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En parkeringsplats i Santa Monica, USA. Erik Undéhn åker ut och rekognoscerar noggrant inför varje plåtning. Allt måste 
stämma eftersom han har begränsat med tid och ofta fotograferar sina egna projekt med en Arca-Swiss F-Metric 4X5.
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Erik Undéhn jagar perfektion. Han expo-
nerar hellre en gång än hundra och räds 
inte för att återkomma till samma motiv 
tills bilden blivit exakt rätt. För det har 
han belönats med Konstnärsnämndens 
bildkonstnärsstipendium och raggats  
upp av en fotografagentur på stark  
frammarsch.
text Amy lAgErmAn foto Erik Undéhn

Strikt i  
storformat

galleri erik undéhn

D et var så sent som i april 2009 som Anna Carlsson och 
Fredrika Palmstierna från fotografagenturen Sylvie 
frågade Erik Undéhn om han inte skulle gå med.

– Jag tänkte att det bara var att köra på, det verkade schysst. 
De har en bra glöd, samtidigt som de har jobbat på en av de 
största fotografagenturerna förut.

Gillandet är ömsesidigt. Anna Carlsson på nystartade 
Sylvie säger glatt att de var beredda att hota Erik med lek-
sakspistol för att få med honom i familjen.

– Redan från början pratade vi om Erik eftersom han är 
fantastisk på det mesta han tar sig för. Han passar in i vår 
vision om vad vi vill åstadkomma och vi har samma kommer-
siella mål. Att han dessutom är driven och jobbar parallellt 
med sina egna konstprojekt är en stor bonus. Vi är jätteglada 
över att han ville jobba med oss.

Formats mot perfektion
Eriks konstfoto har ett tydligt signum och känns igen på 
enkelheten och det minimalistiskt strikta. 

– Jag är besatt av att saker ska vara stilrena, berättar Erik 
medan han visar sin ena portfolio. Han har nämligen två, 
en för konstfoto och en för reklam.

– Och jag har en teori om varför. Farsan är en otrolig – 
manisk – perfektionist. Fast det stämmer inte helt heller … 
Kolla bara på mina skor.

Han pekar ner mot fötterna under skrivbordet och vickar 
på tårna. 

– De har hål och ser ut som om jag gått genom eld med dem. 
Under en sekundlång paus fattar han tag i en annan tanketråd.
– Kanske har min stil med att göra att jag åkte skateboard 

från det jag var elva år tills jag fyllde 27. Där skulle allt vara 
perfekt. Var skosnörena två millimeter för breda, eller man 
bar skateboarden på fel sätt, blev man totalmobbad. Men 
med kärlek. Jag var likadan, så hela min formning har varit 
att alltid få allt perfekt.

Samtidigt som Erik lutar sig tillbaka i kontorsstolen 
erkänner han att han är hyfsat slarvig, och mycket väl kan 
glömma att ta med stativet ut på en fototur. Han exponerar 
fel. Chansar. Fast han vet alltid vad det är han vill ha. 
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– Jag är ingen tävlingsmänniska och blir aldrig sur om jag 
förlorar. Jag är en sådan som funderar länge och återkommer 
till ett motiv flera gånger. Så skulle jag komma hem från 
en resa med hundra exponerade rullar och bara en bra bild 
skulle jag vara helt nöjd med det. 

Vilket faktiskt hände när han kom hem från en Tokyo-resa.
– Jag hade råkat lägga rullarna i lådan i säkerhetskontrollen 

på väg från usa och tänkte slänga dem när jag kom hem. 
Men så ställde jag upp dem på ett bord i stället, glömde att 
kasta rullarna och fick med dem till Japan. Inte bra, på de 
flesta bilderna var det ett ljusspår som förstörde fotot. Det 
var bara tre som jag kunde använda. 

Uppskattar tidlöst hantverk
Det är för att prata om Eriks konstfoto som vi har träffats i 
hans källarlokal på Mariatorget i Stockholm. Vackra bilder av 
ibland ganska ful arkitektur, men även tidlösa fastigheter som 
har stått oförändrade genom decennier av modeväxlingar. Det 
är nästan hjärtskärande rena linjer som möter betraktaren. 
Inget stör, tonerna harmonierar vilsamt med varandra och 
åskådarens blick leds varsamt men bestämt rätt in i bilden. 

Erik har örnkoll på var och när vartenda foto är taget, hur 
många gånger han har besökt platsen och framför allt vad 
han velat uppnå med varje bild. På jobbet hyr han digitala 
kameror, men på egen hand fotograferar han analogt med 
storformatskameran Arca-Swiss 4x5 tum och objektiven 110 
millimeter eller 150 millimeter. Motiven, gärna med 50-tals-
betoning, hittar han kanske främst i Kalifornien.

– Saker som gjordes då var tänkta att hålla länge, det var 
ett hantverk. Ta till exempel en Coca-cola-burk i dag. Den 
kan se ut hur som helst eftersom alla vet att utseendet ändå 
kommer att ändras om ett halvår. Titta sen på en Cola-flaska 
från 50-talet. Den är stilfull och enkel. Jag gillar det. Då 
målades skyltar av professionella skyltmålare. Och framför 
allt i Los Angeles är allting bevarat.

Några år efter att Erik hittat sitt bildspråk upptäckte han 
amerikanske fotografen Stephen Shore, som har ett liknande 
uttryckssätt och som fortfarande, flera år senare, är en av 
Eriks favoritfotografer.

– Det är jättebra att inspireras av andra, så länge man inte 
kopierar. Allt går att göra nytt, att ge en personlig prägel.

En av Stephen Shores specialutgåvor trängs bland andra 

Bilden av en tvättomat är en av tre bilder som Erik är nöjd med 
från en resa till Tokyo. Fotograferad med Mamiya 7. 
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fotoböcker och konstnärsböcker i väggen bredvid skrivbordet. 
Lika ofta som han reser sig för att hämta något från ett bord, 
eller visa något ur kameraskåpet, eller bläddrar fram en bild 
ur portfolion, vänder han sig åt sidan för att plocka fram en 
särskild bok som illustrerar vad han menar. Genomgående 
är bilderna han pekar på grafiskt rena och utan krusiduller. 
Ibland plockar Erik bort någon störande detalj ur sina egna 
bilder med hjälp av Photoshop, som en lyktstolpe som står 
dumt placerad mitt framför byggnaden, eller ett fult byggpro-
jekt som förstör motivets helhetsintryck. Förutom att inget 
får störa är det också viktigt att ingen känner igen byggnaden.

– När någon tittar på en bild känns det inte kul när den 
första frågan är om det är Hötorgsskrapan jag plåtat. Då 
faller poängen. Det som är intressant är ju formen, hur jag 
har gjort och så vidare. Egentligen är mina fotografier inte 
särkskilt svåra att ta, men det krävs lång tid för att få ljuset 
och känslan exakt rätt.

Just att få bilderna exakt rätt är villkorslöst. 
– Jag har en extremt stark vilja – jag kan bli galen om jag 

inte får som jag vill i mina egna projekt. En byggnad med 
förvrängt perspektiv duger till exempel aldrig.

Vilket kontrasterar starkt mot den fotograf han är när 
han jobbar i reklambranschen, där han enbart fogar sig efter 
uppdragsgivarens idéer och visioner. 

– Variationen är riktigt skön. När jag kör mina egna projekt 
bestämmer jag allt, men när jag jobbar på uppdrag har jag 
ingen egen vilja alls. I stället har jag mer resurser; assistent, 
ljus och mycket annat. Reklam ger mycket som är positivt.

Han har fotat för välkända kunder - tv6, Bon Magazine, 
Triss, Apoteket, Sony Ericsson och flera andra – men tycker 
inte att det är så mycket att orda om.

– Jag plåtar reklam för pengarnas skull. Jag vet vad jag 
gör och kan leverera. Det ger mig möjlighet att köra vidare 
med mitt eget projekt. 

detaljplanering bakom framgång
Erik pluggade fotografi på Kulturama och senare på 
International Center of Photography i New York. Direkt 

Barstow, USA, fotograferad med Mamiya 7.
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efter att han flyttat hem till Stockholm från New York job-
bade han som frilansassistent till fotograferna Peter Gehrke 
och Carl Bengtsson.

– Jag visste att om jag ville få betalt som fotograf måste jag 
jobba kommersiellt. Det var guld att upptäcka att jag kunde 
tjäna pengar för att sedan resa bort och göra egna projekt. 

Förutom att visas i utställningar i både London och i Sverige 
renderade konstfotografierna honom Konstnärsnämndens 
bildkonstnärsstipendium 2007. 

På de vitmålade kontorsväggarna sitter några egna foto-
grafier, och precis vid dörren står monterade printar från 
utställningen på Galleri Marie Laveau förra året. Samtidigt 
som han jobbat med egna projekt har han tjänat sitt levebröd 
i en stentuff reklambransch. 

– Jag har aldrig gett mig chansen att tappa fokus. När jag 
behövt pengar har jag inte ställt mig på deltid i Pressbyrån 
utan tagit ett frilansjobb som fotoassistent. Hamnar du snett 
i början är risken stor att du glider bort från fotograferandet 
och slutar som heltidsanställd på det där stället där du bara 
hade tänkt stanna några dagar.

Erik verkar ha extra många timmar på dygnet, men kon-
staterar enkelt att det handlar om drivkraft och intresse.

– Ibland när jag frågar någon om de har tid att träffas 
säger de «nej, jag ska fika med en kompis» vilket är rätt 
konstigt. En fika tar inte hela dagen. Själv fikar jag, åker 
och fotar, repar med bandet (Erik spelar gitarr i The Early 
Dayes, reds anm.) och åker sen hem och käkar med min tjej. 
Det handlar om planering. 

Berättelserna kring de egna bilderna är spännande. Han har 
varit i Barstow, usa, och besökt ett träningsläger för militä-
rer. Innan de skickas till Irak förbereds militärerna för mötet 
med en ny miljö genom att konfronteras med inhyrda torg-
försäljare, självmordsbombare och blodiga offer på gatorna i 
Låtsas-Bagdad. Erik blev guidad och fann det hela fascinerade, 
trots att han håller sig på långt avstånd från det politiska 
resonemanget. En av träningsstäderna var under konstruktion 
och det var där han tog bilden. Resultatet liknar en science-
fiction-tolkning av en livlös stad. En annan bild kommer från 
en parkering i Santa Monica. Eftersom Erik jobbar med analog 
fullformatskamera är det alltid noggranna förberedelser som 
gäller. Han kan åka och reka på en plats flera gånger innan han 
vet tillräckligt om platsen för att komma i mål med visionen. 
När så rätt dag kom var det vackert dimmigt. Han hade sett ut 
rätt plats, monterat kameran på stativet, mätt ljuset och ställt 
in skärpan med lupp. Men precis när han ska fyra av kameran 

«Jag har aldrig gett mig chan-
sen att tappa fokus. När jag behövt 
pengar har jag inte ställt mig på 
deltid i Pressbyrån utan tagit ett 
frilansjobb som fotoassistent.»

Torö, Sverige, fotograferad med Arca-Swiss F-Metric 4X5. 
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Erik Undéhn 

Född 1976.
Bor Stockholm med flickvännen Kristina.
Utrustning Arca-Swiss f-Metric 4x5» 
storformatskamera, Mamiya 7, Nikon 
fe2 och digitala Canon eos 5D Mark II. 
till Canon använder erik Canon 50 mil-
limeter f/1,4 (men hyr gärna 50 millimeter 
f/1,2). På Arca-Swissen monteras 110 
millimeter och 150 millimeter. Mamayan 
används bara med 80 millimetersobjektiv. 
Dessutom följer fyra blixthuvuden och 
två blixtaggregat från elinchrome med på 
fotojobben.

– När jag jobbar hyr jag också gärna 
Hasselbladare med Phase-one-bakstycke, 
och skulle gladeligen använda den privat 
också. Men den är för dyr för att köpa.
Webbsida www.eriku.se och 
www.sylvie.se

FoTo: CArl UNdéhN

slocknar all gatubelysning – och bilden dör. Det fanns inget 
annat att göra än att packa ihop och återkomma en annan dag.

– Just då svor jag troligen, men samtidigt tyckte jag ju att 
det skulle bli en kul historia att berätta när jag kom hem.

Bevarar hantverket i stora format
Erik började plåta med storformat när han insåg hur otroligt 
skarpa bilderna blir med bländare 64. 

– Det tog ett litet tag att finslipa tekniken, kanske nåt år, 
men nu är jag helt van. En fördel utom skärpan är att jag 
kan ställa perspektivet så att till exempel byggnader inte 
lutar över åskådaren.

Fast det går inte att jobba snabbt med storformatskameran. 
Vet han med sig att det ska gå undan använder han i stället 
en Mamiya 7. Alltid film, alltid Kodak 160 nc exponerad 
på iso 100.

– Jag älskar kamerahantverket, det har gått förlorat med 
den digitala tekniken. Och apropå digitala kameror, det är 
riktigt dåligt att man inte kan dra upp bilderna hur stort 
som helst. Idiotiskt och bakåtsträvande. Alla ska så klart inte 
tvingas fota med 4x5-kamera, men man får inte glömma 
kvaliteten. Det är viktigt att bevara hantverket. ■

Erik Undéhn föredrar att prata om bild och fototeknik snarare än exakt vilken byggnad 
bilden föreställer. Fotograferad med Arca-Swiss F-Metric 4X5.


