
BENÅDET AF     KONGEN

OM BRUNO EHRS

Den svenske fotograf Bruno 
Ehrs blev kasseret af et 
ugeblad, men blev siden 
kongelig hofleverandør. Han 
laver billeder med lys 
inspireret af de store 
kunstmalere, og så har 
han fået den svenske Kong 
Carl 16. Gustaf til at lægge 
sig på en beskidt trappesten 
med lukkede øjne.

SKREVET AF // CATARINA ASTROM

FØDT I 1953 I STOCKHOLM. HAN BEVÆ-
GER SIG MELLEM DET REDAKTIONELLE OG 
DET KOMMERCIELLE MED BØGER, EGNE 
KUNSTPROJEKTER, MADBILLEDER OG 
PORTRÆTTER. HAR BLANDT ANDET STÅET 
BAG FLERE OFFICIELLE PORTRÆTBIL-
LEDER AF DEN SVENSKE KONGEFA-
MILIE. BEGYNDTE KARRIEREN 
PÅ ET SVENSK UGEBLAD.

ROYALE
Den svenske 
kongefamilie 
på en gråtonet 
baggrund. Som 
et sort-hvid 
billede i 
farver.
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TIPS FRA FOTOGRAFEN
DE SÆRLIGE TILT SHIFT-OBJEKTIVER GIVER HELT UNIKKE MULIGHEDER FOR AT LAVE 
BILLEDER UDEN STYRTENDE LINJER OG FOR AT KUNNE LÆGGE SKARPHEDSPLANET 
MEGET NØJAGTIGT OG AFGRÆNSET. PÅ MANGE OPGAVER HAR BRUNO EHRS IKKE AN-
DRE OBJEKTIVER MED I FOTOTASKEN END DISSE. HAN ANBEFALER FØRST OG FREM-
MEST EN BRÆNDVIDDE OMKRING 24 MM, SOM EGNER SIG TIL ARKITEKTUR, 
LANDSKABER OG DOKUMENTAR. SOM SUPPLEMENT FORESLÅR DEN SVENSKE 
FOTOGRAF EN TILT SHIFT-OPTIK PÅ OMKRING 90 MM, DER ER ENESTÅENDE 
TIL PORTRÆTTER, MAD OG STILLEBEN. 

COUTURE
Fra bogen “One 
Savile Row” om 
verdens måske 
mest prestige-
fyldte herre-
skrædderi.

DEBUT
Fra Bruno Ehrs’ 
første udstilling, 
der var en 
serie med unge 
portrætter til 
Stockholmsud-
stillingen i 
1982.

Når jeg skal lave et portræt, 
begynder jeg bagfra. Jeg fin-

der først ud af, hvordan miljøet 
skaber harmoni, og derefter placerer 

jeg personen. Ofte findes der kun én op-
timal plads, hvor den portrætterede kan 
stå. Flytter han sig så ti cm den ene eller 
den anden vej, så rykkes hele balancen i 
billedet,” siger Bruno Ehrs, da vi møder 
ham en dejlig sommeraften i hans hyg-
gelige sommerhus på Gotland. 

Han tiltales af billeders komposition, 
som han kalder fotografiets arkitektur. 
Det skinner stadig igennem, at han be-
gyndte sin karriere som arkitekturfoto-
graf på Stockholms Stadsmuseum. 

Stativet er et af hans vigtigste redska-
ber for at skabe den orden, som han ar-
bejder så hårdt på at opnå. Han elsker, når 
alle brikker falder på plads, men at kalde 
sig selv for perfektionist, vil han ikke. 
Snarere handler det om en længsel efter 
balance, og så mener han ikke, at der fin-
des nogen smutveje til det gode billede. 

Bruno Ehrs lægger sin sjæl i hvert ene-
ste billede, han skaber. Han vil føle, at 
når han går i seng om aftenen, så har han 
gjort det bedste, han formåede. Det spil-
ler ingen rolle, om prisen på opgaven er 
høj eller lav. Om det er en stor reklameop-
gave eller bare et enkelt billede. For Bruno 
Ehrs er alle billeder lige værdifulde.

Solen begynder lige så stille at gå ned 
over hans hus på Gotland, hvor han de 
sidste 27 år har slappet af. Ehrs serverer 
kaffe og hjemmebag for Digital FOTO’s 
udsendte og fortæller om begyndelsen 
på karrieren, der ikke i første omgang pe-
gede imod fotografiet. Han forsøgte sig 
nemlig med optagelsesprøven til en jour-
nalistisk uddannelse, men kom ikke ind. 
Hans far var ingeniør og hobbyfotograf 
og havde en avanceret fotoudrustning, 
som han lod sønnen bruge. Faren syntes, 
at Bruno Ehrs skulle gå et år på fotoskole, 
før han søgte ind på uddannelsen igen, så 
han kunne få nogle værdifulde kundska-
ber med sig i den videre færd.

“Jeg behøvede kun nogle få dage på 
fotoskolen i duften af fiksersalt i mør-
kekammeret og oplevelsen af det magi-
ske ved at se et billede blive tryllet frem i 
mørket, før jeg forstod, at jeg havde fun-
det den rigtige plads,” husker Bruno Ehrs.

Blev sparket ud
Journalistdrømmen blev byttet ud med 
fotografiet. Først som arkitekturfotograf 
for Stadsmuseet i Stockholm for lidt se-
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nere at arbejde som pressefotograf på forlaget Åhlén & Åkerlund 
med det nystartede avisprojekt “City”. Året var 1975, men projek-
tet gik i graven, og Ehrs kunne blive hjemme med fuld løn, for der 
var pludselig ingen opgaver til ham.

“Det at ligge i sengen og læse avis fungerede kun i en uge. Så 
ringede jeg til personalechefen og spurgte, om jeg måtte få avi-
sens flashudstyr i stedet for løn, og så lod de mig gå.”

Få dage senere ringede en journalist fra ugebladet Veckorevyn 
og spurgte, om Ehrs kunne tage med hende til Paris, da hendes 
egen fotograf havde fået influenza. Journalisten havde set en af 
Ehrs’ reportager i City og var begejstret. 

“Hvad jeg ikke fortalte hende var, at det ikke var mig, der havde 
taget billederne, som hun godt kunne lide. Det var i virkelighe-
den den dygtige fotograf Hans Gedda. Men vi tog til Paris og kom 
hjem med otte forskellige reportager,” fortæller Bruno Ehrs.

På Veckorevyn var man mere end begejstrede og tilbød derfor 
Bruno Ehrs en freelancekontrakt. Alt var fryd og gammen, indtil 
ugebladet fik ny chefredaktør.

“En dag blev jeg kaldt ind til samtale hos chefen, der havde ry 
for at være en hård nyser. Hun fortalte, at hver gang hun de sidste 
to år var stoppet ved et billede i ugebladet, hun ikke kunne lide, 
så var det mig, der havde taget det. Hun fortalte koldt, at jeg ikke 
længere skulle vise mig på bladet,” husker Bruno Ehrs.

Det blev begyndelsen på noget nyt. Han bestemte sig for aldrig 
at tage et fast job igen og i stedet blive freelancer med eget per-
sonligt udtryk. Mange år senere mødte Ehrs den utilfredse chef-
redaktør og takkede hende for, at hun havde “reddet hans liv”. 

Det personlige udtryk blev hans fingeraftryk, som han selv kal-
der det, og et af hans første egne projekter blev Stockholmsud-
stillingen, hvor nye kontakter blev skabt.

“Jeg mødte musikeren Tom Wolgers fra bandet Lustens La-
kejer til en fest, og vi besluttede os for straks at lave et projekt 
sammen,” siger Bruno Ehrs.

Restauranten Bistro Bohéme i Stockholm var samlingsstedet 
for en speciel type af unge mennesker, og Ehrs fik den idé at lede 
efter gæster, som han kunne mødes med dagen efter for at foto-
grafere dem. Han ville have, at de skulle være klædt på samme 
måde som om aftenen, og han valgte byens arkitektur som ku-
lisse. Ehrs ville også bruge samme objektiv til alle billeder og 

præcis én rulle film til hver person. Bille-
derne skulle i øvrigt tages højst 300 me-
ter fra restauranten.

Tom Wolgers skrev musik specielt til 
billederne, og den konstellation havde 
man ikke tidligere set i Stockholm. Aviser 
og blade valfartede til Stockholmsudstil-
lingen, og da byen senere skulle fejre 750 
års jubilæum, fik Bruno Ehrs til opgave at 
lave en udstilling på Kulturhuset. Efter at 
have funderet længe over opgaven be-
sluttede han sig for at fotografere kendte 
stockholmere, der slappede af i byen.

Fik nej fra kongen men blev ved
Statsministeren og biskoppen var de op-
lagte valg, men Ehrs ville også have kon-
gen med. Det var dog ikke helt let at over-
tale den svenske monark til at deltage i 
kunstfotoprojektet. 

“Kongen takkede først nej, så jeg tog 
kontakt til hoffets pressechef. Hun kunne 
lide mit projekt og spurgte, om jeg havde 
nogle billeder, som hun kunne vise kon-
gen. Hun fik nogle af de første billeder til 
projektet og ringede en dag, da jeg stod 
i mørkekammeret, og fortalte, at kongen 
havde ændret holdning og takket ja til at 
deltage,” siger Bruno Ehrs.

Så var opgaven at finde en lokation, 
som kongen kunne godkende, for Ehrs 
ville ikke fotografere de medvirkende i 
deres vante miljøer. De blev enige om en 
lille trappe ved vandet ved Skeppshol-
men. Hvad kongen ikke vidste, da han 
ankom med vagter i to biler fra den sven-
ske efterretningsstjeneste, Säpo, var, at 
han skulle lukke øjnene og følelsesmæs-
sigt lade sig indtage af byen.

“Det gjorde mig selvfølgelig nervøs, at 
de havde glemt at informere kongen om 
en så afgørende del af billedet. Presse-
chefen beroligede mig og sagde, at jeg 
bare skulle forklare kongen, hvordan jeg 

KONTUR
Bruno Ehrs har 
også lavet repor-
tage om ulovligt 
fiskeri i Senegal. 
Her en lokal 
fisker med sin 
fangst.

PLATEAU
Portræt af kon-
gen ved fejringen 
af Stockholms 
750 år. Alle por-
trætter var med 
lukkede øjne 
omfavnet af 
byen.

FOTOGRAFENS GREJ
BRUNO EHRS HAR BÅDE EN CANON- OG EN HASSELBLAD-UD-
RUSTNING MED OMKRING TI OBJEKTIVER I ALT – GÅENDE FRA 
KRAFTIG VIDVINKEL TIL KRAFTIG TELE. HAN BRUGER ET KA-
MERASTATIV AF MÆRKET REALLY RIGHT STUFF MED DERES 
SÆRLIGE L-PLADER, DER ER MEGET STABILE OG GØR, AT 
KAMERAET KAN MONTERES HORISONTALT ELLER VER-
TIKALT. HVER PLADE ER SPECIELT TILPASSET DEN 
ENKELTE KAMERAMODEL.

INTERVIEW // BRUNO EHRS

Digital FOTO | 2016 Digital FOTO | 201612 13



ville tage billedet,” fortæller Bruno Ehrs, 
mens man tydeligt mærker historien.

Opgaven blev løst med et storformat-
kamera fra Sinar, og Ehrs havde minuti-
øst forberedt billedet, der skulle skydes 
meget tidligt den morgen. Da kongen var 
blevet placeret på trappen, og fotogra-
feringen var godt i gang, svømmede en 
svane pludselig ind i billedet.

“Det var helt mirakuløst. Det må have 
været en kongelig svane, der også ville 
fotograferes,” siger Bruno Ehrs og smiler.

Billedet blev meget omtalt, for aldrig 
tidligere havde man set et lignende foto 
af den svenske monark, og Nationalmu-
seet købte senere billedet. Selv kongen 
må have været tilfreds, for Bruno Ehrs 
har siden fået til opgave at tage flere af 
kongefamiliens officielle billeder. Bille-
der, der i øvrigt har fået et helt særligt ud-
tryk, og som Bruno Ehrs selv har påvirket.

“Jeg har været med til at vælge miljø og 
tøj. Når der er fem personer i et billede, så 
er det vigtigt, at alle matcher hinandens 
farver, så der ikke er en person, der skiller 
sig for meget ud og dermed tager al op-
mærksomheden,” siger Ehrs.

Inspireret af malerkunsten
Han arbejder ofte med LED-lamper, hvor 
farvetemperaturen kan justeres, og flash-
anlæg fra Profoto Pro Acute er også en del 
af udstyret. Når det gælder lyssætning, 
er Bruno Ehrs inspireret af kunstmalere 
som danske Vilhelm Hammershøi og hol-
lænderen Johannes Vermeer.

Ehrs har for nylig lavet bogen “One 
Savile Row”, der handler om Gieves & 
Hawkes, verdens fornemste herreskræd-
deri. Det har ekviperet ni engelske regen-
ter, syet Lord Nelsons uniform, som han 
bar i slaget ved Trafalgar, og har skabt be-
grebet “The English Gentleman”. I bogen 
viser Bruno Ehrs, hvilken mester han er. 
Lyssætningerne i bogen er skabt for at ef-
terligne naturligt lys.

“Når jeg ser de billeder, ved jeg, at jeg 
aldrig kunne have lavet dem uden at stu-
dere den danske maler Vilhelm Ham-
mershøi. Mine billeder er ikke en kopi af 
hans, men jeg har taget en tone til mig, 
der er i slægtsskab med lyset og det tilba-
geholdte i hans malerier.

Selv efter at han er gået over til at ar-
bejde digitalt, bliver der brugt tid på alle 
detaljer, selv om Ehrs jo ikke vil kaldes for 
perfektionist. Nu er det mange timers ar-
bejde i Photoshop, der blandt andet får 
hans opmærksomhed. Kompostionen er 

dog det vigtigste for ham, og han går stadig rundt og indrammer 
verden i sit hoved, når han ser den. Ehrs gemmer også oplysnin-
ger om de forskellige steder i sin hukommelse til senere brug.

“Det er interessant, at nogle steder egner sig til sort-hvid, mens 
andre gør sig bedre i farver. New York er sort-hvid, Los Ange-
les er farver,” siger han, mens mørket sænker sig over hans 
egen lille plet hjemme på Gotland, og den sidste tår kaffe 
og fru Yvonnes kage får ben at gå på. 

OPFORDRINGEN FRA BRUNO EHRS GÅR PÅ AT BRUGE STATIV TIL DE FLESTE BILLEDER 
FOR AT KUNNE KONTROLLERE ALLE MOTIVETS LINJER. ET STATIV AF KULFIBER ER LET-
TEST AT SLÆBE PÅ, OG SÅ GÆLDER DET OM AT KØBE ET I EN TILTRÆKKELIG HØJDE, 
SÅ MAN IKKE SKAL BUKKE SIG FOR MEGET FOR AT NÅ NED TIL SØGEREN. NÅR EHRS 
LAVER PORTRÆTTER, SKABER HAN FØRST BILLEDETS KOMPOSITION. DEREFTER 
PLACERER HAN PERSONEN. NÅR KOMPOSITIONEN ER PÅ PLADS, KAN HAN 
KONCENTRERE SIG 100 PROCENT OM DIALOGEN MED PERSONEN.

SUPERB
Fra et job for 
firmaet Foster & 
Son på Jermyn 
Street i London, 
der laver sko 
i hånden.

CADEAU
Fra skædderiet 
Gieves & Hawkes 
i London og 
en hyldest til 
lyset i Vilhelm 
Hammershøis 
malerier.
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