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MINNEN 
V MINNEN

Med sina egna barn som modeller 

har Bruno Ehrs återskapat sinnes-

stämningar från sin egen barndom. 

En serie finstämda bilder, de flesta 

diptyker, som säkert kan väcka        

även andras minnen.

TEXT OCH PORTRÄTTFOTO: JAN ALMLÖF
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 Nej nej, det handlar inte om mina barn. Det handlar 
om mig, säger Bruno Ehrs bestämt som svar på min 
reflektion kring att han just avslöjat att han blir rörd 
– fast det får jag absolut inte skriva – när han tittar 

på bilderna av sina söner. Hans senaste privata projekt.
– Det handlar om minnen från min barndom, sinnesstäm-

ningar som jag har velat återskapa.
Bruno har jobbat med sina ”minnesbilder” under samman-

lagt fem år, och upprinnelsen kom när hans idag nyligen utflug-
na söner, Olof och Erik, var små. 
– Jag kände igen mig så väl i deras rörelsemönster, kropps-

språk, sätt att vara. Men som du ser handlar det inte om barn 
som springer omkring med en hammare i handen och leker, 
utan just om detta med stämningar. Ögonblicken, ljuden, stäm-
ningslägena, stunderna jag minns jag mådde bra i. Om det är 
sant eller osant det jag visar är jag däremot osäker på. Och det 
är heller inte avgörande för intrycket.
Materialet har legat länge, men när Bruno för två år sedan 

bjöds in till norska fotofestivalen Nordic Light ville han visa 
något nytt, och detta nya låg ju redan, om än obearbetat, i 
gömmorna.
Så Bruno fann äntligen en anledning att fullfölja sin gamla 

idé. Bilderna, tagna på film, gicks igenom, valdes ut, skannades 
in.

Projektet är gjort i svartvitt och nästan alla bilder presenteras 
som diptyker där döda träd kompletterar barnen. 

– Träden var en egen serie jag hållit på med under somrarna 
på Gotland där vi har ett fritidshus. Jag fann att jag gillade 
kontrasten mellan pojkarna, mjuka och levande, och träden, 
hårda och döda. Men samtidigt så vackra. Där fanns en sam
hörighet, något förenande. Och det handlar om två olika bilder 
som tillsammans skapar en ny bild, som berättar en tredje his-
toria. Alltså träd har en stark innebörd för mig som jag inte 
kan… reda ut.

 Det tar ett tag innan jag förstår vad det är Bruno för-
söker förklara,  men jag inser att man inte måste för-
stå annat än tanken, sedan kan man låta sig betrakta 
och göra egna tolkningar.

– Men du, säger han plötsligt och tar ny fart, det är inte 
dokumentärt detta, utan mer eller mindre undermedvetna 
berättelser jag försökt gestalta.
 Och så förstår jag bättre vad han menar, eller inte…
Han vill så gärna att jag ska förstå så han plockar fram ett 

papper där han skrivit ner vad han kallar en programförklaring 
som han hoppas sammanfattar seriens och den följande utställ-
ningens idé, berättelse och estetik: ”När jag blev pappa – och lite 
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från sidan iakttog mina pojkar, upptäckte jag att deras lek och 
rörelser fick mig att minnas min egen barndom. Minnes bilder dök 
upp som jag sedan länge glömt bort och som nu återupptäcktes.

 Under ett par dagar varje sommar bad jag mina barn att bli 
medaktörer i ett återskapande av dessa minnen och sinnesstäm-
ningar. Om sommarloven som hade 1000 dagar utan slut, om 
längtan och lycka – men också om sorg och saknad av den tid som 
går.

 Platserna för mina bilder var i landskapet kring vårt torp på 
norra Gotland. Vars ljusa landskap präglas av bleka stränder, 
låga tallar, kalksten och solblekt gräs. Kring de milda timmarna 
när det snart börjar skymma”.

 V i sitter hemma i villan i Södra Ängby, där inte bara 
Stockholms utan hela Sveriges största samling fun-
kisvillor är belägna. Det är kul att prata med Bruno 
om fotografi, det har vi gjort många gånger under 

årens lopp. Få i Sverige är så fotografiskt allmänbildade som 
han. Vare sig det gäller att ha full koll i backspegeln som sam
tiden, fotoböcker, vilket han precis som bilder samlar på. Han 
har välformulerade åsikter och ett både intellektuellt som käns-
lomässigt förhållande till fotografin i alla dess beståndsdelar, 
särskilt fotografins innehåll. Samtidigt som han utan att vara →

tekniknörd har bra koll på den tekniska biten också, som ju är 
en förutsättning för resultatet. Bruno och hustrun Yvonne har 
precis kommit hem från Nordic Light där Bruno haft både 
utställning av just de nämnda bilderna, och hållit två uppskat-
tade föredrag. 
Han berättar om glädjen i att ha fått vara med på festivalen, 

det generösa mottagandet från arrangören och inte minst 
publiken, och de givande samtalen med världskollegerna. 
Vi återgår till ”minnena”, sammanlagt 49 enskilda bilder i ett 

30tal inramningar. I några bilder finns även Olofs kompis 
Simon med.

De fem årens plåtande, nästan uteslutande under eller ome-
delbart efter solnedgången, ”därför att det då saknas det him-
mel och djup, bilderna blir endimensionella”,  resulterade i 400 
bilder tagna på negativ film, 4,5✕6 cm och 6✕7 cm. När bilder-
na valts ut och satts samman, genom ett stort pussel av pap-
persbilder i vykortsformat, skrevs de ut på en 6 000kronors 
Epsonskrivare.
– Jag lade på en gul ton i högdagrarna och en blå ton i det 

mörka för att lämna, som jag sade tidigare, den dokumentära 
sfären och närma mig något annat. Mycket mer än så består 
inte bearbetningen av.
Första och hittills enda utställningen, där några av bilderna 

såldes, var på Nordic Light, men en bok är också planerad. ■
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Bruno Ehrs i stora drag

Född 1953 i Årsta, Stockholm.
Delvis uppvuxen i förfädernas Ströms Vattudal i Jämtland, 

”riktigt tunga miljöer.”
Skulle bli skribent men kom inte in på Journalisthögskolan. 

Nedstämd sökte han 1972 på pappas inrådan till Stockholms 
Fotoskola där han antogs.
– Första gången i ett mörkrum, med doften, det magiska         

i en bild som växte fram, kände jag att jag kommer aldrig att 
göra annat.
Efter de två åren stod valet mellan att söka Konstfack eller 

anställning.
Historien är sedan att Bruno en dag på tunnelbanan satt 

och kollade på några Rolleiflexrullar samtidigt som en man 
betraktar honom. Bruno frågar om han vill titta.
”Är du fotograf, frågar mannen som visar sig vara chefs

fotograf på Stockholms Stadsmuseum. Hans namn var Lennart 
af Petersens, sedermera mycket berömd fotograf.

Bruno erbjöds anställning på museet där han stannade            
i två år.
Sedan tillfrågas Bruno om att jobba för den nystartade 

tidningen Stockholm City, tillsammans med ett knippe ”namn-
kunniga journalister och duktiga fotografer”.

Då tidningen efter en tid lades ned hamnade Bruno på 
Åhlén & Åkerlunds bildbyrå, där han så småningom, då 
 personalstyrkan blev för stor, sade upp sig mot att han fick   
en månadslön och ett blixtaggregat i avgångsvederlag.
Han frilansade mer eller mindre på heltid för VeckoRevyn 

tills han fick fast anställning.
Vid 1970talets slut kom en ny chefredaktör in och Bruno, 

med sina ”konstiga bilder”, åkte ut.
– Sett i efterhand räddade hon därigenom mitt liv kan man 

säga.
Och sedan dess har Bruno Ehrs varit sin egen.
Reklam, porträtt och resereportage har varvats med få men 
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uppmärksammade privata projekt. Som exempelvis Stock-
holmsutställningen 1982 som handlade om ungdomar, och 
Stockholmssviten som visades på Moderna Museet under fyra 
månader 1987.
Han har fotograferat statyerna på Millesgården.
– Jag ville humanisera de hårda och politiskt belastade 

statyerna.
 Han ville försörja sig på konstfoto vilket inte gick. Så den 

kommersiella uppdragsfotografin stod för inkomsten. När 
familjen blev större och därmed försöjningsansvaret lades den 
egna fotografin helt åt sidan.
– Men det var verkligen ingen uppoffring, det kändes som 

både naturligt och självklart.
Ett ”urspårat” reklamuppdrag för Ericsson blev starten för 

”egen” fotografi igen. De refuserade reklambilderna blev 
konstprojektet Have a Nice Day 1995.
2002 gjordes Omfamningen på uppdrag av Stockholms   

stad med anledning av stadens 750årsjubileum.
Bruno tog en serie porträtt av kända stockholmare som 

skulle ha slutna ögon.
– Den idén kommer också från mina barn, i det här fallet 

Olof. Han var sex år och vi var ofta ute och promenerade. Jag 
lade märke till att han lätt somnade när vi satte oss någon-
stans, därför att han kände sig så trygg. Så jag ville skapa en 
kärleksförklaring till Stockholm genom bilder av vilande 
 människor. 
En av de porträtterade var kung Carl Gustaf som också 

prydde omslaget på FOTO nr. 78/2003.
Förra året var Bruno en av fyra fotografer som på eget vis 

fick skildra paradrestaurangen Operakällaren i Stockholm.
Bruno Ehrs finns representerad i samlingarna på Moderna 

Museet och Nationalmuseum i Stockholm.

Se även www.brunoehrs.com
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