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Han har jobbat i nära 40 länder och bevakat fler konflikter 
än de flesta bildjournalister gör under en livstid. Nu är det 

dags för 26-åriga Martin von Krogh att sansa sig lite. Vi 
hälsade på i hans nya indiska kontor.

text linus höök foto Martin von krogh

porträtt martin von krogh

Världspressens 
man i Indien  

I början av 2008 studerade 14-åriga Shakirullah från Pakistan på en reli-
giös skola i norra Pakistan. En dag kom hans mulla – religiösa lärare – och 
tog honom åt sidan. Han berättade för honom att han blivit utvald att gå 

ut i «jihad», det heliga kriget. Han försökte sätta sig emot och ville inte 
åka, men dom packade en bil full med sprängmedel och hans uppgift var 

att spränga sig själv på en marknad i Kandahar i Afghanistan. Vid gränsen 
blev dom stoppade av säkerhetsstyrkor och Shakirullah åkte in i fängelse. 

Nu sitter han på ett säkerhetsfängelse i Kabul under obestämd tid. 
– Det enda jag vill nu är att åka hem till min mamma, säger han. 

Taxin är liten och av typen Fiat Padmini, en 
femtiotalsmodell som i svartgul taximålning 
dominerar gatorna i Indiens större städer. 

Resan från Indira Gandhi Airport till centrala Delhi 
tar en dryg timme och utanför flyger ett disigt och 
fotogeniskt Indien förbi. Om du som fotograf skulle 
göra den här resan för första gången skulle du för-
modligen få lust att stanna till flera gånger för att 
kunna kliva ur och ta en bild. Om du är förstagångs-
besökare kommer du nog inte att be taxichauffören 
stanna, det gäller ju att inte röja sig som lättlurad 
färsking. Istället sitter du och gapar i baksätet över 
det exotiska landskapet som flimrar förbi utanför. 
Du häpnar över apor som strövar i klungor vid sidan 
av motorvägen, korna som bökar bland sopor, de 
små skjulen med sina rykande tekittlar och barnen 
som knackar på rutan vid rödljusen. Och allt annat 

som får vilken medelvagabond som helst att känna 
sig långt hemifrån.

Det går inte att förbereda sig på ett möte med en 
stad som Delhi. Du kan försöka genom att läsa på, 
skumma en reseguide eller två. Kanske se filmen 
«Slumdog millionaire» och skaffa dig en känsla av 
hur en vardag i miljardlandet Indien kan te sig. Men 
när du kliver ur taxin efter din första resa i Indien 
kan du vara säker på att du inte bara betalat ett för 
högt pris för taxin som dessutom kört dig till fel 
hotell - du kliver faktiskt in i en annan värld.

– Jag var gråtfärdig i två veckor när jag kom hit 
första gången. Hittills har jag inte träffat någon 
som blivit blixtförälskad i den här staden. 

Martin von Krogh har nyss flyttat hit för andra 
gången. Vi står på takterrassen utanför hans kom-
binerade lägenhet och kontor och stirrar ut över 
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Delhi. Det har hunnit bli kväll och nedanför oss ligger kvar-
teret Nizzamuddin, ett muslimskt område med ett uråldrigt 
tempel, Nizzamuddin Shrine, som varje år lockar hundra-
tusentals pilgrimer från hela världen. 

– När jag flyttade härifrån sist trodde jag aldrig att jag skulle 
flytta tillbaka. Men det är en stad man lär sig att sakna, inte 
minst känslan att jobba här. Hela Indien utvecklas explo-
sionsartat, både ekonomiskt och kulturellt. Varje morgon 
kan jag saxa tio uppslag på bra jobb ur morgontidningen. 
Dessutom har jag träffat vänner här som jag kommer ha 
med mig resten av livet.

Första vevan stannade han i åtta månader på frilanskon-
trakt för bildbyrån World Picture News, wpn, och jobbade 
över hela Sydasien; Indien, Pakistan, Iran, Bhutan, Nepal, 
Sri Lanka och Afghanistan.

Det var på inrådan av redaktörerna på wpn som flytten 
gick just hit. En strategisk utkikspost i en händelserik del 

Nepal går igenom en stor förändring just nu. Maoisterna är inte längre i 
opposition utan är med och styr landet. För första gången på många år är 
det fred, men spåren av kriget syns överallt. I den tidiga morgondimman 
utanför Pokhara skymtar en sjukstuga omgiven av vakttorn och taggtråd.

I augusti 2008 blossade återigen häftiga stridigheter upp i Norra Kivu i 
östra Kongo-Kinshasa. På båda sidor används barnsoldater flitigt. En del 
blir kidnappade från sina hem, andra anmäler sig frivilligt. På dagarna går 
dom i skolan eller spelar spel i uppehållsrummet. På nätterna kommer 
minnen från våldtäkterna, tortyren och avrättningarna tillbaka, minnen 
som kanske för alltid kommer att hemsöka de cirka 30 före detta barn-
soldaterna mellan 12 och 17 år som för tillfället bor på ett skyddsläger i 
staden Goma.
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av världen. Även Gaza kom på tal, men Martin 
tackade nej. Han var trött på konflikterna, orosrap-
porteringen och katastroferna. Trots att han bara 
är 26 år har han hunnit jobba i ett 40-tal länder 
och bevakat tillräckligt många konflikter och kata-
strofer för att en svensk kollega elakt kallat honom 
för «von Krig».

– Delhi kändes som något nytt, en möjlighet till 
ett lite lugnare tempo och en plats dit min tjej kan 
komma på besök. Det ger också chansen att foku-
sera på historier som inte handlar om konflikter. 
Sedan några år tillbaka jobbar jag med lite mjukare 
ämnen, historier som växer fram ur research på ett 
annat sätt än tidigare. Men fortfarande tror folk i 
Sverige att jag bara reser mellan krigszoner, det är 
ganska frustrerande.

Vi bläddrar igenom hans senaste utställning 
«Tally Ho», en samling bilder från det senaste 
året i Afghanistan och Indien. Det är en lågmäld 
svit av spretigt gatufotografi och reportagebilder. 
Bildernas takt och ton skiljer sig från varandra och 
visar att de är hämtade från olika typer av uppdrag. 
Ändå hänger de ihop, exotiska och fantasieggande. 
Det finns något i Martins sätt att förhålla sig till 
omvärlden som slår an tonen i de flesta av hans 
bilder, ett sätt att samla en berättelse, eller åtmins-
tone känslan av en berättelse, i en bildruta. Ofta 
tycks händelseförlopp ha stannat upp en stund, 
tystnaden lagt sig och berättelsen nått ett avgörande 
skede, en point of no return. Både vid föreläsningar 
och vid den här intervjun återkommer Martin till 
vikten av en berättande tråd i reportagen. Hur han 

Först senare har jag insett att jag kan göra en insats 
på andra sätt än att bevaka konflikter. 

Mumber är en 17-årig barnsoldat som flytt från kriget till lägret i Goma.Kasereka är en 14-årig tidigare barnsoldat som likt de andra barnen 
i lägret i Goma väntar på att få återvända till sin familj.
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trots irriterade bildredaktörer ofta lämnar en «tajt 
edit» – ett smalt urval av bilder i sina reportage. 
Risken är annars för stor att berättelsen slarvas 
bort, menar han. Bara när han är missnöjd med 
ett jobb skickar han iväg floder av bilder och låter 
någon bildredaktör eller redigerare sköta urvalet. 
I «Tally Ho» tycks varje bild istället själva utgöra 
en historia. Det kanske är det som kallas att fånga 
en känsla.  

Efter ett större antal opublicerade reportage 
om ungdomar inom Reclaim the street-rörelsen 
stack han 1999 till Tjeckiens motsvarighet till 
Göteborgskravallerna; imf-demonstrationerna 
i Prag. Där stötte han ihop med journalisten och 
författaren Magnus Linton, en person vars kamera 
lyckligtvis gått sönder.

– Jag hade inte en susning om vad jag höll på 

med. Men jag lyckades sälja mitt första reportage 
till Arbetaren och dessutom skrapa ihop tillräckligt 
för en utställning åt sida. Magnus Linton skrev 
texter och Thomas Andersson Wij lirade gura på 
vernissagen.

Ett halvår senare ringer den spanske fotografen 
Pasqual Gorriz upp Martin och föreslår en resa 
till Västbanken. 

– Vi hade lärt känna varandra i Prag och han 
lovade att han skulle lära mig hur det här jobbet 
funkade. Såklart åkte jag med.

Det är nu Martin skaffar sin första skottsäkra 
väst, en blå som han får låna av en fn-konvoj och 
sedan glömmer att lämna tillbaka. Det är också 
under den resan som Martin för första gången blir 
känd i branschen. Inte genom sina bilder, utan för 
att han blir knivhuggen då han fotograferar en 

På den indiska landsbygden i delstaten Uttar Pradesh utanför 
staden Banda står tiden still. Några unga pojkar springer hem 

från fälten innan mörkret lägger sig över byn.
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begravning i Jerusalem. Som 18-åring i det läget skulle nog de 
flesta precis som Martin ge karriärvalet en ordentlig funderare. 
Slutsatsen blev att ett jobb förmodligen inte blir mer spännande 
och äventyrligt än så här. 

– Precis som de flesta som inte rest i konfliktområden hade 
jag en väldigt romantisk bild av hur det fungerade. Jag ville visa 
svårigheterna i världen och var med och förändra. Det är lätt att 
kritisera den sortens reportage, men å andra sidan – vad skulle 
ske om ingen gjorde de här reportagen? Valet att bli journalist 
bygger på att jag vill känna att jag har en funktion för andra 
människor än mig själv, att ge något tillbaka till världen kanske. 
Ändå sökte jag mest efter action och äventyr i början. Först 
senare har jag insett att jag kan göra en insats på andra sätt 
än att bevaka konflikter. Nu har jag mer närvaro i jobben och 
större respekt för personerna i mina reportage. Dessutom har jag 
insett att det går att skildra en konflikt mycket starkare genom 
att berätta om människorna vid sidan av de stora konflikterna. 

Bahati Ndayise är 10 år och bor i Kikomba i norra Kivu-provinsen i 
Kongo tillsammans med sina syskon och sina föräldrar.
– Vad har du för dröm?
– Jag skulle vilja vara en vit man.

Fourah 12 år född i Goma i norra Kivu-provinsen. 
Där bor hon tillsammans med sina föräldrar och 
tre systrar och två bröder.

Maria är 13 år och bor i Goma, norra Kivuprovinsen, tillsam-
mans med sina föräldrar och sin bror och syster.
– Vad har du för  drömmar?
– Jag vill gifta mig, skaffa barn och resa till Europa.
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Ett exempel är en serie barnporträtt från Kongo där jag låtit 
barnen prata om sina drömmar om framtiden. Jag tror att det 
ger en djupare insikt än maskingevär och krigsvagnar.

Hans första skola blev tidningen Värnpliktsnytt, liksom jour-
nalisthotellen under åtskilliga frilansresor till Västbanken. 
Karriären hade kunnat ta slut i samband med flodvågskata-
strofen 2004. Martin var på familjesemester i Phuket och om 
inte frukosten blivit försenad den där annandagens morgon 
hade han förmodligen legat på en strand på Phi Phi-öarna när 
tsunamin rullade in. Istället varslades han om katastrofen och 
var förste svenske fotograf på plats att dokumentera förödelsen, 
bilder som senare utsågs till årets utlandsreportage i tävlingen 
Årets-bild. Några månader senare kontrakterades han av wpn. 
Med avbrott för diverse sommarvikariat på någon av kvällstid-
ningarna har wpn hängt med som arbetsgivare sedan dess. Att 
jobba för en internationell byrå som wpn bygger på ett sorts 

För att skydda sig under tävlingen har ryttarna 
tjocka lager av läder och ofta nån form av 

huvudbonad. Den här ryttaren har en gammal 
rysk pansarvagnshuva.

Innan matchen börjar kan publiken mot en slant få provrida tävlingshäs-
tarna. Några unga killar visar stolt upp några av sina konster och tricks. 
Buzkashi är en traditionell centralasiatisk hästsport som går ut på att 
plocka åt sig ett huvudlöst getkadaver och rida iväg med det. Man kan 
säga att det är en blandning mellan hästpolo och tjurrusning i Pamplona.
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Martin von Krogh
Ålder 26 år.
Familj föräldrar, syster, flickvän och 
flickvännens dotter och den ny adopte-
rade indiska gatuhunden Pablita.
utmärkelser PfK:s ungdomsstipen-
dium 2005 och totalt fem statyetter i 
tävlingen Årets bild i kategorierna Ut-
landsreportage, Vardagsliv, Nyhetsbild, 
Sportreportage och Porträtt.
utställningar en om året helst. Den 
största visades på Kulturhuset 2006 
under titeln «War - what is it good for».
alternativkarriär Skådis. Har läst tea-
tergymnasium, spelat på Dramaten och 
turnerat med Riksteatern.

frilanskontrakt. När byråns kunder, tidningarna, efterfrågar en 
bild eller ett reportage skickar byrån jobbet vidare till någon 
av sina fotografer. 

– Jag får ingen månadslön av dem, men ungefär hälften av varje 
månads reportage gör jag åt wpn. Antingen är det en egen idé 
som jag säljer in till tidningar via dem, eller ett uppdrag som de 
lägger ut. Jag har förtur på de indiska jobben inom byrån, men 
uppdragen kan lika gärna vara i Afghanistan eller Sri Lanka, 
till exempel. Den andra hälften jobb är reportage som jag säljer 
själv, huvudsakligen till svenska tidningar. 

Uppdragen för wpn är främst utlandsjobb. Reportageresorna 
är tidvis långa och under en period var Martin även bosatt i 
Singapore. Det är ett vagabondliv på gott och ont.

– Klimatet mellan kollegor är bättre när det gäller utländska 
fotografer. I början minns jag hur jag träffade samma fotogra-
fer på jobb efter jobb, men bara en hälsade. Det finns ingen 
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Utmaningen ligger i att se bortom 
det exotiska kaoset och de
färgglada kryddorna.
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tradition att hjälpa varandra, speciellt inte för de 
som kommer in som nya.

När vi lämnat lägenheten på jakt efter en restau-
rang är det några av kvarterets slingrigaste gator 
som möter oss. Ett målande uttryck skulle vara 
att Martin kilar mellan gränderna. Han hälsar 
lite här och där längs promenaden och verkar ha 
bott i kvarteret hur länge som helst.

– Jag brukar fotografera gatubarnen här. 
Speciellt ett gäng med killar i tioårsåldern som 
brukar sitta häromkring och sniffa lim. När jag 
träffade dem första gången insåg jag att jag inte 
var långt ifrån deras situation när jag föddes. Jag 
hade förmodligen varit deras colombianska mot-
svarighet om jag inte blivit adopterad.

Kamerorna har lämnats hemma den här kvällen, 
förutom en polaroidkamera som Martin bär med 
sig för att ta dagboksbilder som omsorgsfullt nålas 
upp på sovrumsväggen. Annars råder inte direkt 
brist på kamerateknik i Martins liv. Sedan några 

Maj, 2008. En nyfiken besökare kikar in 
genom salongsdörrarna strax innan det 
är dags för insläpp i biografen i Kabul. 
under 60- och 70-talet beskrevs Kabul 
som Sydasiens Paris dit man åkte för att 
roa sig. 

Sen kom kriget och biograferna stäng-
des en efter en. Idag är Afghanistan mer 
tillåtande, men efter talibanstyret finns 
det ständiga hotet från konservativa 
krafter kvar. 

Azizz Ahmad, 45 år, har jobbat i bio-
grafbranchen i 25 år. tidigare var han 
direktör för an annan biograf men idag 
jobbar han som säkerhetsansvarig för 
Pameer.

På dom flesta håll i Kabul kan man se märken efter kriget.
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Mohammad Shari, 22 år, jobbar för kiosken på biografen 
och säljer godis under föreställningarna.

Livets orättvisor. Strax 
utanför New Delhi ligger 

den lilla mjölkfarmen 
som har ett 20-tal oxar. 

Varje morgon kommer 
folk för att köpa mjölk, 

vissa mer än andra.

år är han sponsrad av Nikon vilket innebär att 
han får låna all tänkbar kamerateknik. Men en 
titt i kameraväskan avslöjar inget överdåd. En d3 
laddad med 24-70 och en d700 som varvas med 
de fasta objektiven 24, 35 och 50 millimeter.

– Helst använder jag bara d700:an och de fasta 
gluggarna. Det bli en annan skärpa och en annan 
sorts bilder. Man är inte pressfotografen med 
stort P när man använder den, det blir lättare att 
försvinna i mängden. Det är så jag vill se mig själv 
som fotograf; en flanör som iakttar. Viktigast för 
mig just nu är att betraktaren ska känna närvaro 
i mina bilder. Jag vill vara någon som kan spat-
sera in i människors liv utan att störa vardagen 
och fånga verkligheten precis som den är, utan 
att det blir för estetiskt och exotiskt. I ett land 
som Indien är det ingen lätt match. Det är svårt 
att ta dåliga bilder i det här landet. Utmaningen 
ligger i att se bortom det exotiska kaoset och de 
färgglada kryddorna. n

Fortfarande tror folk i Sverige att 
jag bara reser mellan krigszoner, 
det är ganska frustrerande.


