
 

 

Hemlin Foto på bygdegårdsturné 

 

Vill ni höra berättelsen om Hemlin Foto, det gotländska fotoföretaget som verkade år 1955-2007, och se ett stort 

urval bilder från denna spännande och expansiva fas i den fotografiska historien? Vem har inte sett Hemlin Fotos 

legendariska bilder av nakna tomtar på Adelsgatan, elefanter på S:t Hansplan och Olof Palme i Almedalen 1968? 

Kanske har ni själva blivit fotograferade av någon av firmans fotografer när ni var barn, konfirmander eller 

studenter?  

Hans Hemlin, som grundade företaget, kom från Hälleforsnäs i Sörmland. När han gjorde lumpen på Gotland 

1952, blev han kär i en gotländsk flicka som hette Linnea och blev kvar på ön i resten av sitt liv. Hemlin Foto kom 

med tiden att drivas som ett familjeföretag med bred verksamhet. Förutom leveranser av press- och ateljébilder, 

drev de en fotobutik med framkallningsservice och försäljning av fotoutrustning, vykort och ramar. Hände det 

något särskilt var Hasse och hans medarbetare där. Hände ingenting alls stod de i studion och plåtade barn, åkte 

och dokumenterade kyrkor eller testade ny utrustning som återförsäljare kommit dragandes med. Sammantaget är 

Hemlin Foto ett gripande stycke samtidshistoria. Allt finns där: De gotländska personligheterna, platserna och 

händelserna under ett halvt sekel. En anmärkningsvärd bildskatt som idag fyller nära fyrtio hyllmeter på 

Landsarkivet i Visby. Men frågan är om inte den största skatten av alla var Hasse själv, denne hårt arbetande, 

finurlige, men troligen gladaste prick på Gotland. 

Jag kommer gärna till er bygdegård och håller ett föredrag om ca 90 minuter, varvid jag pratar och visar bilder i ca 

45 minuter följt av ett lika långt bildspel. I samband med det vill jag gärna sälja boken om Hemlin Foto à 295 kr. 

Jag ser evenemanget som ett försäljningstillfälle och tar därför inte ut något arvode. Om besökare dessutom bidrar 

med egna historier och minnen om Hemlin Foto, blir det den bästa ersättningen!  

 

Hör av er om ni vill att jag kommer till er bygdegård, så ser vi vilket datum som kan passa! Jag är tillgänglig för 

föredrag året ut. 

 

Hoppas vi ses! 

Tina Messing, författare och fotograf 

tel 0735669780 

post@tinamessing.se 

www.tinamessing.se 


