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Han är en av pionjärerna inom svenskt naturfoto och en av de första som fångade vågor 
i rörelse. Jan-Peter Lahall har varit yrkesverksam fotograf i över 27 år och är fortfarande 
lika passionerad i sitt bildskapande, även om hans fokus kanske vidgats något. 
text Amy Lagerman foto Jan-Peter Lahall

till bilden har inte mattats under åren som gått. I 
somras satt Jan-Peter Lahall som enda skandinavisk 

fotograf i juryn för fototävlingen Nature Photographer of the Year.
– Det var skitkul! Vi satt och diskuterade en himla massa på Natur-

historiska museet i London och tittade på fantastiska bilder. En av mina 
favoriter vann, ett foto av en fågelstjärt sedd bakifrån mot en vit bak-
grund. 

J-P tänker annorlunda på bilder jämfört med tidigare – då känne-
tecknades ett Lahall-foto av spännande naturvyer med intensivt rena 
färger.

– Men motivet framhävs bättre mot en neutral bakgrund. Bara en 
blå himmel kan ge bilden för mycket färg. Emellanåt kan jag tröttna 
på naturbilder – även om jag fortfarande älskar dem. Ibland känns de 
lite banala. De är »bara« vackra, medan jag uppskattar dokumenterande 
bilder som berättar något för betraktaren. Jag har nog blivit mer öppen 
för andra motiv, för nu hittar jag dem överallt.

Det var i egenskap av naturfotograf som J-P bjöds in för att bedöma 
bilder i Nature Photographer of the Year, men i dag ser han flera motiv 
bortanför naturen. 

– Ett exempel är det klassiska verket »White Square on White« av 
den ryska konstnären Kazimir Malevich som hänger på Museum of 
Modern Art i New York. Malevich satte upp en vit duk på en vit bak-
grund, vilket är fantastiskt i sin enkelhet. Det går förbi måleriet. Betrak-
taren tvingas använda sin fantasi för att förstå.

Att det inte alltid är motivet, utan också idén som är viktig när man 
skapar och betraktar bilder finns det flera exempel på.

– Min kompis Krister Berg exponerade en bild från Piteå till Kiruna 
när vi var på väg till Lofoten. Självklart blev den bara vit, men ändå. 
Den föreställde ju 39 mil av Sverige i en enda bild.

Ekonomiskt tvärkast
J-P Lahall är en av Sveriges mest kända fotografer. Han var en av de 
första naturfotograferna i Sverige som tog magiska bilder av landskap 
och djur. Med långa slutartider och Velviafilm blev bilderna nästan 
overkligt vackra med sina klara färger. Det hela började 1975 när han 
köpte han sin första kamera. Ett år senare åkte han i väg till Alaska för 
att tälta i björnmarkerna. 

– Hela den resan var så häftig att det nästan inte är sant, även om det 
ibland kunde ha slutat illa. 

– En dag kom en björnhona gående längs strandkanten tillsammans 
med sina fyra björnungar. Honor med ungar kan vara lättretade, så vi 
gick tillbaka till tälten för att hålla ett säkert avstånd. Men ungarna fick 
syn på oss och sprang efter. De stannade på fem meters håll och stod 
på bakbenen för att kunna studera oss ingående medan mamman stan-
nade kvar vid vattnet. Det var fantastiskt! 

Resan till Alaska gav mersmak och det var ungefär då han bestäm-
de sig för att bli yrkesfotograf. 1983 startade han sitt företag och 1985 
kunde han leva på fotot med en omsättning på 200 +000 kronor. Sum-
man ökade stadigt fram till 2000-talet då han drog in hela 3,5 miljoner. 

KärleKen

Strix nebulosa (Lappuggla), fotad i Närke 
augusti 1998.

Utmärkelser:
1993 Årets Nordiska Naturfotograf 

1996 Årets Örebroprofil

1997 Årets Naturfotograf (Naturvårdsverkets utmärkelse) och Tysslinge 

kommundelsnämnds Kulturpris

1998 Så Skimrande utnämns till Årets Pandabok av Världsnaturfonden WWF

1999 Vann två kategorier i BG Wildlife Photographer of the year 

2001 Kulturpris från Örebro kommun 

2003 IFWP Nature Photobook of the year 2003 till boken »Jag har sett«

2003 Speciellt lovordad i BG Wildlife photographer of the year

2004 Örebro Läns Naturskyddsförenings Naturvårdspris
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Sen slog digitalkameran igenom. Alla hans diabilder blev värdelösa. 
Bildbyråerna runt om i världen frågade om han ville ha sina diaduplikat 
returnerade.

– Men jag sa att de lika gärna kunde köra dem i tuggen. Jag hade ju 
originalen kvar. Uppskattningsvis var det drygt 20 000 diabilder som 
förstördes. 

Eftersom intäkterna huvudsakligen kom från bildbyråerna sjönk 
omsättningen dramatiskt. De senaste tre åren har J-P faktiskt inte tagit 
ut någon lön alls utan levt på en husförsäljning och ett arv från föräld-
rarna. 

Fast det ekonomiska tvärkastet var inte det värsta. Det var känslan 
av att börja om på nytt. 

– Jag hade fotat i 25 år och tyckte att det var hemskt svårt att börja 
om från början. Dessutom var jag osäker på hur jag skulle hantera den 
digitala bilden, hur jag skulle bära mig åt i datorn. Det var som att gå 
tillbaka till den svartvita kopieringen – att negativet är värdelöst och bil-
den inte går att sälja annat än som papperskopia.

I dag har J-P jobbat upp 5 000 digitala bilder på sin webbsida. Sök-
orden för de flesta bildfilerna är översatta till engelska varför han snart 
ska börja skicka ut material till de bildbyråer som han fortfarande är 
ansluten till. Även om han inte skickat bilder till någon av dem sedan 
tiden han jobbade med dia.

inom svartvita ramar
Eftersom digitalkameran orsakade så mycket problem för J-P ligger 
det nära till hands att gissa att han är emot de digitala framstegen. En 
ivrig förespråkare av det analoga fotografiet. Så är inte fallet. J-P är 
professionellt nyanserad och ser för- och nackdelar med båda tekni-
kerna.

– Proceduren att ta en bra bild är lika svår i dag som när man fotade 
med film. En bra kamera underlättar naturligtvis, men man måste ha 
känsla för bildvinklar och komposition. Sen tillkommer annan expertis 
som bildställningen. Man kan jobba med en bild som man från början 
tänkt radera, men som efter bildbehandlingen blir skitbra.

Men att det digitala arbetssättet skiljer sig rejält från det analoga går 
inte att komma ifrån.

– Jag tillbringade fyra veckor på Seychellerna våren 2009, och det 
tog två och en halv månad att ta hand om bilderna. Det har helt enkelt 
blivit mindre tid att fota. Samtidigt har möjligheterna att arbeta kreativt 
med foto blivit mer lättillgängliga. 

En konstnär får måla precis vad han vill utan att få höra att »så där 
kan du ju inte göra!«. Samma rättigheter kan en fotograf också ta sig, så 
länge man är ärlig med vad som är ändrat. 

– Gör jag en dokumentär bild ställer jag i ordning den så att den 
blir så bra som möjligt inom det svartvitas ramar. Den dokumentära 
bilden ska vara autentisk. Bland annat måste färgerna stämma överens 
med verkligheten. Men fotografen kan lika gärna göra om bilden hur 
tusan han eller hon vill, så länge det redovisas att det handlar om fritt 

skapande. Allt handlar om trovärdighet.
Själv vet J-P hur det är att bli ifrågasatt.
– Jag var med i en svensk fototidning och visade två omgjorda bilder 

bland flera andra som inte var det. Men det framgick inte riktigt tydligt 
i texten, varför hela mitt arbete blev ifrågasatt. Det var hemskt. Fast i 
dag är det ju inte helt lätt att veta vad som är manipulerat. Förr var det 
ju bara för fotografen att visa diat. I dag måste man skicka över råfilen.

ÅrEts Pandabok
Samma dag som vi pratar har J-P räddat en båt. Sjön Tysslingen står 
ovanligt högt, och ekan hade hamnat under vattnet. Men vanliga gum-
mistövlar visade sig vara precis lagom höga för att låta både honom 
och båtägaren komma tillbaka upp på land torrfotade. Tur att det var 
söndag, J-P:s enda lediga dag på hela veckan. Måndag till lördag job-
bar han nämligen på sitt galleri i centrala Örebro, granne med Slottet i 

Centralparken. Och fotograferar. J-P:s tempo har alltid varit intensivt.
1994 kom hans första bok med bilder från hemtrakterna. »Nyans-

riket« handlar om Örebro län och sålde i 10 000 exemplar.
– Jag tyckte att det behövdes en sådan bok och hade åkt runt i länet 

och fotograferat under några år. Texten är betraktelser av författaren 
Clas Thor och bilderna i huvudsak landskap och djur. Eftersom företag 
ville köpa boken kom den också ut på engelska. 

Bara två år senare kom bok nummer två – »Svansjön: dagbok från 
Tysslingen«.

– Varenda morgon och kväll under tre veckors tid åkte jag ut och fo-
tograferade, det är ju då ljuset är som bäst. Jag jobbade stenhårt. 

Boken trycktes i 3 000 exemplar och är helt slutsåld. Men Tysslingen 
kommer förmodligen att dyka upp i ett nytt projekt, denna gång i film-
format. Under 2010 planerar J-P att fjärrstyra en flotte med en kamera 
in bland svanarna i sjön. Projektet får ta upp till två år – om det nu blir 
av. Idéerna är många, och alla hinner inte omsättas till verklighet. Ib-
land är det tvärtom.

Ett projekt som liksom av en slump råkade gå från en bildsamling till 
Världsnaturfondens Pandabok 1999 var »Så skimrande«. 

– Det är 25 års fotograferande som är samlat i den boken. Jag har rest 
runt i Sverige så himla mycket. Världsnaturfonden fick nys om det och 
bad om material 1998. Året därpå valdes boken till Årets Pandabok. »Så 

Proceduren att ta en bra bild är lika svår i 
dag som när man fotade med film. man måste 
ha känsla för bildvinklar och komPosition. 
J-P Lahall

J-P Lahall har gett ut 8 böcker:
1994 Nyansriket (tillsammans med Clas Thor)

1996 Svansjön: dagbok från Tysslingen (tillsammans med Clas Thor)

1998 Så skimrande (tillsammans med 

Hans Odöö) (årets Pandabok 2001)

2001 Jag har sett (tillsammans med Arne 

Johnsson)

2002 Fågelliv betyder orden/Vandringar 

i Erik Rosenbergs riken (tillsammans med 

Clas Thor)

2005 Boken om Hjälmaren (tillsammans 

med Helena Karlsson och Erik Winnfors)

2007 De fyra årstiderna (tillsammans med 

Svenska Kammarorkesterns tolkning av 

Vivaldis De fyra årstiderna på en cd-skiva)

2009 I Linde och trakterna däromkring skrivs det mycket vackert 

(tillsammans med Clas Thor)
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skimrande« såldes i 30 000 exem-
plar och översattes till både eng-
elska och tyska. Men vilken jäkla 
kamp det var, jag var trött i flera 
år efteråt. Produktionen var jätte-
jobbig, och vi tog hand om dist-
ributionen åt Världsnaturfonden. 
Det var gigantiskt! Och en chans-
ning, för fotografen betalar hela 

kostnaden för utgivningen själv. I det här fallet landade den på drygt en 
och en halv miljon kronor. Världsnaturfonden köper in boken för något 
mer än tryckkostnaden eftersom de säljer böckerna till förmån för fon-
dens arbete. Det ställer man gärna upp på. Sen får man försöka göra 
någon vinst genom att sälja till företag och privatkunder. Det är tufft.

Men slitet lönade sig, så mycket att J-P hade råd att trycka en bok 
helt efter eget huvud. Ofta har förlagen synpunkter på det mesta kring 
produktionen av en fotobok, så slutresultatet blir ofta en jämkning mel-
lan förlag och fotograf. Så inte med »Jag har sett« som J-P gav ut 2001 
tillsammans med poeten Arne Johnsson.

– Den här boken kom från hjärtat. Jag valde bara bilder jag kände för, 
utan att kompromissa med någonting. Arne jobbade likadant med tex-
terna. Vi visste båda två att den inte skulle bli en storsäljare eftersom den 
innehåller några annorlunda, något blodiga, bilder. Vi tryckte upp den i  
5 000 exemplar och den sålde jättebra till samlarna och fotograferna, 
men inte till företagen. 

Lokaltidningen i Örebro skrev ner »Jag har sett«, medan den togs 
upp på Dagens Nyheters kultursida. Vilket inte är helt vanligt för en fo-
tobok. Dessutom skickade ordföranden för Naturfotograferna in boken 
till tävlingen International Federation of Wildlife Photography – och 
den vann titeln »Årets fotobok i Europa 2003« med beröm för bästa 
tryck, bästa foto och bästa form.

– Jag visste inte att Staffan Arvegård hade skickat in boken, så det 
kom som en glad överraskning. Men visst är det intressant hur olika 
fotografier uppfattas? Alla har sin smak. 

EgEn biLdstiL
J-P har aldrig gått någon fotokurs utan lärt sig av sina misstag och 
genom att vara ute i verkligheten.

– En egen bildstil får du när du utgår från dig själv. Var självkritisk. 
Man kommer inte vidare om man bara härmar andra. I början är det 
naturligt att vara osäker, men bara man tror på sig själv kommer man 
att utvecklas. Trägen vinner.  

Jan-PEtEr LahaLL

Född 1955.

Familj Två döttrar.

Webbsida www.lahall.com

Utrustning Canon Eos 1Ds Mark III samt Canonobjektiven 

16-35mm f/2.8L, 24-70mm f/2.8L, 180mm f/3.5L Makro, 70-

200mm f/2.8L IS, 35mm f/1.4L, 300mm f/2.8L IS, 500mm f/4L 

IS. Dubbel uppsättning av allt.

aktuell Utställning i Torshalla 28 januari-28 februari. Film om 

svanarna i Tysslingen. Kommer troligtvis att skicka in ett förslag 

till en ny Pandabok i år, eller nästa.

almanacka med natur- 
sköna motiv
Varje år ger J-P Lahall ut en 

almanacka med 13 motiv på ett 

år. Pappret är sidenmatt och bil-

derna är skyddade med uv-lack. 

2010 kommer almanackan ut för 

16 året i rad.


