
SKIOPTIKON är en projektionsappa-
rat som användes för att visa ljusbilder 
(skioptikonbilder) på en vit duk eller på 
en vägg. Redan under 1600-talet kom 
man underfund med att om man lät 
en ljusstråle lysa genom en glasskiva 
med målade eller ritade bilder, insatta i 
en låda med en lins i lådans framkant, 
så kunde bilderna projiceras förstora-
de på vägg eller duk. Det sågs som ett 
rent trolleri så därför kallades också de 
första apparaterna för laterna magica 
(troll-lykta). Benämningen var vanlig 
ännu i slutet på 1800-talet och i början 
på 1900-talet. 

Skioptikon var från början ett varu-
märke för ett visst fabrikat, men blev 
senare en benämning på alla laterna 
magica-fabrikat. 

Visning av bilder med laterna magi-
ca eller skioptikon blev mycket populär 
vid förra sekelskiftet och blev också ett 
hjälpmedel vid undervisning. 

”Föredraget illustreras af laterna 
magica-bilder” var en vanlig förekom-
mande text i tidningsannonser om före-
ning ars sammankomster redan i slutet 
av 1800-talet. Av ett tidningsreferat från 
en Runebergsfest 1898 i Yttermalax 
skola framgår exempelvis att visning 
av laterna magica-bilder var en av pro-
grampunkterna.  

Bibliska, historiska eller geografis-
ka bildserier kunde köpas separat eller 
tillsammans med skioptikonet. Skämt-
samma bildserier eller illustrationer ur 
en bok var heller inte ovanliga. 
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Det skioptikon som finns i Brinkens 
museum bör vara tillverkat omkring år 
1900. Skioptikonets bakre del, avsedd 
för ljuskällan och reflektorspegeln, är 
tillverkad av svartmålad plåt och har 
flera öppningsbara luckor för kontroll 
och ventilation av ljuskällan. Den främ-
re cylinderformade och löstagbara delen 
av mässing innehåller linser skyddade 
av ett mässingslock.  

Flera justerbara skruvar är avsed-
da för inställning av bildskärpan. Den 
rektangulärformade och löstagbara de-
len ovanpå skioptikonet är en ”skor-
sten” för avledning av värme från den 
heta ljuskällan. I den tvärställda slid-
anordningen av trä finns plats för två 
transparenta glasbilder (diapositiv). Lik-
nande skioptikonkonstruktioner var van-
liga redan i slutet av 1800-talet. 

Ett vaxljus var den första ljuskällan 
i laterna magica för att senare ersättas 
med gaslampor och så småningom med 
elektriska glödlampor eller båglampor. 

Skioptikonet ersattes av diaprojek-
torn och diabilder. 

        Håkan Genberg

Bilder: Håkan Genberg (alla skioptikonbilder) 
och Göran Strömfors (skioptikonapparaten; även  layout).

Skioptikon 

Detta skioptikon är donerat av Fredrik Forsberg 
till Brinkens museum 2019. Det har tidigare funnits 
i släkten Forsbergs ägo.

De två översta bilderna är illustrationer ur boken Kris-
tens resa (The Pilgrim’s Progress from This World to That 
Which Is to Come), en roman av John Bunyan, utgiven 
första gången år 1678 och som getts ut i stora upplagor på 
många språk. Bilderna längst ner är ur fabeln om ”Andro
cels och lejonet”, samt ur sagan om Vargen, Rödluvan och 
jägaren.


