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Inledning
Jag har tänkt göra en fotobok om Bodens Fästning. Det finns många och intressanta miljöer att 
fotografera kring temat, och i sig är platserna nog så intressanta både rent visuellt samt historiskt. 
Med min bok vill jag därför visa dessa platser ur ett annorlunda perspektiv, där jag tänkt jobba 
mycket med detaljbilder och bildutsnitt på ett konstnärligt sätt. 
Det finns extremt många små detaljer som var för sig säger nog så mycket om ett föremål: en 
närbild på t.ex. en viss typ av gångjärn gör det uppenbart för betraktaren att det inte kan röra sig 
om någon vanlig dörr. Till detta ska jag även lägga översiktsbilder för att få en känsla av mer 
beskrivande helhet. Min avsikt är dock att fotografera även dessa bilder på ett konstnärligt sätt, 
snarare än ett rent redovisande.

Jag ska också jobba med att ge läsaren en rumslig kontinuitet i bildserien. Det ska upplevas som 
att man som läsare i någon mån rör sig genom miljöerna, lite som en film fast i bilder.
Som tema genom boken vill jag även ge en känsla för tidsperspektivet. Jag vill visa hur miljöerna 
ser ut och förändras med tiden, visa på såväl förfall som utveckling. I början av boken vill jag 
lyfta fram det som varit, och försöka lyfta fram det som om det var nytt samtidigt som jag visar på 
det gamla i det. Det kan t.ex. röra sig om bilder på en tidstypisk dörr, som fotograferad på rätt sätt 
borde ge läsaren känslan av att den både är gammal, men samtidigt tidstypisk. 
I kontrast till detta vill jag senare i boken även visa på förfallet ur ett mera nutidsorienterat 
perspektiv. Där jag i början av boken kanske lyfter fram en miljö från sin bästa sida, för att fånga 
tidsandan, kanske jag senare i boken väljer att fokusera på saker som flagnad färg som visar hur 
tidens tand påverkar dessa miljöer.

Mot slutet av boken vill jag visa hur det ser ut idag, på ett mer tydligt sätt. Alla bilder är ju fotade 
i nutid, men mot slutet vill jag snarare visa på företeelser och aktiva miljöer än på detaljer från 
t.ex. forten. Exempelvis vill jag fota företagsskyltar utanför de gamla kasernerna inne på de 
avvecklade militärområdena för att visa på tidskontrasten, samt hur miljöerna faktiskt inte bara 
förfaller utan också återanvänds.

Jag kommer därför att jobba med att fotografera dessa miljöer för att lyfta fram de punkter jag 
beskrivt; tidsanda, tidsperspektiv, förfall och utveckling/nutid, samt göra detta på ett konstnärligt 
och berättande sätt. Personligen gör jag även detta av några skäl. Jag har länge haft en dragning 

till dessa platser då jag vuxit upp bland dem och känner dem väl. Därför vill jag kombinera detta 
med mitt stora intresse för fotografi. Ett personligt syfte med detta projekt är också att bättre lära 
mig hur man gör en bok, layoutar den samt jobbar mot tryckeri. 

 Metod
Jag började med att fundera vilka objekt och platser jag ville fotografera för boken. Bodens 
Fästning utgörs i första hand av fem fort varav endast två är tillgängliga, övriga har miljösanerats 
och murats igen. Det innebär att allt löst har avlägsnats, ner till telefontråd och möbler. Därför har 
också pumpar, luftkonditionering och avfuktning avlägsnats varpå anläggningen snabbt förfaller 
och vattenfylls. Av de två tillgängliga forten är endast det ena öppet för allmänheten, då i form av 
museum. Därför är det av förklarliga skäl endast dessa två fort jag kan fotografera invändigt, men 
övriga går fortfarande att ta exteriörbilder av. Inget av forten är idag skyddsobjekt och ägs inte av 
försvarsmakten.

Utöver forten finns i skogarna också en stor mängd objekt som även de hör till vad som utgjorde 
Bodens Fästning. Detta rör sig om infanteriskansar, kulsprutebunkrar, observationsplatser, 
luftvärn, kanonbunkrar, taggtråd, stridsvagnshinder mm. I det tidiga skedet gick jag bara på en 
promenad i ett lämpligt område och fotograferade lite generella bilder, mest för att få en känsla 
för hur jag konkret skulle jobba med olika bildutsnitt så som detaljer, översikt etc. 
Ett stort problem, i mina ögon, när jag började med arbetet var årstiden. När jag började gick 
det mot slutet av vintern, för att mot terminens slut gå mot sen vår. Därför insåg jag tidigt att 
årstiderna skulle komma att skifta kraftigt genom boken, och helst av allt hade jag fotograferat 
allt material under sommar och höst, då jag upplever att de tänkta miljöerna kommer till sin fulla 
rätt. Detta var dock inget alternativ, så jag fick jobba med vad jag hade och göra det bästa av det. 
Vintern gjorde dock att vissa objekt, som t.ex. bunkrar i skogen och de igenmurade forten, blev 
ytterst otillgängliga så även sådana objekt fick mer eller mindre uteslutas ur planen. Detta är 
beklagligt, då jag helst velat involvera dessa miljöer i slutprodukten.

Första fotosessionen fick bli Rödbergets utsida. När jag var där låg ännu snö, vilket var till 
både gott och ont. En del bilder blev speciellt intressanta vintertid men till slutprodukten 
valde jag dock bort de flesta snöbilder, då jag upplevde att den bildliga kontinuiteten rubbades 
avsevärt av att inkludera ömsom bar-mark, ömsom snö. I synnerhet blev detta förvirrande då jag 
fotograferat Rödbergets exteriör vid ett tidigare tillfälle för att sedan fotografera interiören, med 
kompletterande exteriörbilder när det mesta av snön försvunnit. 



Åberget fotograferades ytterligare vid ett senare tillfälle, då nästan ingen snö längre fanns. Därför 
valde jag att placera snöbilderna först i boken, för att ge en känsla av vintern på dessa platser, men 
försökte hålla kontinuiteten i övriga bilder med att frångå snön. En av de första bilder jag tog i 
detta projekt blev även en av de sista jag lade in i boken, och även denna råkade vara på vintern. 
Det är bilden på skoteråkaren på den gamla hängbron, då jag tyckte detta var en tydlig kontrast 
mellan gammalt och nytt i samma bild.

I inledningsfasen funderade jag kring bokens fysiska omfattning och format och kom fram 
till att jag ville ha ett något kvadratiskt format, och en relativt tjock bok då jag inte vill att den 
ska upplevas som en broschyr utan ha lite mera ”vikt”. Layoutmässigt funderade jag kring 
att ha helsidesbilder på ena sidan i varje uppslag, och tre till fyra detaljbilder på motstående 
sida, med bildtext till. Bildtexten skulle endast upplysa läsaren om vad de ser, och inte gå 
in på detaljer, då jag tänkt göra en fotobok och inte en historiebok. Jag hade tänkt lägga in 
ett fåtal heluppslagsbilder för att ge vissa bilder mera fokus. För att ge läsaren nödvändig 
bakgrundsinformation tänkte jag skriva en kort prolog samt epilog där jag förklarat fästningens 
bakgrund och nutid.

Jag insåg dock snart att jag tagit mig vatten över huvudet med min tänkta omfattning av boken. 
Att fotografera alla miljöer och objekt jag ursprungligen tänk skulle ta alldeles för mycket tid i 
anspråk. I kombination med snön som effektivt blockerade vissa objekt skulle det bli ofrånkomligt 
att skära ner på omfattningen redan på dessa grunder. När jag senare kontaktade tryckeri kom jag 
även att inse att även plånboken kommer diktera omfattning. Mer om detta senare.

Med snö och tidsrymd i beräkningen bestämde jag mig för att fokusera på de två fort jag kunde 
ordna tillträde till, samt komplettera med ”nutidsbilder” tagna närmare staden. Detta ledde i sin 
tur till en ordentlig omstrukturering av själva boken. Jag skulle nu inte längre kunna lägga lika 
mycket fokus på det som varit, och i förlängningen inte heller på nutiden då denna endast avsågs 
vara ett avslutande kapitel. Att ha tre-fyra bilder per sida skulle också bli ett massivt bildmaterial 
och jag övergav denna tanke för att istället ge bilderna mer yta. Istället valde jag då att ge samtliga 
bilder helsidor, och avskrev tanken på heluppslagsbilder. Med omprioriteringen av objekt valde 
jag att dela in boken i tre mycket mer specifika kapitel: ”Rödbergsfortet”, ”Åbergsfortet” samt 
”Nutid”.

Med den minskade omfattningen och avlägsnandet av bildtexter valde jag även att skippa idén 
om prolog/epilog och istället lägga in en textsida till varje kapitel. På denna kunde jag både skriva 
mina tankar kring platsen men också baka in lite historia för att på så sätt ge läsaren en helthet.

Rödberget
När jag bokat in mig för att fotografera inuti Rödbergsfortet fick jag i huvudet planera genom 
vad som var värt att fota, vad som var viktigt för berättandet, vilka detaljer som finns osv. Jag har 
varit i båda forten tidigare, Rödberget flera gånger och Åberget en gång. Detta hjälpte mitt arbete 
väldigt, då jag redan visste några saker på varje ställe som jag med nödvändighet behövde fota.
I Rödberget visste jag att miljön var i betydligt bättre skick än Åberget, plus att forten även 
skiljer sig i tidsanda. Rödberget genomsyras av Andra Världskrigsatmosfär, medan Åberget känns 
betydligt nyare, trots att väldigt lite av inredning finns kvar. Därför valde jag att fokuesera på även 
dessa punkter och ställa de mot varandra. Ett exempel är tvättställen i korridorerna där Rödberget 
har nästintill lyxiga stenhandfat med mässingkranar, medan Åberget har pissoarliknande rostfria 
rännor med likaså rostfria kranar i modernare stil. Jag visste även att föremål förekommer i 
båda forten, där förfallet tydligt syns i Åberget medan motsvarande föremål ser nästan nytt ut i 
Rödberget. Därför lämpade det sig väl att ställa dessa annars identiska föremål mot varandra för 
att ge läsaren en känsla av igenkänning. För att ytterligare understryka detta valde jag att skriva in 
tankar kring stil och skick i kapiteltexterna.

Då Rödberget är ett museum som både är inrett och arrangerat för tidsperioden så valde jag att 
fokusera på saker som ger en aning om livet i fortet, medan jag samtidigt tar med detaljer kring 
dess funktion. Jag fotade utrymmen som logement, sjukstuga, kök, matsal, osv. Detaljbilder på 
saker som gammal elinstallation, telefoner, köksredskap och liknande och jag fotade också saker 
som de målade bergväggarna, då dessa tydligt avviker från det normala i byggnader. Utanför 
ville jag också visa på det unika i konstruktionen, och fotade därför bergväggarna där man kan 
se spåren av hur forten byggdes för 100 år sedan. Det är märken från järnspett där man med 
slägga sakta borrat ner spetten i berget för att sedan fylla hålet med sprängmedel. De frigjorda 
stenmassorna kärrades sedan undan för hand med träskottkärror på odämpade järnhjul. Jag 
placerade därför bilder på både bergvägg och skottkärra intill varandra i boken för att läsaren lätt 
ska kunna se sambandet, medan jag även kommenterade på faktumet i kapiteltexten.
Forten användes en bra bit in på 90-talet även om deras roll då var marginell. Uppe i ett av 
kanontornen vittnar klotter från sista tjänstgörande personal om både tid och datum för sista 
skotten från fortet, och då jag redan var medveten om detta kändes det som att en bild på sagda 
skrift både skulle tala för sig själv, och även utgöra ett naturligt slut på det kapitlet i boken. Därför 
planerade jag in bilder för att i slutet av kapitlet kunna leda läsaren upp för de branta trapporna, in 
till kanontornet där klottret tydligt sätter punkt för kapitlet.



Åberget
I Åberget är som sagt miljön helt annorlunda. Forten byggdes samtidigt men Åberget rustades 
vid ett senare tillfälle, kring 60-tal, och detta märks väldigt tidigt innanför dörren. Vad man också 
märker är att fortet förfallit betydligt mer än Rödberget och hålls endast igång av pumpar och 
fläktar för att inte helt förfalla. Överallt flagnar färg och metall rostar. Gamla batteripackar till 
reservljuset står med gravt oxiderade kontaktytor, och deras funktion idag är tveksam. Väldigt lite 
av inredning finns kvar, även saker som bokstavligen suttit fastskruvade har avlägsnats, såsom 
köksutrustning, vissa tvättställ, nästan alla möbler osv. 

Fortet har varit plats för både äventyrsverksamhet och filminspelning, och miljön är minst sagt 
annorlunda. Speciellt förfallet är påtagligt när man jämför med Rödberget, och därför valde jag 
här att fokusera på och lyfta fram just det. Vissa tunnlar ser ut att leda ut i oändligt mörker, på 
ställen fukten så framträdande att den börjat lösa upp golvfärgen till en halkig smet, och den 
flagnade färgen gör belysningen mindre effektiv. 
Den djupaste delen av fortet känns som en annan värld. Där nere samlas det vatten som alltid 
sipprar genom berget efter regn, och som den nu spruckna tjäran inte längre lyckas stoppa. 
Droppstenar har börjat bildas, väggarna är grovhuggna och helt omålade, och golvet är täckt av 
stort runt grus.

Även här ville jag få till en rumslig kontinuitet, som låter läsaren ”vandra” genom utrymmena. 
Då jag hade väldigt snäv tidsram på Åberget, plus undermålig ljusutrustning (och även om jag 
haft ljus för ändamålet hade jag inte haft tid att rigga den) fick jag jobba snabbt. Därför hade jag 
inte tid att utforska varje vrå, men då jag varit där en gång året innan hade jag i alla fall en aning 
om vad som var oumbärligt och var detta fanns. Jag fick stå ut med att fota vid höga ISO-värden 
och bitvis använda stativ, då belysningen både är sparsam på sina håll och som sagt ineffektiv då 
färgen flagnat och blottat de mörka stenväggarna under. Högre ISO ger kortare slutartider men 
ökar bruset i bilderna.

Här tänkte jag låta den tjocka och nyare stötvågsdörren vara både start och stopp för kapitlet. Som 
med Rödberget öppnade jag med en avståndsbild på fortet. Jag tog sen några bilder i och ovanför 
vallgraven för att etablera platsen. Efter det lät jag en bild på den öppna dörren vara det objekt 
som tar läsaren in i bergets innandöme.

Med de första bilderna i fortet var min avsikt att fota saker som läsaren kan känna igen från 
Rödberget. Till exempel öppnade jag här med en bild på de nyare tvättställen. Efter en vandring 
i denna stil, där läsaren får se kontrasten i jämförbara föremål från Rödberget, valde jag att 

låta vandringen gå utför i tämligen bokstavlig mening. Dels har jag lagt de speciellt förfallna 
miljöerna sist, men även fortets besynnerliga djupaste korridor, den med grus på golvet. Genom 
hela fortet finns även, till skillnad från Rödberget, självlysande plastknappar längs golvet i 
korridorerna, som alla leder mot utgången i händelse av strömavbrott. Då dessa klart och tydligt 
säger EXIT lät jag en sådan knapp, samt en bild från den öppna stötvågsdörrens insida, knyta ihop 
detta kapitel på ett tydligt sätt.

Nutid
Bilderna till kapitlet ”Nutid” fotades mestadels under tidsrymden mellan fotosessionerna i 
forten. Även här hade den mesta snön alltså försvunnit och jag kände att för mycket snöbilder 
skulle förvirra läsaren. Därför gjorde jag som med kapitlet om Rödberget och la in bilden på 
skoteråkaren först, för att låta resten av kapitlet gå i likformig årstid.

Då jag fokuserat på tidsanda och förfall i de tidigare kapitlen ville jag här istället fokusera på 
utveckling och vardag kring de mera stadsnära elementen, samt hur de nedlagda militärområdena 
hittat nya användningar. Jag hade därför en tanke om att dels fota detaljbilder i dessa miljöer 
som fortfarande på ett konstnärligt sätt lyfter fram små saker som avviket från det normala. 
Ursprungligen var tanken att hela boken skulle skifta manér för att spegla även fototekniker 
genom tiderna, men då jag kortat ner omfattningen har jag endast delvis hållit kvar vid denna 
avsikt. I det spåret tog jag dock i detta kapitel tillfället att även smyga in några rent konstnärliga 
bilder, som fortfarande föreställer relevanta föremål.

Min tanke med sista kapitlet var att visa vardagliga företeelser som kontrasterar mot sina miljöer. 
På gamla helikopterförbandet brukar t.ex. civila nu nyttja banorna på fritiden, och i lokalerna har 
företag flyttat in. Jag ville därför fota dessa företeelser i sina avvikande miljöer, men samtidigt få 
med den militära aktiviteten i hur även den utgör ett avvikande inslag i vardagen. Jag har därför 
fotat både byggnader och skyltar på de avvecklade områdena, och även militär aktivitet som man 
kan se den på gatan en vanlig dag.

I hela detta kapitel har jag även försökt låta bilderna gå ytterligare åt det berättande hållet, utan 
att här ha samma rumsliga kontinuitet som i de andra kapitlen. För att knyta ihop detta kapitel 
valde jag att på sista uppslaget ha en bild över minnesstenen till artilleriregementet A8, som 
grundades i samband med konstruktionen av Bodens Fästning, där den står framför de typiska 
gula kasernerna. På andra sidan i samma uppslag gick jag över gatan och fotade skylten till 
matproducenten Guldfisken där man ser samma gula kaserner i bakgrunden. På så sätt ville jag 
sätta den civila företagsskylten i kontrast till byggnaderna den står vid, där skylten utgör det nya 



samtidigt som man har minnesstenen på andra sidan som dokument över det som varit. I texten till 
detta kapitel valde jag att både dra en sammanfattning av historien bakom Bodens Fästning, samt 
i korta drag beskriva det som är nu. Jag gick här aldrig in på detaljer då jag anser att bilderna får 
sköta berättandet.

Produktion
När jag börjat stoppa ihop och layouta boken kontaktade jag ett tryckeri för att få en uppgift om 
priser, samt diskutera detaljerna kring val av papper, vad jag måste tänka på när jag layoutar osv.
Efter att ha bläddrat i pärmar med pappersprover kom jag fram till att ett s.k. ”silk-papper” skulle 
bli det jag trivdes bäst med. Det har en matt men blank yta och är slätt då det är bestruket. Det gör 
att bilden kommer fram bättre än vad den skulle gjort på t.ex. ett obestruket papper där bilden får 
en mattare och mörkare karaktär. Skulle man däremot välja ett blankt, ”glossigt”, papper kommer 
bilden fram bra, men den blanka ytan gör att ljusreflektioner stör ögat då delar av bilden blänker 
skarpt. Även papperets ton är av yttersta vikt. Ett papper kan t.ex. gå mot gult eller blått, och det 
påverkar då även trycket. För denna typ av fotobok är därför helt vitt papper att föredra, för att 
bilderna ska komma till sin rätt.

Papperets gramvikt måste också vara tillräckligt hög för att papperet inte ska släppa genom färg 
eller ljus som påverkar bilden på andra sidan arket. Gramvikten påverkar i första hand tjockleken 
på papperet, och därför även hur styvt papperet blir. Utöver detta påverkar även gramvikten 
bokens fysiska karaktär. Min målsättning var som tidigare nämnt  en bok med viss ”vikt”, varpå 
170 grams vitt silkpapper blev det som skulle passa bäst i mitt fall. En högre gramvikt blir 
givetvis dyrare, så även detta är en avvägningsfråga.

Min bok ska endast tryckas i ett fåtal exemplar, och därför är s.k. print den metod som kommer 
användas. I praktiken är det samma process som en vanligt bläckskrivare, medan s.k. offset är den 
metod som används för större upplagor. Problemet med offset är att processen använder sig av 
”plåtar” och involverar både stora och dyra maskiner där papperet rullas genom flera gånger, en 
för varje CMYK-färg. Detta går snabbt när man väl riggat utrustningen för det, men pga plåtarna 
är startkostnaden hög för en sådan produktion. Styckepriset blir i slutänden mycket bättre än vid 
print, men då måste man kanske trycka några tusen exemplar för att det ska börja löna sig, något 
som onekligen är orimligt i mitt fall.

Vi diskuterade även olika bindningstyper, då även detta påverkar både bokens karaktär och 
egenskaper. Det finaste, som jag helst velat ha är ”klot”. Det är den typiska bindningen man ser 
i finare, ofta tjocka, böcker. Sidorna är limmade i ryggen, bundna med tråd och sen infogade i 

en hård pärm med välvd rygg. Detta är tyvärr också för dyrt för min budget. Nästa i ordningen 
är trådbindning där man i princip gör samma procedur som med klot, men här limmas boken 
istället in i en ”vanlig” kantig pärm. Billigare är att limbinda boken, då man endast limmar in den 
i pärmen, som oftast blir av pocket-karaktär. En nackdel mot trådbindning är att när limmet med 
tiden börjar ge sig och spricka, finns inget som håller sidorna på plats. Med trådbindning finns 
fortfarande tråden även om limmet börjar släppa.

Billigast är wiro, som är en variant på spiralfjäder i ryggen där sidorna endast stansas hål i och 
sen monteras. Detta påverkar avsevärt bokens karaktär, men även layout. I och med att sidorna 
stansas kommer flera millimeter på insidan av varje sida att i praktiken förbrukas, och därför 
måste detta kompenseras för i layouten. Fördelen mot limbindning är dock att den håller längre, 
och i vissa fall kan även denna bindning ge en önskvärd karaktär till publikationen. I mitt fall 
känns limbindning som det bästa alternativet. Klot och tråd är för dyrt, medan wiro inte alls är det 
utseende jag tänker mig. Vid första tryckeriet blev jag dock aningen alarmerad över de preliminära 
prisuppgifterna, samt leveranstiden inklusive bindning som skulle äventyra min tidsplan för denna 
kurs. Efter inrådan vid handledning kontaktade jag även tryckeriet Luleå Grafiska för att få en 
prisuppgift av dem. Både pris och tid föll då mer inom mina ramar. 

Under den tid jag kontaktade tryckerierna hade jag även börjat välja ut och bearbeta bilderna. Den 
processen bestod mycket i att hitta den röda tråd jag beskrivit ovan, sålla ut misslyckade bilder 
och undvika att man i bildserien upprepar sig så det blir tjatigt. Idealsikt vill jag att varje bild 
ska tillföra något nytt, eller förtydliga något en annan bild missar. Kommer istället flera bilder på 
samma motiv fast ur olika vinklar är risken att läsaren börjar tröttna. Jag har därför i processen 
tvingats avstå från bilder jag egentligen velat ha med, som bilden ovan med fortet i snön, medan 
jag också fått ta med bilder jag vid fototillfället inte såg något speciellt i. 

Ett problem som drabbade mig vid den här punkten var att jag insåg att jag missat vissa för mig 
viktiga motiv för att jag vid fototillfället trodde mig fota viktigare saker, som senare visade sig 
bli just tjatiga. Jag hade fortfarande bilder att jobba med, bara att jag inte hade precis de jag 
helst velat. En insikt dök upp i detta skede, som jag bara tillfälligt tänkt på då jag fotat. Bilderna 
bör i boken ha utfall - att de går en bit utanför sidan - för att gardera sig mot misspassningar i 
tryckeriet. Sådant kan leda till att en sida utan utfall får en vit kant där bilden slutar, om bilden 
hamnat något fel på papperet. Några millimeters utfall hjälper mot detta då det innebär att det 
finns lite extra bildyta att ta av. 
I kombination med mitt valda format, 22x24 cm, innebar detta att de bilder jag beskurit precis 
efter mitt tycke direkt i kameran nu inte längre passade i det utsnitt jag tänkt. I värsta fall kunde 



det t.ex. röra sig om en dörr i helbild där hela dörrens höjd inte kunde passas in på sidan utan 
att då få vita ytor på sidorna pga bildens format. Av detta lärde jag mig att ha detta i åtanke vid 
framtida projekt.

Jag bestämde mig för att sikta på ca hundra sidor i boken, vilket även innebar ca hundra bilder. Att 
välja ut och redigera dessa måste jag säga var den mest ansträngande processen i detta projekt. Att 
sitt och redigera över hundra bilder, efter att man suttit och sållat hundratals bilder, gör inte precis 
under för ögonen. Efter ett tag börjar allt se likadant ut och man börjar till sist nästan misströsta 
och frågar sig om man alls har några bra bilder i urvalet. Därför var det för mig viktigt att ta 
pauser och göra helt andra saker för att på så vis nollställa sitt bildseende igen. 

I redigeringen valde jag att i första hand ge bilderna mera skärpa och kontrast, justera 
färgbalansen för att bilderna ska återges korrekt, samt justera ljusstyrka. I de flesta fall var detta de 
parametrar jag rörde mest, men ibland drog jag även upp färgmättnad för att t.ex. förstärka en blå 
himmel.

En viktigt del i denna process var även att spara bilderna i 300dpi för tryck, då låg upplösning kan 
vara katastrofalt när det kommer i tryck. Jag fick senare veta att detta inte är lika viktigt när det 
gäller print, men att vänja sig vid processen skadar inte, så man slipper misstag om det plötsligt 
blir aktuellt med offsettryck osv. Av samma skäl, att boken ska printas och inte tryckas, behöver 
jag inte heller jobba med CMYK-färger, då skrivaren ändå jobbar med RGB-färger.

När bilderna sedan var klara började jag jobba i InDesign. Jag skapade en mall som innehöll 
uppslag med en bildruta på varje sida, och 5mm utfall på samtliga sidor utom mitten. På det 
sättet behövde jag bara applicera denna mall på samtliga uppslag, för att slippa göra tidsödande 
bildrutor på varenda sida.

Som jag tidigare nämnt bestämde jag mig för att ha helsidesbilder, varpå jag började montera in 
dessa. I photoshop hade jag även fått skala om bilderna något, då den ursprungliga upplösningen 
innebar, i 300dpi, att bilderna skalades om till att bli över 15,000 pixlar breda. Därför skalade jag 
dem till 300dpi och sparade de oftast som 30cm långa på kortaste sidan. Då boken skulle bli 24cm 
på längsta sidan bedömde jag detta som en rimlig gardering. 

Att beskära bilderna sköttes helt i InDesign, då bildrutorna effektivt låter en jobba med bildens 
storlek och utsnitt utan att förkasta bildinformation (detta då InDesign länkar in bilderna istället 
för att bädda in dem). I denna fas upptäckte jag återigen att vissa bilder upprepade sig och andra 

saknades, så en del kompletterande bildbehandling följde. Det var även i denna fas jag insåg att 
”perfekt” beskärning redan i kameran inte alltid funkade så bra när det kom till att montera in 
bilderna i ett dokument, då ingen marginal för utfall fanns.

När jag monterat in alla bilder i den följd jag ville ha, satte jag mig och skrev en kort text till varje 
kapitel där jag beskriver lite vad man ser i bilderna, i grova drag i den ordning bilderna följer. 
Detta för att både ge läsaren lite historia och förtydligande kring motiven, men även för att lyfta 
fram de aspekter som kanske inte bilderna kan förmedla heller, så som anekdoter, lukter och 
temperaturer. Till texten valde jag typsnittet ”Orator”, då detta ser strikt och sakligt ut, samtidigt 
som det har en stabilitet i sin form. Det för även tankarna till stenciler och skrivmaskinstext, något 
som passar temat för boken.

Till omslaget hade jag redan tidigt tänkt ut den bild jag ville ha på framsidan. Bodens Fästning 
hade även smeknamnet ”Låset i Norr”, och jag ville därför sätta ett hänglås, centrerat i bild, på 
omslaget utan att i text anknyta till denna avsikt. Jag tänker mig att de bekanta med termen kan 
se parallellen, utan att den är övertydlig, medan de som inte känner till den inte missar något då 
grinden fortfarande ser väldigt speciell ut. På baksidan valde jag att sätta en bild på en gammal 
rostad taggtrådsstolpe. Detta är lite av ett tema gemensamt för de flesta objekt man hittar, och 
kändes därför passande. I kapitlet Nutid har jag även en bild på ny och blank taggtråd som 
kontrast. Till ryggen kändes det passande att göra den i en mörkt grön, med ljust gul text på, i 
samma färgkombination som information målas på försvarsmaktens fordon och utrustning. Både 
fram- och baksida ville jag lämna fria från text.

I min senaste kontakt med tryckeriet fick jag veta hur tjock boken kommer bli så jag kan layouta 
omslaget med ryggen korrekt. Jag fick även inloggning till deras FTP-server för att kunna föra 
över filen då PDF:en blev så stor att email inte kunde hantera den, närmare 200MB. Inlämningen 
ville de ha i form av en PDF-fil exporterad som singelsidor, för att deras maskiner ska kunna 
hantera papperna korrekt. Vad som återstår för mig i skrivande stund är att granska pdf-filen och 
lämna in det hela till tryckeriet.



Resultat
Jag insåg längs vägen att min ursprungliga avsikt med boken hade krävt långt mycket mer i både 
tid och pengar än vad jag förfogar över, för att genomföras precis som jag ville ha den. Jag är 
fortfarande nöjd med hur resultatet blev, och nu vet jag bättre till nästa gång vad som är rimlig 
omfattning för en produktion av det här slaget.

Mitt syfte att göra just en fotobok var att lära mig mer om hur man gör böcker och jobbar mot 
tryckerier. Jag känner att jag också lärt mig mycket kring dessa områden, samt lärt mig att jobba 
bättre i InDesign - vilket också var en avsikt. Jag har också lärt mig mer om hur tryckerier 
jobbar, samt hur man jobbar med tryckerier. Att improvisera och omstrukturera är också något 
jag fått lära mig mer, samt att allt tar längre tid än man tror. Det är inte bara att ”ta några bilder” 
och ”stoppa ihop det”, processen är både lång och krävande om man vill ha det som man tänkt. 
Förhoppningsvis har jag också blivit bättre på foto och bildbehandling.

I framtiden kan tänkas att jag fortsätter jobba och putsa på denna bok på fritid, både som träning 
och nöje. I nuläget är jag nöjd över att ha lärt mig väldigt mycket mer än jag kunde kring att 
skapa och trycka böcker. Jag trivs med resultatet även om det inte blev precis som jag ville, och 
bildmaterialet känns bra även om jag skulle vilja utöka det ännu mer i framtiden.

Nedan följer resultatet av arbetet, med omslaget först (presenterat i ordningen baksida, rygg, 
omslag), och efter det boken i sin helhet. För denna publikation har bildernas upplösning minkats, 
samt watermark introducerats.



Bodens Fästning          Robert Wårgren



Till Ingrid



Denna bok är mitt examensarbete vid Musikhögskolan i Piteå,
utbildningen Mediedesign.

Allt foto, text, layout och bildbehandling av Robert Wårgren.

Tack till Sally, Henry och Harry. Jag hade inte kunnat göra den här boken utan er.



Anläggning 1:

 Rödbergsfortet
Rödberget är idag den enda anläggning som är öppen för allmänheten. Den är bevarad i 
mycket gott skick och är idag ett museum med bl.a. konferensmöjligheter. 

Vid bergets fot ligger Väbelstugan där Fortväbeln kunde husera under sin tjänst 
vid fortet. Där är än idag militär verksamhet. Vägen uppför berget kantas av vad 
som liknar betongkorvar, långa infanteribunkrar med skottgloggar utåt, avsedda för 
fortets närskydd. Dessa har stått en lång tid utan tillsyn och är i förvånansvärt 
gott skick. Dock gör sig tidens tand påmind. Allt av metall är allvarligt rostat, 
och även oroväckande sprickor har börjat dyka upp här och där.
Från bergets topp ser man ända till stålverket i Luleå, dit kanonerna även påstods 
kunna skjuta. Fortet är helt svart på utsidan, täckt med tjära för att hindra vatten 
från att ta sig in. Längs vallgravens lodräta väggar ser man spåren efter 100 år 
gammalt arbete. Märken efter sprängningar borrat för hand med järnspett och slägga, 
där stenarna sedan forslats bort med skottkärra.

Redan när man stiger innanför dörren känns det miljön skiljer sig från byggnader
man är van vid, och kanske inte heller är vad man förväntar sig. I Rödberget är 
Andra Världskriget-känslan påtaglig och speglas i både inredning och arkitektur. 
Mot förväntan kantas korridorerna av vackert stenhuggna tvättställ med 
mässingkranar. Väggarna är målade i dels vitt, dels en färg specifik för var i 
fortet man befinner sig.
I fortet finns både stort kök, matsal, sjukstuga och logement med sängar.
Högst upp i berget finns kanonerna, skyddade under tjocka svarta järnkupoler. 
Metalliska rullband löper längs trapporna för att mata tunga granater till 
kanonerna.

Inne i berget spelar väder ingen roll och varken snö eller storm märks av. 
temperaturen är konstant rumsteperatur oavsett årstid. Det är dock inte torrt i 
berget. Vatten sipprar ner genom små sprickor och letar sig sakta in i bergrummen. 
Längs korridorerna går små rännor i golvet, och inne i rummen ser man ofta plåttak 
med hängrännor. Vattnet letar sig neråt och pumpar måste därför alltid hindra 
fortet från att sakta vattenfyllas. Luftfuktigheten är därför relativt hög och är en 
närvaro som ständigt tär på anläggningen. Rödberget är i bra skick och underhålls, 
men i annat fall skulle färg sakta lösas upp och lossna, tyg och trä sakta ruttna 
och gångjärn rosta.
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Anläggning 2:

 Åbergsfortet
Redan utanför fortet märker man att det skiljer sig från Rödbergsfortet. 
Blankt stängsel skyddar den rostade taggtråden, det finns moderna plåtluckor i 
marken och inte minst den stora stötvågsdörren - komplett med knappsats - ser 
betydligt nyare ut än sin motsvarighet vid Rödberget. När man stiger in förstärks 
känslan ytterligare då det första man möts av är en märklig korridor med grovt 
fastskruvade, tunga, järnväggar. En tjock liten glasruta leder till ett vaktrum som 
måste passeras. Det fortsätter så genom hela anläggningen. Rostfria tvättställ i 
korridorerna, köket med linoleumgolv, eller bara rumsdörrarna - allt känns nyare. 
Det är också sant. Forten byggdes samtidigt, men man rustade upp Åberget vid ett 
senare tillfälle.

Detta till trots är det betydligt mer förfallet än Rödberget. Färgen hänger på sina 
håll från både väggar och tak, fukten har ibland krupit upp under golvfärgen och 
löst upp den till en halkig smet och rosten gör sig påmind genom stora delar av 
fortet. Sedan det avvecklats har även det mesta av både inredning och utrustning 
avlägsnats. Enstaka bord, sandfyllda krutlådor och tvättställ är bland det enda som 
återstår. Även om tvättställen bokstavligen sitter fastskruvade har även några av 
dessa försvunnit.

Den flagnande färgen är ett tema som ständigt följer en genom rummen.
I den djupaste delen, dit vattnet förr eller senare söker sig, har droppstenar sakta 
börjat bildas. Denna del liknar snarast en gruva med grovhuggna omålade väggar, och 
ett golv täckt av storkornigt grus gör det svårt att gå. Belysningen där nere är 
dålig och längst ut, i änden av tunneln, hittar man ett illa fuktskadat kanonrum. 
Det är ett “galleri” med uppgift att vaka över vallgraven, där en ensam kanon står 
och rostar i tystnad.

Hela atmosfären andas av det förfall som bara kan skymtas i undangömda vrår i 
Rödberget, och ger en aning om ödet övriga fort gått till mötes. Fortet står nu tomt 
och hålls vid liv av vattenpumpar och avfuktningfläktar inför en otydlig framtid.
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Bodens Fästning:

 Nutid
Bodens fästning byggdes i början av 1900-talet som skydd mot Ryssland, dels för 
att försvara malmfälten i norr, dels stävja en eventuell invasion tills resten av 
Sveriges militär kunde mobiliseras. Fästningen kom därför att kallas för
“Låset i Norr”. Under denna tid var Finland fortfarande ryskt, sedan Sverige 
förlorat det på 1800-talet, och därför upplevdes hotet mycket mer påtagligt. 
Fästningarna byggdes ursprungligen för att motstå en landstormning, baserad 
på tidigt 1900-tals infanteridoktrin. Därför användes taggtråd, strålkastare, 
infanteriskansar och inte minst kanonerna på bergen för att stoppa en fiende som 
i praktiken skulle komma till fots. Att just Boden valdes som plats för fästningen 
har att göra med områdets topografi och vadställen över älvarna, som bedömdes tvinga 
fienden att passera Boden.

I praktiken var därför forten utdaterade redan när de färdigställts, då de 
kommande världskrigen ledde till utveckligen av såväl stridsvagnar som flygplan. 
Man modifierade med tiden fästningsverken till att även inkludera luftvärn och 
stridsvagnsbarriärer kring viktiga positioner. Därför kan man än idag se spår av 
detta runt stadens ytterkant. När Finland senare utropade självständighet skapades 
en oväntad buffert mellan Ryssland och Sverige som ytterligare minskade behovet av 
fästningen. Enda gången det hettade till något var då de ökända tysk-tågen passerade 
Boden, då det sägs att samtliga kanoner riktades mot tågstationen.
Om fästningen var onödig är svårt att säga, någon invasion kom aldrig, och hurvida 
Låset i Norr bidragit till detta eller ej är oklart.

Nu har samtilga fort, utom Anl.1 och Anl.2 “miljösanerats”; allt av värde och skada 
har rivits ut, ner till t.o.m. telefontrådar. Då pumpar och fläktar avlägsnats 
påstås att droppstenar börjat bildas väldigt snart, och forten har sedan även murats 
igen. Med tanke på miljön i Åberget får man en aning om att dessa utrymmen troligen 
inte är mycket mer än konstgjorda grottor vid det här laget.
Runt staden, i skogarna, finns många fler detaljer som ingick i Bodens Fästning, i 
from av gamla kulsprutebunkrar, observationsplatser, taggtråd och andra monument 
till en svunnen tid. Det är en speciell atmosfär på dessa platser, stilla och 
andaktsfullt, och konstruktionerna har i sig snarast katedral-liknande utseenden.

Garnisionen finns fortfarande vid boden, men de byggnader som används har nästan 
ingen koppling till Bodens Fästning. De aktiva byggnaderna är även skyddsobjekt 
och får ej fotograferas utan tillstånd. Verksamheten är fortfarande stor, och att 
se både gröna fordon och uniformer på gatorna hör till vardagen. Dock har flera 
områden lagts ner, och dessa inhyser nu företagsverksamhet. Företagsskyltar utgör en 
tydlig kontrast mot de uppenbart militära byggnaderna, och väktare är de enda som nu 
patrullerar dessa områden.
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