fotografen

Å Bruno Ehrs

Bruno Ehrs har en unik och bred begåvning. Resereportage, arkitektur, porträtt,
reklam eller konst – allt tycks möjligt för
stockholmsfotografen. Proffsfoto träffade
honom för att prata om konsten, resorna
och så klart om uppdraget att ta de nya
officiella bilderna på kungafamiljen.
Text: Kalle Magnusson / k@kallemagnusson.com Foto: Bruno Ehrs

»Fotografi
hokus pokus«
är e
lit

bruno ehrs har fotograferat tusentals människor
under sina dryga 35 år som fotograf – men den här gången
var speciell.
Hovet hade bjudit in honom till ett möte om kungafamiljens nya pressfoton, han var en av de fotografer som de
hade i tankarna. De fick var och en i uppdrag att presentera en idé om hur de ville ta kungafamiljens nya bilder.
Några månader senare springer Bruno runt med personal från kungahuset och inventerar alla rum på Slottet. Samma sak görs med Drottningholms slott, samt alla
tillhörande byggnader. Han fick uppdraget, och letar nu
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efter platser till fotograferingen. Han vill titta nästan
överallt, se vad han har att välja mellan. Vindar, privata
kammare, sällan använda rum, allt går han igenom. Han
fastnar för två platser.
Det ska bli en bildserie med svala dämpade färger,
nästan monokromt. Svart, grått, vitt och silver är basfärgerna. Inramningen ska kännas majestätisk, men ändå
avskalad. Människorna och personligheterna ska lysa
igenom, inte kläderna eller omgivningen.
Två dagar innan fotograferingen har Bruno ställt upp
provdockor för gå igenom allt. De har de kungliga kläder-

Affischbild till
utställningen
»Have a Nice
Day«, fotograferat
i ett tomt garage,
Miami Downtown.

fotografen

Å Bruno Ehrs

»Det är viktigt att jag
tar mig an ett jobb med
lekfullhet, aldrig med
erfarenhet.«
Ett nutida Metropolis, extrem
betong- och stålarkitektur i München
och utsikt från ett hotellfönster
om natten, Kuala Lumpur.

Industriporträtt från Bolidens
smältverk i Skelleftehamn.
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na på sig. Han känner på ljussättningen. Bakgrundens ljus ska falla från
vänster, men familjen ska vara ljussatt från höger. Allt ser bra ut på Brunos testbilder. Ingenting har lämnats
åt slumpen. Om några timmar byts
provdockorna ut mot en livs levande
kungafamilj. Pirrigheten stiger.

några veckor senare sitter jag och
Bruno Ehrs hemma i hans vardagsrum i Bromma. På väggarna hänger fotografier tagna av hans favoriter. Sune
Jonsson, Hans Gedda, Björn Keller, Hans Hammarskiöld,
Christer Strömholm. Med flera. Han berättar om olika
uppdrag han har haft, och om att ombyte roar honom.
– Jag fotar bokstavligen allt från slott till koja, säger
han finurligt. Reklam, tidningar och egna projekt är de
tre stora inriktningarna.
Han gillar kontrasterna. I vår jobbar han med två nya
utställningar av sitt konstfoto. Utöver det ska en rad resereportage hinnas med – för en kakofoni av olika tidskrifter, som han säger. Lägg där till ett antal reklamjobb.
– Alla uppdrag har olika karaktärer och nivåer. Det
finns inga uppdrag som alltid bara är svåra, eller alltid
bara är enkla. Min roll som fotograf är att dramatisera
verkligheten och göra den mer kraftfull.
Han berättar att varje uppdrag kräver största precision och att ingenting får utföras mekaniskt.
– Ibland händer det att omständigheterna är perfekta,
men som yrkesfotograf måste jag leverera bra bilder även
om förhållandena inte är de bästa. Det gör det till ett yrke
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för problemlösare och skapandet i den processen är det
roligaste jag vet. Jag gillar komplexa omständigheter och
att inte alltid veta vad eller hur jag ska göra.
Bruno visar några av bilderna i sin breda portfolio. En
av bilderna är tagen 600 meter ner i en gruva. Det är en
vacker och estetisk bild, mycket konstnärlig. Men den är
inte till en av hans konstutställningar, det är en reklambild tagen på uppdrag av ett av Sveriges största industriföretag. Den ingick i deras marknadsföringsmaterial. I
sammanhanget reklambild sticker den ut mot mycket annat.
Han jämför sin process med en målande konstnärs.
– Jag börjar också med en tom duk. Sedan sätter jag
mig in i uppdraget och får en vision av vad det är som ska
göras. När jag väl är nere i den där gruvan är det en kombination av tur, skicklighet och erfarenhet som gör att visionen infrias. Ibland lyckas det, och ibland blir resultatet något helt annat. Man skapar något som inte fanns där
från början.
han pratar om att vara redo för uppdraget och samtidigt ha en tydlig vision innan bilden tas.
– Det är viktigt att jag tar mig an ett jobb med lekfullhet, aldrig med erfarenhet. Förberedelserna är centrala,
men det dyker alltid upp oväntade saker. Det går kanske
inte att dra någon el, eller blixtar är förbjudna eftersom
det kan utlösa gasexplosioner. Men det gör förberedelserna och erfarenheten ännu viktigare.
Mycket handlar om ljus i Bruno Ehrs bilder. Men också om berättelsen. I bilderna finns alltid något som gör det
till ett verk, inte en avbildning. Varje bra bild har en nyckP R O F F S F OTO BY C A P & D E S I G N • VÅ R 2 0 1 0
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fotografen

Å Bruno Ehrs

»Jag vill inte göra
en reproduktion av
verkligheten, en teknisk
avbildning av något –
det räcker inte. «

el, berättar han, och att hitta den är
helt avgörande för om bilden blir bra
eller inte.
– Jag vill inte göra en reproduktion av verkligheten, en teknisk avbildning av något – det räcker inte.
Som fotograf måste jag dramatisera.
Jag vill fotografera saker som jag vill
att de ska se ut, inte hur de faktiskt
ser ut. Gärna med en underliggande
dimension av något som adderar värde till bilden.
Trots att bilderna är konstnärliga,
är de alltså populära bland hans beställare inom reklamvärlden. Många är stora koncerner som Vattenfall, SAS,
Boliden och NCC.
– Jag har mitt speciella uttryck som jag inte vill göra

Som ett Matrix i verkligheten,
med svarta silhuetter, Roppongi
Hills i regn, Tokyo.

Svavelosande petajbönor i norra Malaysia. Lär bota diabetes, men bara om
man äter minst 22 stycken om dagen.
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avkall på. De hade aldrig skickat mig för att ta en bild som
redan finns. Jag försöker alltid hitta mitt eget tonläge,
oavsett om det är konstfoto, bilder från en gruva eller ett
resereportage från en stad som blivit fotograferad miljontals gånger.
– Däremot har ju olika uppdrag olika begränsningar,
men jag vill aldrig avstå från att försöka genomföra en vision. Jag ställer alltid massa frågor, och drar mig aldrig
för att ta reda på vad som är tillåtet och vad som inte är
det. Det är viktigt att ta reda på vilka maximala möjligheter varje bild ges.
bruno ehrs fick som ung nyutbildad fotograf anställning på Stockholms Stadsmuseeum. Hans jobb var att dokumentera Stockholm, med byggnader och arkitektur.
Chefen var Lennart af Petersens, känd för sina bilder av
huvudstaden och sitt speciella sätt att dokumentera stadskärnan under stora omvälvningar. Bruno lärde sig mycket,
men tröttnade på att bara fotografera hus. Han sade upp
sig och började arbeta åt olika tidningar.
Sedan dess har det hänt mycket kring Bruno Ehrs –
nya jobb, nya utmaningar, nya inriktningar – men kärleken till fotografin och till Stockholm är lika stark som när
han började på stadsmuseet på 70-talet.
Attraktionen till Stockholm märks kanske tydligast i

utställningen Omfamningen, från 2002, som Bruno gjorde till firandet av stadens 750-årsdag. Den röda tråden i
kollektionen är Stockholm och dess invånare. I utställningen tillfrågade han ett trettiotal kända Stockholmare, som alla var utmärkande inom sitt område om de ville
bli avbildade i sin stad. Alla från Kajsa Bergqvist, Göran
Persson, Clas Elfsberg och Kung Carl Gustaf tackade ja.
Brunos idé var att fotografera dem i Stockholmsmiljöer
där de kände sig trygga. På bilderna låter sig människorna omfamnas av staden, de blundar eller vilar. Allt är i
svartvitt.
Klart mest uppmärksammad blev bilden på kungen,
som i en stentrappa på Skeppsholmen har satt sig ner för att
avslappnad luta sig tillbaka. Även kungen gillade bilden.
vi får en ny och annorlunda bild av de kända och välexponerade människorna. Och kanske av staden också.
Bilderna är drömmande och poetiska, att de är i svartvitt
är inte en slump.
– En svartvit bild är orealistisk. Vi ser ju världen i
färg, alltså blir svartvitt foto ett steg bort från verkligheten. Fördelen är att den öppnar för en inre tolkning, säger Bruno.
Verkligheten är ett återkommande tema i hela Bruno
Ehrs fotografiska portfölj. Eller snarare steget bort från

verkligheten. Hans uppgift är att förstärka, säger han.
– Jag har testat att jobba som pressfotograf, men det
gick inget alls bra. Jag hade väldigt svårt att göra något
som såg ut som det gör i verkligheten. I stället levererade
jag bilder som såg ut som jag ville att verkligheten skulle
se ut. Det var inte alltid helt populärt. I det stora manipulerar jag inte mina bilder, behöver jag en häst i ett kök till
en bild så ser jag också till att dra dit en livs levande häst
– annars tappar berättelsen i trovärdighet.
Vad är svårast i ditt jobb som fotograf?
– Rädslan för misslyckandet, måste jag nog säga. Jag
brukar jämföra det med skådespelarens eller musikerns
scenskräck, eller författarens skrivkramp. Men rädslan
för att misslyckas gör mig också mer fokuserad. Samtidigt är det ju bra att misslyckas, det är bara då man skapar sig erfarenheter. Men det är ju inte alltid så kul när
det väl händer.
När är ditt jobb som bäst?
– När allt stämmer, när de tre områdena ljus, komposition och berättelse träffar rätt, samtidigt. Ibland kommer
jag in i ett flyt när allt bara funkar. Jag kan ta ett par exponeringar och allt stämmer direkt, jag bara känner det på
mig. Men sedan finns det ibland stunder då det inte känns
rätt och jag inte har någon aning om varför.
Vad gör du då, hur hittar du tillbaka?

Den rätta hörnan, det bästa fönstret,
Café Filter, Wicker Park i Chicago.
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fotografen

Å Bruno Ehrs

– Ibland går jag ifrån allting ett
tag för att sedan komma tillbaka och
se motivet med andra ögon. Andra
gånger testar jag att flytta exempelvis ett objekt i bilden lite – och då
plötsligt kan allt bli bra. Det är mycket mystik bakom vad som gör en bra
bild.
Har det något med teknik att
göra?
– Nej, bilden görs inte av kameran, bilden görs alltid av fotografen.
Och ofta förlitar sig nog många fotografer för mycket på sin teknik. Men
det krävs ingen speciell teknik för att
ta bra bilder – man har ju kunnat ta bra bilder i 160 år.
Bättre teknik ger per automatik inte bättre bilder, däremot förändrar de det konstnärliga uttrycket. Vi tar andra
typer av bilder nu.
Apropå teknik, du gick tidigt över till digitalkamera?
– Ja det gjorde jag. Jag hade aldrig råd med Hasselblads digitala bakstycken, men jag köpte Canons första
fullsize-kamera när den kom. Det var helt revolutionerande, den digitala kameran öppnade en fantastisk värld
för mig och förändrade snabbt mitt sätt att jobba. Utan att
överdriva så är den digitala övergången den största fotografiska upplevelse jag har haft sedan jag först började
med det här.
Vad var den stora skillnaden?
– Tiden från tanke till handling förkortades. Med digital teknik kan förnuftet slappna av lite till fördel för intuitionen – som ju både är fördomsfri och aningslös, och
även okalkylerande. Med det digitala kan man skapa en

mer sympatisk balans mellan teknik och intuition – jag
behöver inte tänka så mycket.
Är du mycket teknikintresserad?
– Nja, jag försöker dämpa teknikintresset. Visst, det
är viktigt att förena sig med sina verktyg på samma sätt
som en musiker förenar sig med sitt instrument. Men det
är lätt hänt att tekniken tar kommandot över bilden och
fotografen.
Vilken typ av uppdrag är roligast?
– Jag tror fotografin skulle tjäna på att man gav rätt fotograf ”fel” uppdrag. Då blir det verkligen intressant. Som
om modefotografen skulle fotografera sport och sportfotografen fick göra stilleben.
– Det är kul att bryta inrutade föreställningar om en
bild. Jag är till exempel helt ointresserad av mode och
kändisar, och får därför inga sådana uppdrag, men modebilder från mig hade antagligen blivit något helt annat
än de bilder som vi är vana att se av mode. Det vore kul att
vara rätt fotograf på fel plats, kan man säga.

»Oavsett om jag fotar
en bagare eller en
kung så måste jag få
personerna framför
kameran att tro att det
här kommer bli bra...«
Stark hetta i dim sumångkokeriet på restaurangen
Nan Xiang, Hangzhou, Kina.
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Illustration till fiskrestaurangen Sjöbaren i Göteborg.

när vi ses är bruno nyss hemkommen från en av alla
sina resor. Den här gången har han varit i Florida och gjort
ett resereportage. Innan sommaren är över ska han ha besökt Norge, Madrid, London, Amsterdam, Lappland och
hunnit med att fota en kokbok i Beirut. Mycket resor blir
det.
Årets kanske viktigaste uppdrag håller jag dock redan i min hand, det är de första utskrifterna från sessionen med kungafamiljen. De har precis blivit klara. Han
kan pusta ut. Kungafamiljen ser kunglig ut, traditionella
– men med en modern blick. Personligheterna lyser i bilderna. Det är vackra bilder.
– Jag fick en bra och avslappnad stämning under foto-

graferingen, minns Bruno. Det är ofta avgörande för slutresultatet. Oavsett om jag fotar en bagare eller en kung så
måste jag få personerna framför kameran att tro att det
här kommer bli bra, först då slappnar de av och känner sig
trygga i situationen.
Men trots lång erfarenhet och förberedelser så dyker
det ofta upp situationer där han helt enkelt inte vet vad
han ska göra. Och kanske är det just det som gör konstformen fotografi så spännande, resonerar han.
– Det är mycket mystik och hokus pokus i fotografins
värld, det går aldrig att komma ifrån. Till slut handlar det
bara om att trycka av och hoppas på det bästa, skrattar
han.

Den kungliga familjen i Gustaf III:s
stramt eleganta Antikmusem.

Fakta/Bruno Ehrs
Född: 1953, uppvuxen i
Årsta, bor nu i Bromma.
Utrustning: Varierar beroende på
uppdrag, men vid resereportage
är kameraväskan alltid fylld med
ett tungt stativ, två Canon-kamerahus, tre fasta TS-objektiv; 24,
45, 90 samt tre zoomar; 16–35,
24–70, 100–400. Blixtarna väger
för mycket och får stanna hemma.
Agent: Cameralink.
Bildbyråer: Corbis och Linkimage.
Galleri: Xpose
Representerad på: Nationalmuseum och Moderna Museet.
Hemsida: www.brunoehrs.com
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