiaalien tulee olla testattuja ja puskuroimattomia.
On myös tärkeää, että daguerrotyyppi säilytetään aina vaakasuorassa, kuvapuoli alas-
päin. Tämä estää lasin korroosiotuotteita putoamasta levyn pinnalle ja aiheuttamasta 
peruuttamattomia kemiallisia vaurioita levylle ja kuvalle. 
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IPR: Andreas von Ettingshausen ja kärhön varren poikkileikkaus
Tämän Albertinan kokoelmiin kuuluvan hienon kuvan myötä alkoi Itävallan valokuva-
historia. Lääkäriyhdistys kokoontui 4.3.1849 tekemään kokeiluja suuren yleisön edes-

sä. Neljä yhdistyksen jäsentä osallistui tapahtuman järjestelyyn: lääkäri Joseph Berres, 
joka oli vastuussa koepalan valmistamisesta, optikko Simon Plössi, joka toimitti eri-
tyisvarusteisen mikroskoopin, fyysikko Carl Schuhin, panoksenaan intensiteetiltään 
parannettu kaasuvalaisin, ja neljäntenä yliopiston kemian professori Andreas von Et-
tingshausen, joka oli Pariisissa hankkinut tietoa daguerreotypiasta. Yhdessä he tuot-
tivat ensimmäisen mikroskoopin läpi otetun valokuvan, mikä merkitsi pioneeritekoa 
tieteellisen valokuvauksen alalla. Myös daguerrotyypin mielikuvituksellinen komposi-
tio ja abstrakti laatu ovat ajalleen ainutlaatuisia. Tätä daguerrotyyppiä voidaan pitää 
enteenä tämän uuden median taiteellisista mahdollisuuksista. 
Lähde: Gröning/Faber: Inkunabeln einer neuen Zeit. Wien 2006.

6.  Tapauskertomuksia daguerreotyypeistä
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ARCP: Vuoden 1848 barrikadeja Pariisin Musée Carnavalet´n kokoelmasta
Hyvin harvinainen dokumenttikuva Pariisin vuoden 1848 vallankumousbarrikadeista kuu-
luu kolmen kuvan sarjaan, jonka yksi kuva on Musée Carnavalet´n kokoelmassa ja kak-

si muuta kuvaa omistaa Musée d’Orsay. Kokonaisuus on eräs ensimmäisistä tunnetuista 
valokuvareportaaseista: vain viisi päivää kuvaamisen jälkeen L’Illustration-lehti julkaisi 
heinäkuun ensimmäisessä numerossaan kaiverrukset kahdesta katolta otetusta daguerro-
tyypistä, ”ennen” ja ”jälkeen hyökkäyksen”. Kuvauspaikkaa, Saint-Maur-Popincourt -kadun 
rakennusta Pariisin 11. kaupunginosassa, ei enää ole olemassa, koska Hausmannin uudis-
tustyö ratkaisevasti muutti 1800-luvun loppupuolella Pariisin itäisten osien kaupunkiraken-
netta. Kuvien ottaja, Thibault, kuten sanomalehdessä sanottiin, oli ilmeisestikin lahjakas 
amatööri, koska huolimatta pitkähköistä valotusajoista hän onnistui tallentamaan useita 
tilanteita barrikadien loppuhetkistä hallituksen joukkojen tuhotessa niitä kesäkuussa 1848.

Barrikadeja ennen hyökkäystä. Rue Saint-Maur-Popincourt, aamulla 25.7.1848. Kuvaaja Thibault. ½ levy, levyn ko-
ko12,4x16,3cm, suojalasi 19x23, kehykset 21,5x25,5cm. Musée Carnavalet
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NB: Kuninkaallinen palatsi Akershusin linnoitukselta nähtynä
Norjan vanhin valokuva edustaa daguerrotyyppien joukossa hyvin harvinaista aihetta, kau-
punkinäkymää. Näemme Kuninkaallisen palatsin kuvattuna Christianian (nykyisin Oslo) 
Akershusin linnoitukselta käsin, yli Pipervikenin kattojen. Aukkopaperin vasemman sivun 

vertikaalinen teksti ”Testman fecit” osoittaa, että aukkopaperi oli alun perin tarkoitettu muo-
tokuvaformaatille.
Valokuvaaja Peter Otto Testman (1806–1890) oli Tanskaan muuttanut, mutta Christianiassa 
opiskellut norjalainen. Tutkiessamme levyn taustaa huomaamme sen olevan pyöristetyn, 
sivut ovat suorat ylhäältä ja alhaalta. Läpimitta on ”ganzmetall” Voigtländer-kameraan so-
pivan kokoinen 9,7 cm. Löydämme myös käsinkirjoitetun merkinnän ”Kongeslottet i Chris-
tiania”, mahdollisesti myöhemmin lisättynä. Joku määritti kuva-aiheeksi kuninkaallisen palat-
sin suunnaten huomiomme pois kuvan etualan katoista.

Valokuvaaja Peter Otto Testman, 1841–1845. 103x127 mm, osittain pyöristetty levy 97 mm läpimitaltaan. 
Norjan kansalliskirjasto 
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SMP: Nykyaikaisen konservointitieteen rooli daguerreotyyppien tutkimuksessa ja 
konservoinnissa
Harvinaisuutensa ja haavoittuvuutensa takia daguerrotyypit olivat 1970- ja 1980-luvuilla 
ensimmäisiä valokuvia, joiden intensiiviseen tieteelliseen tutkimiseen sovellettiin ny-

kyaikaisia tieteellisiä tutkimusmenetelmiä. Kehystettyjen tai rasioissa olevien daguer-
rotyyppien konservointi sisältää suuren joukon eri materiaalien käsittelyä. Siksi ennen 
tärkeää päätöksentekoa, konservointistrategiaa valitessa, on konservaattorin joskus tar-
peen päästä paljain silmin tai mikroskoopin avulla tehtäviä havaintoja syvemmälle. Sil-
loin tarvitaan yhteistyötä materiaalitieteilijöiden kanssa. Nykyaikainen konservointitiede 
voi auttaa ratkaisemaan ongelmia, jotka koskevat materiaalien ja menetelmien tunnis-
tamista (esim. väripigmentit käsin väritetyissä daguerrotyypeissä) tai ymmärtämään pa-
remmin tiettyjen vaurioiden muotoja, kuten suojalasin hajoamistuotteiden vaurioittamia 
1800-luvun daguerrotyyppejä. Yksi käytännön esimerkki on XRF-analyysi (röntgenfluo-

XRF- (röntgenfluoresenssispektrometria), kvantitatiivista analyysia käytetään daguereotyypin hopeakerroksen paksuuden 
mittaukseen. Menetelmä ei vahingoita kuvaa, koska laite ei koske kuvan pintaa
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resessispektrometria), joka avulla saadaan tietoja daguerrotyyppikuvien kemiallisesta 
rakenteesta. Tämä mahdollistaa alkuperäisten käsittelyjen tai tiettyjen valmistusmene-
telmien muunnosten tunnistamisen. XRF-analyysillä voidaan selvittää myös hopeaker-
roksen paksuus. Nämä tulokset voivat korreloida tiettyjen hopealeimojen kanssa. 
Sandra Maria Petrillo, johtaja, SMP Photoconservation.

Kvantitatiivista XRF-analyysia (röntgenfluoresenssispektrometria) käytetään daguerro-
tyypin hopeakerroksen paksuuden mittaukseen. Menetelmä ei vahingoita kuvaa, koska 
laite ei koske kuvan pintaa.

FoMu: Joseph-Ernest Buschmannin (oma)kuva
Tämän FoMun kokoelmassa olevan daguerrotyyppimuotokuvan katsotaan olevan 
antwerpeniläisen kirjanpainajan, julkaisijan ja kirjailijan Joseph-Ernest Buschmannin 

Joseph-Ernest Buschmann, (oma)kuva, n. 1848. Kokolevy 21,5x16,5cm, FoMu
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(1814–1853) kuvaama. Buschmann oli yksi Belgian valokuvahistorian pioneeriaikakau-
den avainhenkilöistä, joka kiinnostui suuresti uudesta valokuvakeksinnöstä ja etsiskeli 
menetelmää valokuvien laajempaan levittämiseen. Vuodesta 1847 lähtien Buschmann 
kokeili daguerrotypia- ja suolapaperimenetelmiä menettäen lopulta sydämensä koko-
naan valokuvaukselle. Maaniset taipumukset kuten unettomuus, bulimia ja intohimoi-
nen valokuvauksen tutkimus veivät hänet lopulta mielisairaalaan vuonna 1850. Tässä 
(oma)kuvassa Buschmann poseeraa hyvin itsevarmana, pukeutuneena tummaan tak-
kiin, käsivarret ristissä ja kädessään rullalle kääritty paperi kädessään intellektuellin 
symbolina. Hänen tuima katseensa ja syvällä olevat silmänsä näyttävät miltei ennusta-
van hulluutta, joka johtaa kuolemaan muutamaa vuotta myöhemmin.

SVM: Raatimies Johan Felen perheineen
Tyylikäs herra ja rouva sekä kaksi nuorta neitiä ovat asettautuneet riviin valokuvaajan kame-
ran eteen. Keskellä istuva pari on kietonut käsivartensa tyttöjen vyötäisille. Toisen tytön käsi 
lepää miehen olalla. Hiljainen seurue odottaa. Kameran objektiivin läpi kulkeva valo tallentuu 
kuvaksi. Kaikkien neljän vakavilta kasvoilta saattaa ehkä aistia pienen häivähdyksen hymystä.

Daguerrotyyppi 1850-luvulta. Kuvaaja tuntematon. Alma ja Unio Hiitosen kokoelma, Suomen valokuvataiteen museo D2003:67/1



Daguerreobase56

Kuvassa esiintyvät Kristiinankaupungin raatimies Johan Felen (1812–1879) ja puolisonsa 
Anna Helena os. Lacke (1805–1866) tyttärineen. Kenties tämä on heidän ensimmäinen 
kertansa valokuvaajalla. Vaistomaisesti huomaan etsiväni yhdennäköisiä piirteitä tyttö-
jen ja vanhempien kasvoilta. Ne ovatkin hämmästyttävän tarkkoina ja yksityiskohtaisina 
tarkasteltavissani. Jopa herran liivin napit ja rouvan rystysten kaaret erottuvat selvästi 
hienopiirteisestä valokuvasta. Kuva on otettu ehkä Kristiinankaupungissa tai Raahessa. 
Kuvaajan henkilöllisyyttä emme tiedä. 
Maria Faarinen, amanuenssi, Suomen valokuvataiteen museo.

MCS: Mystinen daguerreotyyppi
Tämä kuvalevy on arvoitus. Jos se on kuvattu käyttäen normaalia daguerrotypiame-
netelmää kuva näkyisi negatiivina. Tämä voisi olla selitys, jos se olisi daguerrotyyppi, 
joka on kuvattu toisesta daguerrotyypistä. Kuitenkin, jos kuvaa tarkastellaan tietystä 
kulmasta jotkut alueet näkyvät positiivina, toiset samanaikaisesti negatiivina. Kuvan 

Tunnistamattomia rakennuksia. Kuvaaja Armand Hippolyte Louis Fizeau (1819–1896), 110x81mm
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pinta näyttää siltä kuin sitä on käsitelty epätasaiseksi ja nämä muutoskohdat vertau-
tuvat kuvan vaihteluihin. Fizeau teki monia kokeiluita daguerrotypiamenetelmään, kek-
sien kultasävytyksen, itsenäisesti herkistyksen toisella halidilla ja menetelmän etsata 
daguerrotyyppejä painamista varten. Tarkastelu suurella suurennoksella mikroskoopin 
läpi osoittaa, että pinta ei ole sovelias painolevyksi. Mikä aiheuttaa tämän omituisen 
efektin? Onko se kultasävytyskokeilu, etsaustesti tai ehkä eräänlainen solarisaatio? Et-
saustesti tuntuu todennäköisimmältä, koska kuvan valkoisissa alueissa heijastuu läm-
min sävy, kuin hopeakerrosta olisi ohennettu kunnes kuparikerros miltei näkyy läpi. 
Nicholas Burnett, johtaja, MCS.

UiB: Morsian Birkelandis
Kansallispukuiset henkilökuvat olivat suosittuja Norjassa 1700-luvulta lähtien. Ne kuu-
luivat taiteiden kansallisromanttisen ja kansallisen heräämisen kauteen, joka johti 
Norjan itsenäistymiseen vuonna 1905. Tämä kiinnostus kansallispukuihin näkyi myös 

Nainen morsiusasussa, Bergen, 1855. Valokuvaaja Marcus Selmer
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valokuvauksessa. Bergenin ensimmäinen valokuvaaja Marcus Selmer tuotti kansallis-
pukusarjoja ensin daguerrotypiamenetelmällä, ja myöhemmin visiittikortteina. Alkupe-
räisistä daguerrotyypeistä kymmenen on Bergenin yliopiston museon kokoelmissa. Ne 
ovat ½-levyjä, kauniisti käsin väritettyjä ja hyvin säilyneitä. Tässä kuvassa on nainen tyy-
pillisessä länsinorjalaisessa morsiuskruunussaan. Levyssä on M. Selmerin signeeraus 
ja vuosiluku 1855. Tunnetussa visiittikorttisarjassa on myös eräs kuva, jossa on nainen 
kuvattuna samanlaisessa puvussa taustallaan valokuvamaisemakangas. Daguerrotyy-
pit on reprokuvattu massamarkkinointia varten, kun taas alkuperäistä daguerrotyyppiä 
on käytetty näyttelyissä ja se on päätynyt paikallismuseoon. 
Lähde: Erlander, Roger. Pohjoismainen valokuvahistoriasymposiumi, Oslo 1980. 
Solveig Greve, Bergenin yliopiston kirjasto
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UPV: Edustava esimerkki: muotokuva naisesta viuhkan kanssa (n. 1850–1860)
Tämä daguerrotyyppi kuuluu Díaz Pròsper -kokoelmaan. Sen on ottanut tuntematon ku-
vaaja luultavasti Valenciassa. Kuva on naisen muotokuva ympäristössä, joka jäljittelee 
koti-interiööriä, mutta luultavimmin se studiomuotokuva. Aikakauden porvaristo suosi 
kodin piiriä, heidän vaurauttaan esiin tuovia muotokuvia. Vastakohdan muodostivat ulko-
tilat, jotka symboloivat työtä tai vapaa-ajan viettopaikkoja. Naisen asenne välittää hänen 
yhteiskunnallisen asemaansa: hän edustaa keskiluokkaa, joka alkoi muodostua Valen-
ciassa tuona aikana. Hahmo esitetään istumassa, elegantissa asussa vierellään pöytä, 
jolla on kukkamaljakko (tuttu ikonografia miniatyyrimuotokuvista). Asennossa korostuvat 
molemmat kädet: vasen nojaa pöytään ja siinä näkyvät rannekoru ja sormus, kun taas 
toinen, yhtä lailla koristeltu, pitelee viuhkaa. Tämä on tyypillistä espanjalaiselle kulttuuril-
le. Myös asusteet vahvistavat mielikuvaa muotokuvattavan korkeasta yhteiskunnallisesta 
asemasta. Viuhka, korut ja kukat ovat väritettyjä ja kullattuja – jälkikäsittelymenetelmä 
varastaa huomiomme, mikä onkin tämän tyyppisten muotokuvien päätarkoitus.

MLK: Kuka on muotokuvan henkilö?
Kemisti ja valokuvahistorioitsija Dr. Erich Stenger (1878–1957) keräili varhaisia valo-
kuvatyyppejä jo niinkin aikaisin kuin vuonna 1906. Eräs hänen daguerrotyypeistään 
on muotokuva miehestä koneensa vieressä. Kuvaajaksi on nimetty sveitsiläinen va-
lokuvaaja Charles H. Bruder, joka työskenteli pääasiassa Neuchâtelissa ja lyhyen ajan 
Bernissä vuonna 1853. Kuvan koko on 8,8 x 6,7 cm ja se on luultavasti reprodaguerro-
tyyppi kokolevystä, joka on Münchenissä yksityiskokoelmassa. Suurempi alkuperäis-
versio on ajoitettu 7.8.1853; pienempi kopio valmistettiin – taustamerkintöjen mukaan 
– kahta vuotta myöhemmin. Koska museon levyn oikeassa yläkulmassa on leima (ruu-
suke, Agnus Dei, kaksi kuunsirppiä, JP 30) levyn autenttisuus on selvä, mutta repron 
on voinut ottaa kuka tahansa valokuvaaja. Miehen muotokuvasta on voitu valmistaa 
enemmänkin kuin vain yksi reprolevy.
Kuka on muotokuvan henkilö?
Muotokuvat – yksin, ilman aviopuolisoa tai perhettä – eivät ole varhaisissa valokuvis-
sa mitenkään harvinaisia. Mutta tämä mies halusi tulla ikuistetuksi kojeensa kanssa. 
Emme tiedä varmasti, mutta ehkä hän on rautaisen hirviön insinööri tai valmistaja, J. J. 
Gutknecht, jonka nimi voidaan lukea koneen kyljestä. Hän voi myös olla koneen uusi 
omistaja. Joka tapauksessa tämä keski-ikäinen mies esiintyy hienossa puvussa, val-
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koisessa paidassa ja suuresti ylpeänä vieressään olevasta koneesta, joka symbolisoi 
hänen elämässään kehitystä. Koneen, kuvan keskushahmon, ulkonäkö riitelee uuden 
taloudellisen ja kulttuurisen voiman, teollisuuden, kanssa. Kone lepää neljän jalan va-
rassa, jotka on muotoiltu doorilaisiksi pylväiksi. Antiikkisia aiheita käytettiin kohotta-
maan esteettisesti ala-arvoisina pidettyjen teollisten koneiden arvoa.

TSD: Amandus Schubertin muotokuva, Berliini 1851, 1/6-osa levy
Dagerrotyyppien suhde aikaan on kaksijakoinen. Toisaalta valokuvaus lyhensi huomat-
tavasti kuvausmallin ja valokuvaajan aikaa olla kasvokkain: toisin kuin muotokuvia piir-
rettäessä tai maalattaessa, ei enää tarvittu tuntikausien istuntoja. Toisaalta valokuva 
silminnähden pysäytti ajan kulun ja tallensi kuvanottohetken ikuisiksi ajoiksi. Valoku-
vauksen keksimisen myötä  ihmisen havaintokyky alkoi laajeta ennen näkemättömällä 
tavalla kiihtyen 1800-luvun loppupuolen mediateknologisten innovaatioiden myötä. 
Amandus Schubertin muotokuvassa voi helposti havaita liikkeen ja jäykkyyden, jähmet-
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tymisen välisen jännitteen. Nuori mies katsoo tyhjyyteen uteliaana. Hän yrittää löytää 
vakaan asennon istuma-asennossa nojaten vasenta kättään pieneen pöytään. Vuonna 
1851, ollessaan 20-vuotias, hän valokuvautti itsensä Berliinissä. Merkinnöistä ilmenee, 
että perhe muisti tämän tapahtuman vielä pitkään. Tämä daguerrotyyppi on görlitziläi-
sen valokuvaajan Alfred Jäschken kokoelmassa, kuten useimmat muutkin Technische 
Sammlungen Dresdenin daguerrotyypit.

KBDK: Ensi kertaa
”Henkilölle, joka ei tunne tieteen keksimää valo-ilmiöitä tuntuu ajatus säilyttää jälki, 
kuva, tai valon ja varjon jälki uskomattomalta ja satua ihmeellisemmältä.” Näin kirjoitti 
tanskalainen lääkäri Hans Christian Ørsted (1777–1851) helmikuussa vuonna 1839, kun 
hänelle oli esitelty daguerrotypiamenetelmää. Hänen tuttavansa, kirjailija Hans Chris-

Tuntematon valokuvaaja, yksityiskohta 7,2x6,2cm, kehyksineen 18x16cm. Inv. No. TSD: D 71. Taustapuolella käsinkirjoi-
tettu merkintä: ”Amandus Schubert aus Lauban Schl. aufgenommen in Berlin 1851, *22. III. 1831., + 21.V.1900” (Amandus 
Schubert Laubanista, Silesiasta. Kuva otettu Berliinissä 1831, *22.3.1831, +21.5.1900)
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Julius, Adolf ja Nicole Carlsen ryhmäkuvassa, n. 1854. Valokuvaaja tuntematon, Inv. No. 1999-68/3

tian Andersen (1805–1875) tutustui pian menetelmään, ja toisin kuin Ørsted, heittäytyi 
runouteen ja mystisiin unelmiin. Hän uneksi kykenevänsä vangitsemaan paitsi valon 
ja varjon, myös ”sydämen kuvajaisen”. Hänen aikalaisensa, kuvanveistäjä Bertel Thor-
valdsen (1770–1844) puolestaan pelkäsi valokuvausta syvästi ja teki sormillaan merkin 
suojautuakseen kuvauksen aikana ”pahalta silmältä”. Mutta miten asiaan suhtautui ta-
valliset ihmiset, vai pitäisikö sanoa ”porvaristo”? Katsoessani Julius Carlsenin ja hänen 
sisarustensa silmiin, jotka tuijottavat minua kovin elävinä tuntemattoman valokuvaajan 
noin1854 ottamasta daguerrotyypistä, minua ei kosketa ainoastaan lasten ihon, huul-
ten, hiusten tarkka toistuminen. Daguerrotyyppi saa myös miettimään mitä nämä lap-
set, silmät ja sormet tietämättöminä nykyvalokuvista tietokoneen tai puhelimen näytöl-
lä, ajattelivat kuvan ottohetkellä. 
Mette Kia Krabbe Meyer, Kuninkaallisen kirjaston tutkija, Kansalliskokoelmaosasto.
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Mikroskoopin läpi kuvattu daguerrotyyppi. Valokuvaaja Florus Ignác Stašek, 1840, NTM

NTM: Vanhin tsekkiläinen daguerrotyyppi
Tämä daguerrotyyppi valotettiin mikroskoopin läpi vuonna 1840 Litomyšlissa, Böömis-
sä. Kuvassa on tuntemattoman kasvin varren poikkileikkaus. Harvinaisen daguerrotyy-
pin kuvaaja on Dr. Florus Ignác Stašek (1782–1862), Piarist-Collegen rehtori Litomyšlis-
tä. Kuva on ympyränmuotoisella kuparilevyllä, hieman kupera, läpimitaltaan 162mm, 
0,5mm paksu. Dr Stašek oli etevä fyysikko ja myös kiinnostunut daguerrotypiasta. Hä-
nen käyttämänsä daguerrotyyppikamera oli peräisin wieniläiseltä fysiikan professoril-
ta Andreas von Ettingshausenilta, ja sen oli valmistanut wieniläinen optikko Michael 
Eckling. Professori Ettingshausen myös opetti daguerrotypiamenetelmän Dr. Stašekille. 
Kamera on National Technical Museumin kokoelmassa.
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NFM: Mitä on suojakotelossa?
Hollantilaisen Leidenin yliopiston kirjaston daguerrotyyppikokoelma tuotiin NFM:n 
konservointistudioon konservoitavaksi. 1960-luvulla tämän kokoelman daguerrotyypit 
oli käsitellyt tioureamenetelmällä. Käsittelyn yhteydessä tai sen jälkeen daguerrotyyp-
pi PKL#G4 131 nimettiin T. Hutchinsonin kuvaamaksi ja ajoitettiin vuodelle 1843. Toisen 
daguerrotyypin (PKL#G4170) kuvaajaksi oli merkitty ”tuntematon” vaikkakin siinä oli 
Hutchinsonin daguerrotyyppien piirteitä. Konservointistudiossamme uskoimme, että 
näiden kahden daguerrotyypin suojausten taustat olivat vaihtuneet. Tähän johtopää-
tökseen tulimme aukkomateriaalien ominaispiirteiden, kuvalaadun ja daguerrotypisti 
T. Hutchinsonista olemassa olevan tiedon perusteella.
Ensinnäkin suojaustyyli oli epätavallinen ottaen huomioon daguerreotyypin ajoituksen 
vuodelle 1843. Varhaisessa eurooppalaistyylisessä suojauksessa käytettiin 1840-luvun 
alkupuolella ohutta aukkopaperia tai maalattua suojalasia, yleensä vaalean sävyistä. 

Paksu monikerroksinen aukkomateriaali, joka näkyy kuvassa 1, tummalla värillä maa-
lattu suojalasi tuli käyttöön vasta myöhemmin 1840-luvun jälkipuolelta lähtien.
Toiseksi tiesimme, että T. Hutchinson oli kiertelevä daguerrotypisti, joka vieraili Haar-

Kuva PKL # G4131, merkinnöin: T Hutchinson, Haarlem 1843
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Recto ja verso, DFE #11, daguerreotypisti T. Hutchinsonin logopaperilla, Kuva PKL # G4170

lemissa (Alankomaissa) vuosina 1842–1843. Hän suojasi daguerrotyyppinsä aivan eri-
tyisellä ja persoonallisella taustapaperilla ja yksinkertaisella aukkopaperilla (katso 
kuvat DFE#11).
Viimeisenä huomiona todettakoon, että kuvan 1 nainen on kuvattu eräänlaisessa stu-
dioympäristössä, joka oli erilainen kuin Hutchinsonin käyttämä ja myös epätavallinen 
Alankomaissa tuohon aikaan. Konservointistudiossa poistimme #G4131:n kiinnitysnau-
han ja alta paljastui pahvi, jossa oli osia Hutchinsonille tyypillisestä vaalean sinisestä, 
kuvaajan tietoja sisältävästä paperista. Neuvoteltuamme omistajan kanssa päätimme 
palauttaa Hutchinsonin taustapahvin ja kuvaajan painatuksin varustetun paperin da-
gerrotyypille #G4170. 
Herman Maes, vanhempi konservaattori NFM.
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