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förord

”– Ånej inte ännu en fotobok!”, tror jag nog 
mamma brister ut då pappa ställer in denna 
bok i bokhyllan. Fast denna gång är det inte 

för henne en okänd fotograf som letat sig in bland de 
andra böckerna. Denna gång är det en bok med pappas 
egna bilder, så det kanske kan locka att titta i. Själv 
har dessa bilder varit en naturlig del av min uppväxt. 
Jag minns barndomens semestrar med familjen. Det 
var mamma, jag och min syster som låg på stranden i 
solskenet medan pappa vankade av och an i området 
med en sliten gammal fotoväska över axeln. Sola och 
bada var skönt en stund men sedan for alltid kläderna 
på och lusten att söka motiv blev stor, så än idag.
 Men att plåta vid stränderna var inte alltid så själv-
klart för omgivningen att förstå, för vem kunde tro att 
en sliten stövel i sanden var föremålet för uppmärksam-
heten istället för de söta flickorna som låg bredvid, det 
kunde leda till en del märkliga  möten och missförstånd.  
 Åren rullade på och mitt eget intresse för fotografi, 
måleri och form växte sig starkare. Jag började få en 
större förståelse för vad pappa egentligen sysslade med 
på sin fritid.
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Så då kom det sig att vi båda tillsammans gav oss ut för 
att frysa ögonblick: jag med målerilådan och pappa 
med kamerorna. Detta gör vi fortfarande ibland, det är 
alltid lika avkopplande. 
 Det har blivit en hel del bilder under min pappas 
trettiofem års fotograferande och dessa bilder har sedan 
hamnat från prisade jurybedömningar och klubb-
utställningar till flyttkartonger i källaren. 
Därför kände jag att det var hög tid att ta till vara 
på bilderna och göra en bok av dem så att man slipper 
rota i kartongerna.
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samtal om bilderna

fotografisk bakgrund

k-g gramén är min pappa. Han liksom jag är uppvuxen i förorten 
Bagarmossen i södra Stockholm, och han bor där än idag. 
 Redan i grundskolan tyckte K-G att teckning och måleri var 
ett kul ämne. Bilder, då speciellt sportbilder, lockade. Tidning-
arna ”Sporten i bild” och ”Se”, samt de foton som främst DN:s 
pressfotografer tog var exempel på intressanta bilder.
 – Jag klippte ur bilder i dagstidningarna på hockeyspelare, då 
svartvita, och målade tröjor och byxor med vattenfärg. Därefter 
klis trade jag in de kolorerade bilderna i en klisterbok.
 K-G var inte först i familjen med ett intresse för fotografering. 
Hans mormor var fotointresserad och sysslade på sin tid med 
våt plåtar och kontaktkopierade glasnegativ. Hans mamma stod 
för ”knäppandet” i familjen på 50-, 60- och 70-talet. 
 År 1967 köpte han sig sin första egna kamera, en Kodak In-
stamatic med roterande blixtkub. När K-G gick och läste inför 
konfirmationen i Skarpnäcks församling (1968/69) passade han 
även på att gå en fotokurs en gång i veckan i Markuskyrkan 
under ledning av fotografen Bo Jansson som hade en Hassel-
bladare, kamerornas ”Rolls-Royce”. Hos honom fick K-G lära sig 
grunderna i fotografering, framkallning och förstoringsarbete.
 I konfirmationsgåva av föräldrarna fick han en filmkamera, 
en Super-8, och under några år blev det både rörliga bilder och 
stillbilder. Nu byttes även Instamaticen ut mot en begagnad 
spegelreflexkamera, en Asa hi Pentax SV, med ett kortare tele-
objektiv (105 mm). Denna kamera köpte han av Gunnar Bennerdt 
som var far till en av hans dåvarande kompisar. Bennerdt blev 
K-G:s fotografiska vän och lite av en mentor eftersom han var 
fotoutbildad under 60-talet vid Christer Strömholms välkända 
fotoskola i Stockholm.
 K-G fick köpa Bennerdts hela mörkrumsutrustning plus en 
del andra fotoprylar. Bennerdt tog vid som lärare för fotokurs-
erna i Markuskyr kan 1971–73. K-G hängde även på där och tog 
med sig Lasse Thulin, som var en fotointresserad studiekompis 
vid Kärrtorps gymnasium. Eftersom Bennerdt hade ett brett 
kontaktnät kunde han locka Christer Strömholm, Rune Jonsson 
(Sveriges ”meste fotolärare”) och Erik Collin (en av tidningen 
”Se:s” största pressfotografer) som föreläsare.

 – Strömholm var en liten snaggad gubbe med en pondus som 
gjorde att vi 17–18 åringar i kursen baxnade. 
 – Det handlar om disciplin, sa Strömholm. 
 Rune Jonsson berättade om andra som betytt mycket för den 
fotografiska utvecklingen och visade även deras bilder. Rune 
själv visade ogärna upp sina egna bilder, men var då (och är 
fortfarande) en mycket duktig fotograf. Erik Collin visade otro-
liga bilder från sina reportageresor tagna från fängelset Sing 
Sing i USA och en gripande sam hällsskildring av en alkoholist i 
den tidens Stockholm. ”Colle” visade även några sportbilder 
tagna med Speed Graphicen, en storformatskamera med plåtar 
som laddades en och en!
 Här gällde det verkligen att ha känsla att trycka av i rätt 
ögonblick. Collin brukade säga: ”Ha inte för bråttom, tryck 
hellre av lite senare än tidigare!”

”Strömholm var en 
liten snaggad gubbe 
med en pondus som 
gjorde att vi 17–18 
åringar i kursen 
baxnade. – Det 

handlar om disciplin, 
sa Strömholm.”
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fotoklubben

År 1974 gick K-G med i Enskede Fotoklubb, en klubb som han 
fortfar ande är medlem i. Där verkade han som sekreterare och 
ordförande på 80-talet och idag är han tävlingsledare. Han var 
även SVEFO:s (Östra Svealands fotoklubbar) ständige sekreterare 
i 25 år. Klubbmästare har han blivit tre gånger och fått bilder 
antagna i såväl RIFO (Riksfotoutställningen) som SVEFO. 
Enskede FK har även kunnat titulera sig som Sveriges främsta 
fotoklubb ett antal gånger.
 K-G är även med i bildgruppen CAXA som består av sex 
fotografer som träffas månadsvis för att diskutera bilder och 
hjälpa varandra i valet av fotografier till kommande tävlingar 
och internationella utställn ingar. Internationellt har K-G varit 
framgångsrik med cirka 100 accepterade bilder och har därför 
nått titeln EFIAP (Excellence of  the International Federation of  
Photographic Art).
 

utrustning

Pappa har fotograferat med analoga kameror i alla år. Det har 
varit småbildskameror (24x36mm) och mellanformatskameror 
(6x6cm). Objektivvalet har ofta varit vidvinkligt. Han har special-
iserat sig på att ta svartvita infrabilder, där främst rödfiltret har 
varit väldigt viktigt för det slutliga bildresultatet. 
 Fotograferar man med en film som är känslig för infrarött 
ljus blir gröna skogar skimrande vita med en drömsk aura kring 
sig och him len antar en mer mörkt och dramatisk ton. Att foto-
grafera med infrafilm kan vara något komplicerat till en bör jan 
eftersom mätaren på kameran inte kan läsa av infrarött ljus. 
Man behöver också helst ha olika filter (t.ex. gul-, orange- eller 
rödfilter) för att få mer intressanta bilder.
 Filmen måste även laddas i absolut mörker så att inget ljus 
kan sippra in genom kassettens filtspringa. Vid förstorings-
arbetet krävs även en hel del tålamod eftersom negativen ofta är 
täta och kontrastrika. Flera bilder kräver långa exponeringstider 
i mörkrummet.

 
bilden

Det viktiga enligt K-G är att iaktta skeenden, människor och 
miljöer. Det gäller att väcka intresse hos betraktaren, en bra 
bild ska kännas. Samtidigt som han säger det pekar han mot 
hjärt- och magtrakterna. Själv tänker jag att det handlar mycket 
om att skapa ”känslor” och att beröra.
 På frågan om han har någon bakomliggande idé med sina 
bilder svarar han att borde ha ett mer målinriktat arbetssätt 
inom fotografi. Det finns även en tidlöshet i hans bilder.
 – Säkert är det undermedvetet, jag gillar tidlöshet! Ofta kan 
det finnas människor på platsen för motivet, men då väntar jag 
ut dem ur bild.
 När jag går igenom pappas bilder är det väldigt arketypiska 
motiv jag möter, det är hav, skog, bergslandskap och solljus. 
På frågan om han är en naturromantiker ler han och konstaterar 
att mycket av det han fotograferar tas i naturen.
 Han har även tagit en del kollektioner på ruiner, det förfallna 
som estetik, människans förgänglighet på jorden. 
Det intresserar honom mycket, eller som han själv uttrycker det 

”Det har jag testat 
och påminner mig 
om spionkameror, 
man kan ta bilder 

bland folk och 
samtidigt låtsas att 
man lägger in ett 
telefonnummer” 
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”Spår av något, och tidens tand. Historisk nedbrytelse!”. 
Själv känner jag att bilderna är vackra och storslagna men att 
där också vilar ett lugn.
 När det kommer till hur man tar en intressant bild så ger han 
inget riktigt svar men det finns en del tips som man kan följa 
om man vill.
 – Ljuset är viktigt, rätt ljus gör mycket, motljus, sidoljus, 
morgon och kvällsljus. Sedan finns det motiv som ”speglingar 
och reflexer” som ofta blir bra. Att jobba med föremål i förgrunden 
och i bakgrunden för att skapa djup i bilden, är ett annat knep 
enligt K-G.

framtid

Dagens digitala utveckling har även nått innanför kam eralinsen. 
Det digitala fotografiet har på kort tid vuxit sig oerhört starkt 
och många yrkesverksamma fotografer har bytt ut sina kamera-
system och mörkrum mot dataskärmar och skrivare.
  – Idag handlar allt om tid, som yrkesfotograf har kraven ökat 
på att leverera snabbare, men jag som hobbyfotograf är inte 
beroende av uppdragsgivare, menar K-G och därför fortsätter 

han huvudsakligen med sin analoga utrustning även om intresset 
för den moderna tekniken finns där.
 – Nu när den digitala eran har kommit uppskattas hantverket 
i en analogt framtagen bild mycket mer, en omsorgsfull kopierad 
bild ger ett större mervärde, man känner när det ligger mycket 
tid och en gagemang nerlagt i en bild. På sikt vill han lära sig 
fotografera mer digitalt också, men erkän ner att han är lat som 
inte tagit sig an det än. Dock har han börjat skanna in och 
redigera sina bilder i datorn.
 – Förr var det ett oerhört jobb att skapa bildspel inför 
jurybedömn ingar i fotoklubben, man fotograferade av alla 
tävlingsbidrag till di abilder för att sedan visa dem i diaprojektor.
 – Man hade alltid flera projektorer för att även kunna visa 
information som fotograf, bildtitel och klubb. Idag har vi digi-
tala kopior av våra bilder och allt sköts från en enda dator vid pre-
senta-tionen, berättar han och jag anar en lättnad bakom or den.
 När mobilkameror kommer på tal så skrattar K-G glatt. Han 
har testat det och tycker att det påminner honom om spionkameror, 
man kan ta bilder bland folk och samtidigt låtsas att man lägger 
in ett telefonnummer eller skriver ett sms. 
 Annars finns det andra knep att fotografera människor på 
gatan utan att bli upptäckt. K-G berättar att han brukar ha en 
mindre kamera i handen och sin stora systemka mera hängande 
på bröstet som på så vis avleder uppmärksamheten.
 – Jag brukar använda min Minox, den är perfekt vid sådana 
tillfällen.

 drömmar

– Jag blev delad klubbmästare i år i Enskede FK, så först ska jag 
försöka försvara den titeln, ler K-G ödmjukt.
  Får han tänka vidare skulle han gärna resa mer. Han har en 
del önske motiv, däribland stadsmiljöer som lockar: New York, 
San Francisco, Kalifornien med nationalparkerna Death Valley 
och Yosemite National Park. Toscana och Florens men även 
norra Sverige med de storslag na nationalparkerna vill han få 
tillfälle att fotografera.
 När jag frågar om det är så att det alltid är lättare att hitta 

”Nu när den 
digitala eran har 

kommit uppskattas 
hantverket i en 

analogt framtagen 
bild mycket mer.”
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”En dam kom 
störtandes mot mig 
och sa att här ska 
inte tas några lätt-

klädda bilder på min 
dotter i bikini!”

motiv när man kommer på nya platser håller K-G med om att 
man ser saker med andra ögon då. Vi enas om att utomlands 
eller i en ny miljö känns vardagslunken alltid vackrare, då man 
själv betraktar och står utanför.
 Hemma är steget längre, det är inte lika självklart att ta bilder, 
t.ex. på vägen till arbetet eller på lunchpromenaden. Ofta är 
man förblindad av andra åtaganden som gör att betraktarblick en 
och bildsökandet inte blir desamma. K-G har dock alltid med 
sig en liten kamera vart han än går. Ibland händer det att man 
står inför ett motiv som man inte kan missa. Dessa ögonblicks-
bilder, ofta på människor och djur är härliga, man kan aldrig 
riktigt förutse vad som ska hända, i det finns tjusningen som gör 
att visa bilder blir så fantastiska.

anekdoter

Som fotograf möts man ofta av andra människor oförståelse, en 
bra bild är inte alltid lätt att ta. 
Som när K-G skulle fotografera stensättningen vid Ales stenar 
som är ett populärt turistmål i Skåne med många besökare. 
 – Jag ville få med hela stensättningen i bild och då helst utan 

några personer som ”störde”. Jag väntade bra länge, men som tur 
var mörknade molnen och ett hastigt oväder drog in över Kåseber-
ga. Tillslut var det bara en familj som dröjde sig kvar vid två 
eller tre av stenarna och då lyckades jag ”gömma” dem, med lite 
tur, bakom dessa när bilden togs, ler K-G lite finurligt och berät-
tar därefter om ännu en bilds bakgrundshistoria.
 – Det var en tidig sommarmorgon. Klockan var drygt fem. Tog 
cykeln ner till Strandbadet vid Gamla Tyresö från vår närbelägna 
sommarstuga. Intill Strandbadet fanns en skogsdunge. Fuktig-
heten var påfallande därinne. Marken var nästintill som ett kärr. 
Insekterna, flugor och mygg, surrade runt ens huvud medan 
stativ och kamera riggades. Bilden blev en chansning. Jag tror 
jag tog tre-fyra exponeringar och jag hade inte någon större 
kontroll över bildkomposition och exponeringskompensation. 
Det jag minns är främst ett fäktande med armar och att jag helst 
ville därifrån så fort som möjligt. Men det var ju det där med det 
lockande motljuset ....... Vad gör man inte för konsten!
 Till sist måste jag även påminna pappa om när han blev tagen 
för att plåta paparazzi-bilder på Österlen. 
 – Ja, det kommer jag ihåg, utbrister han.
En dam kom störtandes mot mig och sa att här ska inte tas 
några lättklädda bilder på min dotter i bikini! 
Hon blev rätt generad då hon insåg att min uppmärksamhet och 
kameralins var riktad ned i sanden mot en fin gammal stövel. 
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