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Strax före fem på morgonen. Sista båten lägger ut från Copacabanas strand.
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Redan när Bruno Ehrs kände fixdoften den där första dagen på Fotoskolan övergav han
journalistdrömmarna. Tusentals bilder senare är han bland annat resefotograf i toppklass.
– Att vara resefotograf är att vara många fotografer i ett. Som arkitekturfotograf, reportagefotograf, porträttfotograf och landskapsfotograf, säger Bruno.
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Bruno Ehrs

tar en andra kopp te i vardagsrumssoffan hemma i Bromma. Ur högtalarna ljuder Telemanns
stillsamma, klassiska musik. Väggarna är fyllda av fotokonst. I ett hörn
står favoritfåtöljen och hyllan med fotoböckerna.
Fotobylinen Bruno Ehrs har i mer än trettio år stått för kvalitet.
Oavsett om det handlat om reportage, kungaporträtt, reklamuppdrag
eller resefotografi har kunderna litat på att Bruno Ehrs levererar med
stil. Men trots lång erfarenhet känner han fortfarande nervositet inför
varje uppdrag. Helst vill han leverera vad beställarna inte ens visste att
de behövde. Ge något extra.
– Det spelar inte den minsta roll vem uppdragsgivaren är eller
hur mycket jag får betalt, jag försöker alltid att göra mitt bästa i varje
ögonblick. Då kan jag sova med rent hjärta.

Är du perfektionist?
– Jag är två personer. Privat är jag lite nonchalant men som fotograf är jag
otroligt noga med min utrustning, mitt uppdrag och mina förberedelser.
Tur är inget som bara kommer – tur är syskon med att vara förberedd.
Bruno Ehrs uttrycker sig så där verserat. Att han som ung inte antogs till journalistutbildningen framstår som ett mysterium. Hur som
helst – berätta en historia kan man göra även med bilder.
Att resefotografera handlar om att tolka en plats. Skribenten Bobo
Karlsson har lärt honom att se varje stad som en person. En kvinna
eller man.
– Precis som när jag gör ett porträtt av en person måste jag försöka
närma mig stadens själ. Paris och Helsingfors är en kvinna, Chicago
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är en man. Denne man eller kvinna har också en berättelse att ge. I
Istanbul finns melankolin, i Los Angeles fåfängan och i Rio tyr man
sig till det sinnliga.
Städer som Bangkok och Miami är färg för Bruno Ehrs. Chicago,
Berlin och New York är svartvitt. Han vet direkt vilka bilder som ska
göras svartvita i efterbehandlingen.
– Jag ser dem som svartvita redan när jag fotograferar. En del städer skulle jag vilja göra svartvita i hela reportaget, men tyvärr tror
tidningarna att det skulle skrämma bort läsare. Det tror inte jag – det
skulle vara ursnyggt att göra åtta sidor Chicago i svartvitt.
Många av dina bilder är nästan monokroma även när de är
i färg.
–Titta på de omtyckta bilderna från fotohistorien – ofta är de förvånansvärt enkla i sin uppbyggnad. Hemligheten är ju inte att lägga till
utan att ta bort. Sedan lägger man till element i bilden som förstärker >

om jag ser att den bästa vinkeln är från
ett tak på ett hotell går jag in och säger
»hej, jag heter bruno och jag förstår att
det är en fantastisk utsikt från er terass«.
det går nästan alltid bra. Bruno Ehrs

Los Angeles. Med kameran i knät längs Sunset Boulevard.

Hamburg. Bland de gamla lagerhusen i hamnen.
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Nattvy från Sears Tower, Chicago.

berättelsen. Ofta accentuerar jag en färg – men då är det en färg som
finns där redan från början.
Bruno Ehrs fotograferar ofta i dunkelt kvällsljus. Det ger snyggare
och mer mättade färger.
– Ibland fotograferar jag så sent att jag känner att det inte är någon
idé att fotografera längre. Men ofta är det just då, när det nästan är
kolsvart, som den bästa bilden kommer.
studenter och schackspelare
Dagarna ägnar han sig åt att besöka alternativa fotoplatser. Och då
gäller det att inte bara hamna i »fina« miljöer.
– Ibland finns inget tråkigare än den »fina« restaurangen eller det
»fina« hotellet. Man ska leta efter platser där det lever studenter, eller
parker där farbröder spelar schack. Det är ofta de platserna man minns.
Efter dagens research vet han var han ska bege sig för kvällens fotografering. Förhoppningsvis har han valt rätt.
– Det finns bara en enda bild med det bästa ljuset och tillfället inträffar ofta bara under en kvart.
Bruno Ehrs använder stativ för alla bilder. En vana han har med
sig sedan sin första anställning på Stockholms Stadsmuseum. Han
ljussätter aldrig motiven i resereportagen, inte ens inomhus. Långa
exponeringstider på lägsta känslighet är det som gäller. Finns människor som en viktig del i bilden får de hålla sig stilla även om exponeringstiden kan bli lång.
– De blir medskådespelare. Jag gör kompositionen först och när kameran står på stativet kan jag intressera mig för blickarna, gesterna
– de små elementen som är helt avgörande för bilden. Jag använder en
Fina servitörer i en av Sao Paolos äldsta arbetarrestauranger
strax innan öppning.
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Vals, Schweiz. Bondgård som från ett Märklinlandskap.

elektrisk utlösare för att få den där viktiga ögonkontakten med modellen. Det blir lite som att jobba med storformatskamera.
började med byggnader
Som resefotograf har han nytta av all erfarenhet. Som ung fotograf
på Stadsmuseet fick han fotografera byggnader som skulle rivas eller
bevaras. Det jobbet fostrade honom i ett formspråk som fortfarande
syns i hans bilder.
– Men man kan inte komma undan med snygg form – det måste
också finnas en berättelse i formen.
Efter två år ville han utvecklas vidare och i den vevan startade tidningen Sthlm City, inspirerad av amerikansk magasinsjournalistik.
Bruno fick fast anställning.
>
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Byslaktaren Renato i byn Maloja.
Schweiziska alperna.

– De riktiga reportagen gjordes av etablerade fotografer. Jag var
springschasfotograf och fick fotografera motiv som postlådor, dörrhandtag och skyltfönster. Det var billigare att anställa mig än att ta in
dyra fotografer för de enklare jobben.
Sthlm City lades ner snabbt och Bruno fick sluta med ett blixtaggregat som avgångsvederlag. Men han hade tur – en av Veckorevyns reportrar, på väg till Paris, drabbades av en sjukanmäld fotograf. Dagen
innan hade hon läst ett reportage i City med bilder från ett disco.
– Hans Gedda hade fotograferat alla bilder utom en. Det var en
frimärksstor bild på en dörr som jag hade tagit. Hennes blick måste ha
stannat på bylinen Bruno Ehrs. Hon ringde mig och frågade om jag
kunde ställa upp.
Bruno höll god min och tillbaka från Paris kontrakterades han av
Veckorevyn.
– Det var skitkul. Jag var 23-24 år och den snabba, rörliga motivvärlden korresponderade bra med mig.
Efter några år fick Veckorevyn ny chefredaktör och Bruno Ehrs
blev inkallad till kontoret.
– Hon gav mig kicken med motiveringen: »så fort jag ser en konstig
bild i tidningen står ditt namn som byline«. När jag promenerade hem
bestämde jag mig för att aldrig mer ta en anställning och sedan dess
har jag frilansat. I dag förstår jag att hon räddade min karriär.
tre fotografiska ben
På 80-talet gjorde han utställningar och fotograferade för magasin
som MånadsJournalen, Reportage och Click. Han började även jobba
med reklamfoto.
– Det var en helt ny värld. Jag visste inte att man kunde tjäna så
bra med pengar på fotografi. Plötsligt stod jag på tre fotografiska ben:
tidningar, reklamfoto och utställningar.
Dagen efter vår intervju ska han i väg och fotografera för en av
sina många kunder, gruvföretaget Boliden. Nästa resefotouppdrag
kommer att ta honom till Madrid.
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München. Interiör från BMW Welt.

Tidningarna betalar dåligt och du betalar även för en assistent.
Hur finansierar du reseuppdragen?
– Genom reklamjobben. Reseuppdragen är mest »for fun«, men jag
är ju också med i tre bildbyråer. Jag har till exempel bilder från Istanbul där samma bild har sålts 20 gånger.
Har du något favoritresmål som fotograf?
– Om jag måste välja en enda plats blir det New York. Det är den enda
stad där drömmarna och illusionerna för en gångs skull överensstämmer med verkligheten. Att taxibilarna är så där gula … att det verkligen ryker ur marken i Soho … att Chrysler Building verkligen finns.
Det är verkligen en fotografisk stad!
Frågan om vad som är bra egenskaper för en resefotograf får
honom att fundera ett tag. Att lyssna till sin egen intuition när den
dyker upp är viktigt eftersom intuitionen alltid är oförställd. Fantasi

och tålamod krävs också – och att inte avstå från en extra ansträngning.
– Om jag ser att den bästa vinkeln är från ett tak på ett hotell går
jag in och säger: »Hej, jag heter Bruno och jag förstår att det är en fantastisk utsikt från er terrass«. Det går nästan alltid bra.
Det gäller även att inte bara avbilda, utan förmedla kärlek till motivet. Oavsett om det är en dörr, en utsikt eller en gammal tant man
fotograferar.
– Orhan Pamuk har några svartvita bilder från Istanbul i boken
Minnen av en stad. De saknar lite av styrka i form och innehåll, men
de har det där andra: kärleken till vägarna, passagerna, farbröderna –
bilderna gör att man vill resa dit omedelbart.
Finns det en fara i att resefotografi idylliserar en plats?
–Visst är det så. Fotografen gör ett utsnitt av verkligheten och använ-

der sig också av fördomar – människor längtar efter den ridande polisen i New York, eller en gondoljär i Venedig med rött band på hatten. Positiv nostalgi är något vi tycker om. Men det blir tröttande om
det blir för vackert. En bra bild ska förutom form och innehåll också
ha en underliggande berättelse som inte är direkt. Helst ska den ligga
strax under vår egen begripbarhet. Om man lyckas få in det elementet
i bilden – då har man kommit långt.
Strävan bör alltid vara att sätta sin personliga prägel på materialet.
Bruno reser sig och pekar på en originalkopia av Sune Jonsson på väggen.
– I viss fotografi kan du snegla på trender men det jag pratar om
kommer inifrån personen och sträcker sig över lång tid. Bläddra till
exempel i boken Byn med det blå huset från 1959. Sune hade redan
som 25-åring etablerat den ömsinta, människoälskande humanism
som han sedan ägnade sig åt i resten av sitt liv. Det är fantastiskt bra,
fantastiskt bra! 
>
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Poolparty i Los Angeles.

Badrumsneon på Anna Hotel, München.

Skribenten Bobo Karlsson om
samarbetet med Bruno Ehrs
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som skjuter ut sina båtar tidigt i ottan på Copacabana, på de gamla
farbröderna som serverar sen urminnes tider på Sao Paulos äldsta
pizzeria, på den ensamma transvestiten på en bar i Berlin – då är Bruno
för mig i världsklass och nästan oslagbar. 

Bruno Ehrs
foto: Bo Ignell

Sällan ska jag glömma vårt första stora jobb tillsammans, Los Angeles för MånadsJournalen. Eftersom
jag då bodde i New York fanns jag redan på plats
vid Brunos ankomst. Efter frukosten begav vi oss
till biluthyrningsfirman. Snabbt undrade jag över
Brunos tveksamhet att gå fram till disken. Så säger
han lite försynt »men jag har ju inget körkort«. Varpå det flyger ur mig
»men vad f-n har du då här att göra!« Till saken hör förstås att jag själv
inte hade körkort, men hade fått för mig att det har väl alla fotografer.
Mycket vatten har flutit under broarna sen dess. Bruno är nog den
fotograf jag ringt mest, e-mejlat mest, rest mest med, och både skrattat och grälat mest med. Vi har ofta varit osams om vad som ska plåtas
och varför.
En händelse förändrade hela mitt liv. På en resa i Brasilien tillsammans med Håkan Ludwigson, som är en av amerikanska Condé
Nast’s Travellers mest anlitade fotografer, säger han plötsligt: »Vet du
om att detta är en av de första gångerna jag reser tillsammans med en
skribent. Det får man sällan göra för de stora magasinen eftersom jobben blir sämre då.«
Sen dess jobbar Bruno och jag galant efter den principen. Jag reser först, nosar, pratar, läser böcker, fotvandrar, ältar, analyserar. Och
först när jag har storyn klar, som koncept eller färdig artikel, är det
dags för Bruno att ta vid. Bara om jag själv redan kan en destination
utan och innan, och storyn redan är färdig i huvudet, klarar jag Brunos
närvaro i stunden.
Jag ska erkänna att jag ibland har svårt för Bruno, när han ska zooma in en betongpelare, ett snapsglas, ett kyrkfönster. En kyla sprider
sig i bildspråket, som vi ofta bråkat om. Men när samma pedantiska,
starkt disciplinerade estetik tillämpas på det mänskliga – som på den
unga, hippa, tatuerade kvinnan på kaféet i Chicago, på fiskegrabbarna

Ålder 56 år.
Bor Bromma.
Utrustning Minimiutrustning: Canon 1DsMk3. TS-objektiven
24, 45 och 90 mm. Tre zoomar som täcker från 16-400 mm.
Ett tungt stativ.
Agent Cameralink.
Bildbyråer Linkimage, Corbis.
I Bobo Karlssons bok Urban Safari (Norstedts/Prisma 2009)
bjuder Bruno på gräddan av sina dramatiska bilder från
storstäder de besökt tillsammans.

Extrema Jüdisches Museum i Berlin.

Porträtt, Bruno Ehrs



