Text Elin af Klintberg Foto Bruno Ehrs
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warhol

intervju

År 1979 kliver en nervös
ung svensk fotograf över
tröskeln till Andy Warhols
legendariska ateljé. Drygt
30 år senare kan Plaza för
första gången i sin helhet
publicera Bruno Ehrs unika
bilder från The Factory.

Andy Warhols attityd till sin
omgivning var motsägelsefull
– han var både intresserad
och ointresserad.

Det var Andy Warhol som grundade
Interview i slutet av sextiotalet.
Tidningen byggde på intervjuer
med coola kändisar. På bilden
Andys klassiska glasögon på en lista
med eventuella intervjuobjekt.

”N

ågon måste verkligen älska Puccini.” Det
är den första tanken som slår fotografen
Bruno Ehrs när han på darriga ben stiger
in till Andy Warhols The Factory och
överrumplas av Maria Callas höga sopran.
Men låt oss backa bandet lite.
Låt oss starta redan på flygplatsen. Kan
ni se hur en ung Bruno står där med tight skjorta med sjuttiotals
snibbar, snedlugg och en systemkamera runt halsen? Och vem är
killen bredvid? Det är ju Nils Petter Sundgren! Tillsammans har
de åkt till New York för att ta pulsen på stans konstliv för den
nystartade tidningen MånadsJournalen. Året är 1979. Men så fort
de står på amerikansk mark vänder sig Nils Petter till Bruno och
säger utan att skämmas: ”Jo, det är så att jag har träffat en kvinna
som jag vill umgås med, men jag har gjort en lista på viktiga per
soner som du ska fotografera. Vi ses om en vecka!”, varpå han
räcker över ett A4 med tio nedplitade namn.
Ett snabbt klipp till Hotel Wellington på 46:e gatan där Bruno,
flitig som han är, i tur och ordning betar av namnen på listan, upp
ifrån och ned. Rösten på andra sidan luren: ”Du är välkommen
klockan tolv, men Mary är inte här förrän vid ett. Kom en stund
innan och titta på vår fina debututställning som väckt så mycket
uppmärksamhet.”
Bruno tar tuben ner till Prince Street och går hela vägen till
Broome Street Bar där kompisen och tillika resejournalisten
Bobo Karlsson sagt att stans bästa burgare finns. Efter en saftig
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bacon and cheese konstaterar Bruno att det stämmer. Han pro
menerar i maklig takt till West Broadway 420 där Mary Boones
(första namnet på Nils Petters lista) nyöppnade galleri ligger.
– Jag minns att jag tyckte att tavlorna på galleriet var hemskt
fula. Då hade jag ingen aning om vem Julian Schnabel var, och
det här var hans första utställning, berättar Bruno nersjunken i
soffan i sitt hus i Bromma utanför Stockholm. Han fortsätter:
– Hon var extremt snygg, Mary Boone, i en välsittande kornblå
dräkt. Jag kommer ihåg att hon frågade mig om det var färgfilm i
kameran. När jag svarade att det var svartvitt såg hon besviken ut. Det
var först då jag såg att hon hade exakt samma kornblå färg på skorna.
Nu är det 1979 igen och vi klipper till en loftvåning i Soho.
Den är tom sånär som på ett campingtält i vardagsrummet som
är fastspänt med grova spikar direkt i plankgolvet. Mot tältet
står en cykel lutad. Vi befinner oss i Keith Harings privata hem
och Bruno har stämt möte med konstnären för en fotografering.
Han ropar: ”Hallå är det någon hemma?” men möts bara av tyst
nad. Minuterna går. Plötsligt bryts stillheten av att en dragkedja
dras ned. Ut från tältet kommer en vacker svart man. Helt naken.
Efter honom ser Bruno Keith Haring (fjärde namnet på listan),
också han utan kläder. Tankarna fladdrar i Brunos huvud och
till sist får han ur sig: ”Det är jag som är Bruno.”
Keith tittar på honom med något vilt i blicken och ropar:
”Vad är klockan?”
”Den är tolv som vi bestämde”, svarar Bruno förvirrat.
”Åh, herregud, då jag har försovit mig. Jag måste iväg på ett

”hade det varit i dag,
så hade jag aldrig
bara plåtat två rullar.”

På The Factory var arbetet i
full gång, överallt. Ofärdiga
verk låg på golvet och stod
lutade mot väggarna.

Samma dag som Bruno Ehrs
besökte The Factory hade Liza
Minnelli suttit modell för Warhol.
I ett av rummen låg hundratals
polaroider av stjärnan.

Den här uppstoppade Grand Danois-hunden
var med i Warhols utställning Cats & Dogs
1976, som en av de avmålade modellerna.
Senare placeras den som vakthund vid den
skottsäkra dörren på The Factory.

”andys peruk satt inte på huvudet utan ovanpå. jag
kommer ihåg att jag tänkte: låt den inte trilla av.”
till viktigt möte, kan vi ta bilderna en annan dag?” skriker Keith,
fortfarande naken.
Nu bryter sig den svarta mannen in i diskussionen. Han lägger
huvudet på sned och säger med sug i blicken och förförisk röst:
Du kan väl plåta mig i stället?
– Nä, jag nappade inte på det erbjudandet, utan jag och Keith
gjorde upp att ses samma kväll då han skulle göra graffitikonst
direkt på väggarna i ett galleri, berättar Bruno från soffan i Bromma.
So far so good. Dagarna går och vår unge hjälte lyckas ambi
tiöst beta av namnen på listan. Det är bara den sista punkten
– Andy Warhols The Factory – som visar sig vara knepigare än
vad han trodde. Varje morgon ringer han The Factorys reception
och försöker enligt artigt, svenskt manér att presentera sig: ”Hello
my name is Bruno Ehrs and I come from Sweden”, och varje
morgon möts han bara av ett klick i örat.
– Det där bekymrade mig mycket, Andy Warhol var ju en
av mina stora idoler, och samtidigt ville jag visa Nils Petter att
jag kunde leverera bilder på alla personer på listan. Så när jag
träffade den elegante samlaren Leo Castelli, som var nummer sju
på listan, för en plåtning och han vänligt undrade hur allt hade
gått för mig i New York berättade jag uppgivet vilka besvär jag
haft med att komma in på The Factory.
Det är nu som det man på filmspråk brukar kalla för ”point

of no return” inträffar. Leo lyfter handen som för att markera att
den unge fotografen inte behöver säga något mer. Han fattar tele
fonluren och slår vant ett nummer. Bruno kan höra honom säga:
– Hi, it’s Leo, is Andy there? There is a cute Norwegian guy
here who wants to take some pictures.
Leo håller nu för luren och vänder sig till Bruno och viskar:
– Andy undrar om du kan komma över på en gång?
Okej, nu befinner vi oss alltså vid Union Square och 860
Broadway utanför det mytomspunna The Factory och en plåtdörr
som står på glänt. I dörröppningen står Andy lutad med en peruk
stor som en golvmopp.
– Den satt liksom inte på huvudet utan ovanpå. Och jag kom
mer ihåg att jag tänkte: låt den inte trilla av, låt den inte trilla av.
Nervositet drabbar oss alla olika. I vissa fall tystnar man och
blir introvert, i andra fall börjar man babbla okontrollerat. I
Brunos fall sker det senare.
– Jag började prata forcerat om alla hans filmer som jag sett
och beundrade och vilka av hans böcker som tillhörde favoriterna.
När jag inte fick någon respons gick jag över till att snabbrecen
sera hans utställningar.
Andy verkar inte reagera på den unge svenskens omfattande kun
skap om hans cv. I stället lägger han en sval hand på hans axel och
säger med sin mjuka, lite inåtvända röst: ”Have you been to disco?”
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Det sägs att det var Andy
Warhol som startade trenden
med kavaj till jeans. Här har
han tagit av sig kavajen och
poserar framför Brunos lins.

Han tar Bruno under armen och leder in honom på tidningen
Interviews redaktion och presenterar honom för chefredaktören
Bob Colacello och resten av teamet. De fortsätter in i ateljén där
en uppsjö av assistenter jobbar i vart och ett av de sex rummen.
Det ligger tavlor och färgburkar på golvet och överallt står ramar
uppradade mot väggarna. Andy vänder sig mot Bruno och säger:
– Du får fotografera hur mycket du vill och vad du vill förutom
ett enda rum och jag tar med dig dit nu så att du förstår varför.
I det innersta rummet av ateljén ligger sex polaroidkameror
på ett bord och golvet är täckt av hundratals polaroider. De fö
reställer alla Liza Minnelli som varit där samma morgon.
– När jag skulle byta film i kameran lyfte jag på locket till
en stor plåtpapperskorg där jag hittade ännu fler bilder av Liza
Minelli. Jag körde ner handen i papperskorgen och fiskade upp
en bunt som jag la i min kameraväska.
Men det känns inget bra. Bruno inleder en inre dialog med
sig själv och brottas några sekunder med sitt samvete innan han
lägger tillbaka bilderna i papperskorgen igen.
Sedan går timmarna. Alla på The Facory är vänliga och tillmö
tesgående, och låter den unge mannen med kameran som stry
ker längs väggarna i lokalen hållas. Vid niotiden kommer Andy
Warhol fram till Bruno och frågar hur kvällsplanerna ser ut.
Bruno säger sanningsenligt att kalendern är tom och får svaret:
– Kom hit klockan tolv i natt så kan du hänga med oss ut.
Kan ni se killen som står framför spegeln i sitt lilla hotellrum
och förbannar sig själv att han inte packat ner festligare kläder?
Kan ni föreställa er med vilka upprymda steg han en halvtimme
innan midnatt springer ner för trappan och för andra gången den
dagen sätter sig på tunnelbanan mot 860 Broadway?
När Bruno kommer fram till The Factory ser han att det står en
stor vit limousine och väntar. Där inne sitter Andy, men han är inte
ensam. I bilen sitter också två nästan identiska män. De är uppklädda
i välskräddade kostymer och håret är bakåtkammat och vaxat. Är
de finansvalpar från Wall Street, fotomodeller eller Andys älskare?
Bruno har svårt för att placera dem. Limon glider uppåt mot Ti
mes Square och stannar mitt framför entrén till Studio 54 där vak
terna hälsar högtidligt. Och sedan delar sig folkmassan bibliskt och
Andy, Bruno och de två vattenkammade snyggingarna glider in på
det mytomspunna discot. Den lilla skaran går direkt fram till baren
där bartendrarna utan ett ord häller upp ren vodka i en mängd små
snapsglas. Bruno är den enda som rör alkoholen. Andy själv står lu
tad mot bardisken försjunken i tystnad samtidigt som han betrak
tar de vackra, färgglada människorna på dansgolvet.
– Det var som om han tyckte att de dansande människorna fanns
där för hans skull. Som om det hela vore en teaterföreställning där
han satt i publiken och njöt av de vackra skådespelarna på scenen.
Efter tjugo minuter gör Andy ett snabbt tecken med pek
fingret och signalerar att han vill vidare. Den udda konstella
tionen hoppar in i limousinen och beger sig till nästa disco, får
samma kungliga mottagande och samma spritbuffé som ingen
rör förutom Bruno. Och så börjar det om igen. Andy betraktar
det vackra folket med ett inåtvänt leende och signalerar efter en
kvart att han vill gå vidare till nästa ställe.
– Han var både ointresserad och intresserad på samma gång.
Många har sagt att Andy Warhols själva närvaro tog fram det
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En ung Bruno Ehrs, fotograferad av Arne Lind.

”i flera år efteråt hittade
jag spår av tomatsoppa.”
bästa hos människor. Och så var det. Det var som om männis
korna på discot faktiskt dansade för Andys skull.
Tidigt på morgonen släpps Bruno av utanför sitt hotellrum.
I sin hand har han tre signerade Campbell-burkar och en vit tshirt som Andy har skrivit sitt telefonnummer på, följt av upp
maningen ”Call me”.
Nu klipper vi till precis en vecka efter den sena natten i New
York med Andy. Brunos mamma står lutad över sin sons oup�
packade väska i den lilla enrummaren i centrala Stockholm. Hon
är en tillgiven mor som mer än gärna åker hem till sin son för att
städa lite och tvätta smutsiga kläder. Hon håller upp en t-shirt i
eftermiddagsljuset och konstaterar att den omedelbart måste få
sig en omgång. Det är någon som har klottrat på den.
Nu spolar vi fram flera år framåt i tiden. Där passerar åttiota
let, och där rullar nittiotalet förbi och så stannar vi en varm hög
sommardag 2002 framför Bruno Ehrs fotoskåp i villan i Bromma
där han placerat några av sina mest omtyckta ägodelar: sina ka
meror och sina tre Campbell-burkar. Plötsligt hörs en kraftig
smäll. En av rutorna i kameraskåpet går i tusen bitar och resten
av skåpet färgas rött av tomatsoppa.
– I flera år efteråt hittade jag spår av tomatsoppa bland mina
kameror. Det spelade ingen roll hur mycket jag putsade fodra
len och linserna, hela tiden upptäckte jag nya röda stänk. Det
var som om Andy ville fortsätta göra sig påmind. π
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