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Abstract 
 
The purpose of this study is to follow the work of photographer Bertil 
Ludvigsson all through his career. I am studying the way his works has changed 
and how he has made use of the development of the technology. 
Bertil Ludvigsson has close to 50 years of experience behind the camera as a 
professional and his work represents a great variation of motive and techniques. 
His mainly concentration has been photographing people in their own 
environment and then to go further on and make the picture a challenge for the 
eye.  
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INLEDNING  
 
 
Fotografiet 
Ett fotografi kan vara resultatet av många timmars väntan på rätt ljus och 
omsorgsfull förberedelse av kompositionen. Det handlar då om en planerad bild. 
Idén finns redan i huvudet på fotografen och skall med teknikens hjälp fästas på 
papper. I motsats till det kan också något ske på ett ögonblick, då allt faller på 
plats i ett lämpligt bildmotiv, och en fotograf lyckligtvis är beredd med sin 
kamera och fångar bilden. Ett sådant ögonblick kommer inte igen och går inte 
att återskapa. I båda fallen handlar det emellertid om att, så att säga, se bilden 
innan den blivit en materiell bild – grundreceptet för att bli en framgångsrik 
fotograf.  
       Fotografiet har en speciell plats och funktion i de flesta människors liv, som 
dokumentation eller som konst. Oavsett om vi tycker om det eller ej så ställs vi 
dagligen inför mängder av fotografier och andra slags bilder i vår vardag. 
Många gånger tänker vi kanske inte nämnvärt på att de finns där då de trots, 
eller snarare på grund av, sin enorma kvantitet tenderar att bli osynliga, ibland 
blir vi upprörda av dem och i andra fall beundrar vi dem på en utställning. 
       När filmen kom spåddes det att fotografiets popularitet skulle minska. De 
två teknikerna kom dock inte att konkurrera med varandra utan fyller olika 
funktioner. Ett fotografi ger oss möjlighet att studera detaljer som vi i 
verkligheten inte ser eller inte hinner uppfatta. För konstens del har den 
fotografiska bilden under sin historia bidragit till nytänkande och omvälvningar. 
Inom det egna området har fotografiet genomgått en snabb utveckling, från den 
tidiga daguerrotypen till dagens digitala bild. Under de senare tioårsperioderna 
har mycket hänt under kort tid och förutsättningarna jämte möjligheterna för den 
fotografiska bilden och dess utövare har vidgats betydligt. Möjligheterna att i 
efterhand påverka bilden är i dag stora tack vare den digitala bildhanteringen. 
Likt en konstnär som målar kan även fotografen nuförtiden ändra och lägga till 
både detaljer och färger och låta sin bild växa fram allt eftersom. Tidigare var 
fotografen på ett annat sätt hänvisad till att planera och beräkna slutresultatet 
redan vid tillfället för själva fotograferingen för att nå ett speciellt resultat. 
Manipulationer som oskärpa och perspektivfel, som inom den fotografiska 
bilden från början var tekniska misstag, kan nu läggas till efter noggrann 
planering för konstnärligt ändamål. Det går att bearbeta och ändra utseendet på 
bilden även under mörkrumsarbetet men inte i samma utsträckning som med 
digital teknik och framför allt inte lika enkelt vad gäller hantering av 
färgframkallning och färgkopiering vilket är svårare att inverka på.  
       Eftersom de flesta människor idag har en kamera och fotograferar i någon 
form själva så sätter det mer press på de yrkesverksamma fotograferna. En skarp 
bild räcker inte längre. Färg, form, linjer, val av motiv och bildens uppbyggnad 
måste presentera något nytt och unikt för att väcka uppseende. Ett annat 



 2

bekymmer kan vara att fotografiet på grund av sitt verklighetsavbildande inte 
ses som en skapad bild, utan endast som förmedlare av ett motiv. Motivet är 
verkligt, något som känns igen. Det frambringar personliga känslor och 
upplevelser men ses inte alltid som en fotografisk prestation.  
 
       Graham Clarke påpekar fotografens egen betydelse för vilka intryck bilden 
ger oss betraktare:  
 

First, we must remember that the photograph is itself the product of a 
photographer. It is always the reflection of a specific point of view, be it 
aesthetic, polemical, political, or ideological. One never `takes´ a photograph in 
any passive sense. To `take´ is active. 1

 
I avbildande stund måste fotografiet ha haft sitt motiv framför kameran, verkligt 
och äkta, annars funnes inget fotografi. En målning däremot kan vara resultatet 
av ett minne eller fantasi, det finns ingen nödvändighet i att tinget eller 
personen någonsin funnits på riktigt. Fotografiet har gärna framställts som 
sanningen, ett fotografi ljuger aldrig eller kameran ljuger inte, är ofta använda 
uttryck. Det senare är dock fortfarande riktigt i den bemärkelsen att det inte är 
apparaten i sig som far med osanningar, den registrerar bara vad människan vill. 
Faktum är att vad som visas, och hur, ligger helt i fotografens händer. 
Fotografen uttrycker sin egen åsikt i bilden och väljer också hur betraktaren 
skall se en händelse. Han väljer vad han vill förstärka eller dämpa och 
bestämmer därmed vinklingen och stämningen. Ett fotografi är lika subjektivt 
som alla andra sorters framställda bilder. Med digital fotografering och 
bildhantering är det dessutom lättare att med sin bild ”dra små vita lögner” och 
”vinkla sanningen”. I detta sammanhang, min uppsats, är det emellertid inte 
intressant med en sanningshalt utan bilden skall här ses som ett verk av en 
konstnär i fritt skapande. 
 
Syfte 
Syftet med denna uppsats är att studera en enskild fotografs utveckling under en 
lång och aktiv period. Jag vill se hur fotografens bilder förändrats och utvecklats 
från en tidig början av hans yrkesverksamhet fram till idag vad gäller 
arbetsmetoder, motivval och utförande. Vidare vill jag se om, och i så fall hur, 
teknikens utveckling påverkat hans sätt att arbeta och vad den betytt för det 
slutliga resultatet. Jag kommer att studera hur han komponerar sina bilder och 
väljer sina motiv och även undersöka om där kan finnas influenser från tidigare 
kända fotografer. Det är bilderna som blir huvudämnet i uppsatsen, men en 
presentation av människan bakom kameran bör emellertid ingå för att få ett bra 
sammanhang i mitt resonemang kring hans arbete. 

                                                 
1 Clarke, 1997, s.29 
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Underlag och avgränsning  
Fotografen, vars verk jag valt som underlag till min uppsats, är värmlänningen 
Bertil Ludvigsson. Under närmare 50 yrkesverksamma år har han fotograferat i 
Sverige och utlandet med en stor bredd och variation både vad gäller motiv och 
teknik.   
       Jag har emellertid valt att ta ett kliv framåt i Ludvigssons karriär när jag 
inleder mina studier av hans bilder och inkluderar därmed inte tiden i ateljén, 
som ägnades åt porträttfotografering. Det är vad som hände utanför ateljén och 
tiden efteråt, i vad jag vill kalla den ”fria” fotograferingen, som är intressant för 
mitt ändamål. Tiden då det egna skapandet och den konstnärliga förmågan 
kommer till uttryck, är det som är mitt mål. Därmed utesluter jag också många 
uppdragsfotograferingar där tekniken är fulländad men inte friheten. Det innebär 
att jag kommer att koncentrera mig på fotografens arbete från mitten av –70 
talet, som i och med en resa gav ett tydligt avstamp i framgångarna, och följer 
honom fram till idag med en nu, december 2005, aktuell utställning. Under 
denna tid arbetade Bertil Ludvigsson i femton år som fotograf på Värmlands 
museum. Alla böcker, stilleben, affischer och annat arbete som gjordes där 
kommer jag inte att gå närmare in på utan enbart använda vissa valda delar.   
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BERTIL LUDVIGSSON 
 
Samlingar 
För fotograf Bertil Ludvigsson är bilder en förbrukningsvara och han bekymrar 
sig inte nämnvärt om sina tidigare verk. Det är mer intressant att koncentrera sig 
kring vad som sker nu än på vad man tidigare har gjort, de bästa bilderna lever 
kvar i minnet och där växer de, anser han.  Det finns dock en gedigen samling av 
hans arbeten bevarade och arkiverade. På Värmlands museum finns mängder av 
negativ och åtskilliga hyllmeter staplade med fotografier, i olika storlekar i både 
svartvitt och färg. Likaså är högarna stora i hans egna hyllor där hemma med 
motiv av olika slag. 
       I ett trettiotal böcker är Ludvigsson huvudfotograf med stort utbud bilder 
och bland dem är Jag,Herulen den som han är mest stolt över.2 Boken fick 
lysande recensioner med ett speciellt omnämnande för sättet att utnyttja färgen i 
fotografierna. Den blev 1998 utsedd till vackraste värmlandsbok av Föreningen 
Värmlandslitteratur, samt fick hedersomnämnande som Sveriges vackraste bok.  
Det doftar Värmland, som är aktuell i sjunde tryckningen och tredje reviderade 
upplagan, fick år 2002 samma värmländska utmärkelse.3 Det är viktigt att sätta 
prägel på bilderna, anser Ludvigsson, även då det, när man arbetar på uppdrag, 
innebär att tillfredställa uppdragsgivarens önskemål till fullo så är det i 
slutändan nödvändigt att sätta sin personliga karaktär på arbetet. Tillsammans 
med Lars Larsson har Bertil Ludvigsson skrivit fem handböcker om 
fotografering. Nya bilden är en av dem som sålt bra och är använd som lärobok i 
studiecirklar och andra fotosammanhang. 
       De senare årens verk finns samlade på Cd-skivor och som datautskrifter. 
Hur många dessa är till antalet är okänt, men i datorn hemma hos Ludvigsson 
finns för tillfället inte mindre än 25 000 fotografier. Kvantiteten ökar dessutom 
stadigt, i stort sett dagligen, för det går vanligtvis inte en dag utan en bild i 
Ludvigssons liv. 
       Värmlands museum ger varje år ut en bok i serien Värmland förr och nu, 
serien har sin början redan år 1905. Årsboken för 2002 var tillägnad Bertil 
Ludvigsson. Museets personal ville hedra fotografen som skulle gå i pension 
med både en utställning och en bok och ville visa upp honom som den konstnär 
de såg honom som, med bilder tagna i tjänsten och även privat. På utställningen 
Genom sökaren hängde 128 bilder utvalda av anställda på fotoavdelningen 
medan Maria Linder som var redaktör för boken valde bilder som skulle 
publiceras fritt ur arkiven. Ludvigsson som vid den tiden var blind fick bilderna 
beskrivna för sig för att ge sitt samtycke.4 Boken heter Bertils bilder och är en 
presentation av fotografen och hans alster med text och dikter skrivna av Bengt 
Berg.  

                                                 
2 Jag, Herulen, 1998, med text av Lars Andersson och Tomas Andersson 
3 Det doftar Värmland, skriven av Karin Lorenz 
4 Se vidare information om synskadan sid. 13  
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                                                  Bertil Ludvigsson, Självporträtt 2005                                      
 
 
 
Intresse blir yrke 
Bertil Ludvigsson är född och uppvuxen i Höje i Klarälvdalen i Värmland. Ett 
intresse för bilder dök upp tidigt i hans liv, när han i tolvårsåldern fick fatt på en 
lådkamera och ägnade sig åt att fotografera sina modellplan efter att han låtit 
dem störta till marken. Lite senare blev även en egen förstoringsapparat placerad 
i badrummet så att han kunde framkalla och förstora sina bilder själv. Att denna 
sysselsättning skulle vara starten på en karriär fanns emellertid inte med i 
planerna vid den tiden. Tankarna kring att kameran skulle komma att bli en 
livskamrat och att detta var ett åtråvärt yrke dök egentligen inte upp förrän 
Ludvigsson, år 1957, såg en intressant annons i en dagstidning. Det var 
hovfotograf Dan Gunner i Karlstad som sökte en fotoelev till sin ateljé.5 Den då 
20-årige Ludvigsson tog chansen och blev också antagen. Under följande sju år 
fick han hos den erfarne fotografen en fin grundläggande utbildning i allt som 
hörde till verksamheten. Det innebar bland annat att blanda kemikalier, 

                                                 
5 Dan Gunner 1890 – 1980, hette från början Daniel Johansson men ändrade sedermera sitt namn. Han var 
verksam fotograf på olika platser i landet innan han kom till Karlstad. Han drev där sin porträttateljé och utförde 
även industri-, reklam-, och pressfotografering fram till pensioneringen.  
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retuschera bilder och lära sig ljussättning, men kanske viktigast av det hela, att 
bemöta människor på rätt sätt för att nå bästa tänkbara resultat i fotograferingen. 
Det sistnämnda är, enligt fotografen själv, en av hans styrkor i arbetet, att han 
har lätt att få kontakt med sina utvalda motiv – människorna. Vid sidan av 
lärlingsarbetet kom han också att engagera sig i Karlstads fotoklubb som gav 
ytterligare inspiration och bidrog till att knyta fler kontakter med personer med 
samma intresse. Det var några personer som alltid dröjde sig kvar efter 
föreningsmötena och Ludvigsson var en av dem, tillsammans startade de 
bildgruppen Camus. Gruppen skickade bilder och deltog i fototävlingar världen 
över med framgång.   
       1964 slutade Ludvigsson på fotoateljén och lämnade Karlstad för att arbeta 
frilans. Han återvände dock 1970, även denna gång var det läromästare Gunner 
som hade ett oemotståndligt erbjudande. När Gunner skulle ta ut sin pension 
behövdes en ersättare, så erbjudandet denna gång handlade om att överta 
fotoateljén. 
 
Polen -  ett avstamp och nya idéer 
Enligt fotografen själv kom en resa till Polen under mitten av 70-talet att betyda 
mycket både för hans karriär och för hans personliga tillvaro. Ludvigsson anser 
att händelserna där ledde till en mer spontan fotografering som har format hans 
stil. Det började med en polsk fotograf på besök i Karlstad och ledde vidare till 
en inbjudan, tillsammans med två andra likasinnade Karlstadbor, till en kulturell 
rundresa i Polen.  Det var fotografer från länderna kring Östersjön som var 
inbjudna. De tre veckorna gick enbart ut på att fotografera, framkalla och 
kopiera, för att samla detta i en utställning. Att inte behöva koncentrera sig på 
några av alla de vanliga vardagliga bestyren, utan att få ägna all tid till att 
fotografera för det höga nöjets skull, satte fart på kreativiteten och utvecklade 
nya idéer. 
 
På väg mot Polen, 1976  
En bild som fotografen själv 
uppfattar som en inledning till ett 
nytt tänkande i fotograferingen 
var ett fotografi som han tog på 
väg till Polen. Bilen framför 
svängde över vägen så att solen 
under ett kort ögonblick träffade 
rutan och skapade ett starkt 
blänkande. Himlen är dramatiskt 
mörk och bilden har mycket 
svärta. I förgrunden syns en bit av 
huven på den egna bilen.   
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Det blev efter denna flera resor tillbaka till Polen, åtskilliga fotografier och som 
resultat dessutom en utställning på Värmlands museum. Samma fotografier som 
visades här i Karlstad flyttades därefter vidare till Warszawa och väckte där stor 
uppmärksamhet och uppskattning. Att en svensk fotograf skildrat Polen var en 
orsak, och att det var gjort på ett annorlunda sätt än vad polska fotografer 
vanligtvis gjorde, var en annan anledning till intresset. 
       Bilderna visade samhället, miljön och människor i vardagen, nära och med 
känsla. De var också tagna ur lite udda vinklar och kompositioner, bilderna är 
relativt mörka med mjuka kontraster i det svartvita. Här syns också stor 
skicklighet i mörkrumsarbetet, som behövs för att uppnå denna mjukhet. Det var 
en frisk och fräsch syn i hans sätt att skildra en stad och dess invånare. Bertil 
Ludvigsson hade hamnat i sitt rätta element, ute i det fria, mitt bland människor, 
liv och rörelse. Hans egna idéer fick fritt utspel. Trots att han efter detta kom att 
gå många omvägar och göra åtskilliga avstickare i sin fotografering, så är det här 
och nu något startar som kommer att bilda en linje genom karriären. Det är 
något han hela tiden återvänder till och dessutom utvecklar. 
 
 
Sopkot, Polen, 1976 
Denna bild har blivit både 
beundrad och omskriven. Den 
är tagen på en träpir med ett vitt 
räcke och en vit anslagstavla i 
förgrunden. Under ett 
ögonblick fanns där också två 
måsar som Ludvigsson 
lyckades fånga med kameran. 
Den ena måsen hade han med 
tålamod väntat på medan den 
andra kom med ändå. En 
lyckad kombination av teknik, 
komposition, envishet och lite 
tur.     
 
 
Händelserna under denna period var något som gav fotografen mersmak och 
tack vare ett konstnärsstipendium kunde han ta ledigt från ateljé, brudpar och 
barnporträtt en tid för att vidga sina vyer ytterligare. Det bar av till Torsby för en 
dokumentation av människor på landsbygden. Syftet var att fotografera 
människorna i deras hemmiljö, i lugn och ro när tillfällena så föll sig. Det var 
inga arrangerade bilder. Ludvigsson tillbringade mycket tid i varje hem, ibland 
bodde han hos familjerna, för att bekanta sig och göra de rätta skildringarna av 
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var och en. Med hjälp av musikanterna, tillika bröderna, Bo Harald och Prins 
Oscar, sammanställde han arbetet i form av ett bildspel. Bilderna raka och rena 
framställningar av människorna och deras gårdar, i samma mjuka och varma 
framtoning som bilderna från Polen. Allt är fotograferat med vidvinkel för att 
komma nära människorna under arbetet. Att vara tätt intill har också blivit lite 
av Ludvigssons modell. Att använda något annat än vidvinkel hör till 
undantagen. 
 
Indien 
Närvaron i fotografierna är markant, man förnimmer gatornas brus och känner 
trängseln i hela kroppen när man ser vissa bilder och förundras över friden och 
lugnet i andra. Hela tiden är det samma närhet till människorna vare sig det 
gäller ett porträtt eller klungor av förbipasserande som Ludvigsson möter på 
gatorna. Han rör sig mitt ibland folket och drar sig inte för att gå riktigt nära 
med kameran. Kameran är Bertils ”sköld”, han beskriver sig själv som en 
tillbakadragen och blyg person men det gäller emellertid inte när han har 
kameran framför sig.   
   Dessa bilder, från Indien, sticker dock ut mer än vad de tidigare fotografierna 
gör, från till exempel Polen; det gäller både landskap och människoskildringar. 
Fotografen är aktivare och mer deltagande i mötet med människor och natur 
vilket gör att bilderna blir personligare. Det finns mer detaljer och mer mänsklig 
värme och vissa av bilderna har även en lätt slöja av mystik över sig. Den 
svartvita serien är dokumentär i sitt slag. Bilderna visar karaktärsdrag och 
typiska miljöer.   
 
 
Varanasi, Indien 1989 
På väg ner till Ganges en tidig morgon. 
Bilden är tagen i motljus som gör tydliga 
skuggor efter människorna på gatan. 
Hunden i ena hörnet ser ut att vara den 
sista detaljen fotografen behövde för att 
kompositionen skulle bli komplett.  
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Varanasi, 1989 
Den indiske mannen med vandrarstaven är 
av allt att döma inte störd av fotografen. 
Trots att han eftersom han använder 
vidvinkel, inte kan ha stått mer än någon 
meter ifrån mannen så ser dennes tankar ut 
att vara någon helt annanstans. Ludvigsson 
hann till och med byta kamera vid det här 
tillfället så att denna bild även finns som 
färgfotografi. Mannen bibehåller samma 
drömska blick även där. Att bilden är hårt 
beskuren i överkant gör att ansiktet, och 
framför allt ögonen, blir mer framträdande. 
Bilden visar också att fotografen trots att han 
går nära, ändå låter bilden bli detaljrik.   
   
 
 

 
Fotografierna från Indien är tagna med en ”analog” kamera, och han använde sig 
både av färgfilm och svartvit film. När det gäller färgarbetet så framkallades 
endast filmen, negativen överfördes i sin tur direkt till datorn så att de kunde 
bearbetas, färdigställas och skrivas ut. Bilderna ställdes ut på Galleri Gripen i 
Karlstad 1998 samt på Etnografiska i Göteborg. De svartvita bilderna däremot 
framkallades och kopierades i mörkrum och visades på en utställning på 
Värmlands museum året därpå. Detta var också det sista mörkrumsarbetet som 
Ludvigsson gjorde innan det digitala arbetet helt tog över vad gäller 
bildhantering. 
       Det har passerat cirka 20 år mellan de här två presenterade resorna, Polen 
och Indien. Ludvigsson har under den tiden börjat att mer och mer släppa kraven 
på teknisk perfektion, i den traditionella bemärkelsen, för att släppa fram en 
annan atmosfär i sina bilder. Han har inlett sin bana av experimentering både 
vad gäller fotografering och bildhantering i dessa färgbilder. Den digitala 
hanteringen späder på intresset för vad oskärpa och färgskiftningar kan ha för 
effekter för fotografiets konstnärliga uttryck. Färgbilderna har diffusa färger och 
i många fall oskärpa och formen dominerar över motivet. De har en helt annan 
stämning än de svartvita bilderna. Ljuset i Indien var enligt Ludvigsson 
exemplariskt ur fotografisk synpunkt. 
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Varanasi, 1989 
Solen är på väg upp, en kvinna 
vid stranden är i färd med att sätta 
ut ett ljus i vattnet. Kvinnan i 
förgrunden är suddig medan 
skärpan finns i bakgrunden. Det 
skapar en speciell stämning i 
bilden som helt hade förändrats 
om skärpan funnits på kvinnan 
istället. 
  

 
 
 

Varanasi, 1989 
De suddiga och vridna bilderna 
kom sig utav fotografens önskan 
att på något sätt beskriva värmen 
och dallringarna i luften. Ett 
tempel fick efterbehandling med 
ökad intensitet och kontrast plus 
extra färgstick. Oskärpan är 
skapad vid fotograferingstillfället.    
 
 

 
 
 
 

 
Varanasi, 1989 
Bilden som blivit kallad Den 
suddiga kon är i själva verket en 
bild av en buffel. Den skapade 
både förundran och uppskattning 
hos sin publik. Den helsvarta 
gestalten ger konstrast mot de 
mjuka färgerna runtom.      
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Stumpen 
På grund av följder av diabetes blev Bertil Ludvigsson tvungen att amputera sitt 
ben. Bildserien Stumpen är ett självporträtt som kom till som en för honom 
nödvändig åtgärd i tiden efter operationen.  
 
 

Karlstad, 1999 
Ett av många självporträtt efter operationen. 
Ludvigsson sitter vid ett fönster på sjukhuset 
med starkt solljus som lyser in, men det är inte 
det som finns där utanför som intresserar 
fotografen utan skuggorna som bildas inne på 
väggarna.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bilderna blev en stor del i rehabiliteringen, 65 filmrullar med 36 exponeringar 
på vardera gick åt under denna period. Medan sjukvårdspersonal skötte om de 
fysiska åtgärderna blev kameran Ludvigssons eget hjälpmedel i läkningen. 
        Han har dokumenterat sig och sin omgivning på sjukhuset samt första tiden 
hemma. Perspektivet blir intressant eftersom det är patienten själv som håller i 
kameran och vi får se allt ur hans synvinkel. Även i denna serie utnyttjas ljus 
och framförallt skuggor för att skapa stämning. Allt är fotograferat i befintligt 
ljus vilket gör att bilderna rundas av från vad som kunnat bli en stel 
sjukhusmiljö. Starka kontraster som följd av stundtals besvärliga 
ljusförhållanden gör att bilderna får ett naturligt uttryck, det vill säga det är inte 
medicinska fotografier tagna med faktasyfte utan bilder som skall förmedla en 
känsla inifrån. Flera utav fotografierna är diffusa skuggbilder och andra är tagna 
med planerad rörelseoskärpa. De ger, när hela serien skådas på en gång, intryck 
av att kunna vara stillbilder ur en svartvit film, då de frambringar en 
förnimmelse om vad som komma skall på nästa ruta.  
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Karlstad, 1999 
Ludvigsson dokumenterade sin träning med 
kameran placerad i rullstolen, inställd på 
självutlösare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Utbytesutställning   
Under 2001 skedde flera kulturutbyten mellan Karlstad och vänorten Ljubljana, 
Sloveniens huvudstad. Ett av arrangemangen var en utbytesutställning med 
fotografier som beskriver respektive stad. Karlstadsmiljöerna fotograferades av 
Bertil Ludvigsson och hängde på ett av Ljubljanas gallerier samtidigt som 
slovenske fotografen Bozidar Dolenc visade upp sina bilder av sin stad på 
Värmlands museum.  
 

 
Karlstad, 2001 
En typisk stadsbild tagen av 
Ludvigsson. Fotograferad i farten 
och lite snett underifrån. Rörelse, 
vinklar och djup är de vanliga och 
önskade inslagen. Han gick vid 
fotograferingstillfället med kryckor 
och har som han kallar det ”skjutit 
från höften”.  
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Bertil Ludvigsson följde med sin utställning till Slovenien och gjorde en 
uppföljning medan han var där, med en egen skildring av huvudstaden. Dessa 
fotografier tillsammans med Karlstadbilderna sattes sedan ihop till en utställning 
där Karlstad möter Ljubljana ur Ludvigssons perspektiv. 
 
  
Ljubljana, 2001 
Fotograferad rakt av utan konstigheter, blir 
detta en enkel bild. Men med 
detaljrikedomen, svärtan och den dramatiska 
himlen, känns fotografens stil ändå igen. 
Ludvigsson berättar att han egentligen tycker 
om enkla bilder och just denna är en han 
tycker mycket om, men oftast när han 
fotograferar ”vill han gärna krångla till det”.   
 
 
 
 
 
 
 
Fotografierna härifrån har en anknytning till Ludvigssons aktuella bildskapande. 
De har samma utstuderade vinklar, rörelse och fräcka attityd som de bilder han 
jobbar med för närvarande. Denna serie är i svartvitt så de har därmed ett annat 
uttryck än dagens färgbilder men det är här det aktuella och speciella bildspråket 
visas. Bilderna till denna utställning är utskrivna på ett grovt papper som 
vanligtvis används av tryckerier. Papperen är matta och inte så släta som ett 
fotopapper vilket ger bilderna en levande yta med mjuka kontraster. Han arbetar 
med svärta och mörka gråtoner för effekt i bilderna.   
 
 
Synskada 
För en människa vars liv är helt uppbyggt kring bilder, kan inte så många 
händelser vara värre än att förlora synen. Det hände Bertil Ludvigsson när han 
en dag satt framför teven. Synen hade under en tid försämrats och plötsligt blev 
det helt svart. Under nästan ett år var han blind. Vid försök att återställa synen 
misslyckades första försöket men vid ett senare tillfälle lyckades läkarna rädda 
synförmågan på det ena ögat. 
       Under tiden av blindhet gällde det bara att få vardagen att fungera och tiden 
att gå. Ludvigsson tyckte att han klarade sig tämligen bra. Han var van att röra 
sig i mörker efter oräkneliga timmars arbete i mörkrummet. Målet var att 
komma igång för att medverka på invigningen av utställningen som planerades 
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på Värmlands museum, till hans ära. Omgivningen reagerade hårdare än han 
själv vid det tillfället, tror han. 
        Ludvigsson berättar hur han ägnade sig åt att i minnet visualisera och gå 
igenom sin stora samling fotografier för att kunna fortsätta att ”umgås med 
bilderna”. Det var först efteråt, när synen återvänt, som han kunde se tillbaka 
och förstå hur det egentligen påverkade honom att inte kunna se. Det var dock 
inget som gav efterverkningar ur bildsynpunkt och det är inget han tänker på 
idag. Det fotografiska intresset bestod, kämparandan fanns där och kameran 
kom fram så snart synen återvände och verksamheten kom snabbt igång. Vad 
som satte fart på fotograferingen på nytt var ett fotografi av en vas i sin 
lägenheten. Det inledde en period av experimenterande konstnärliga bilder. Han 
ägnade sig åt att avbilda stilleben och blommor med andra fotografier som 
bakgrund. Ludvigsson skaffade också en digitalkamera, dels för att det 
underlättade arbetet, dels för att han vill hänga med i vad teknikens utveckling 
erbjuder.  
        
 
FÖREBILDER 
 
Amerikanska foton främst 
Det är främst de amerikanska fotograferna som har varit inspirationskälla för 
Bertil Ludvigsson och i viss mån även de franska. Han har tittat mycket i 
amerikanska tidskrifter genom åren och började redan på 50-talet läsa Popular 
photography. Det amerikanska uttrycket och bildspråket föll honom i smaken. 
Jämfört med de svenska fotograferna tycker han att de amerikanska överlag är 
djärvare. De är också framfusigare i presentationen av sig själva som 
yrkesutövare, något han ser positivt på. 
       Ludvigsson har flera förebilder och många personer han beundrar bland de 
stora utländska namnen inom fotografi så som Ansel Adams, Henri Cartier 
Bresson, Eugene Smith, Edward Weston, Bret Weston, Robert Frank och Josef 
Sudek. Listan kan göras lång, men för att koncentrera kring några av dem så är 
de tre förstnämnda extra intressanta.  Det är de fotograferna som är klara 
förebilder och de som Ludvigsson är mest influerad av. 
 
Ansel Adams 
Ludvigsson har tillbringat många timmar i skogsområden med en mellan- eller 
storformatskamera, i väntan på att fånga det absolut rätta ljuset. Att 
dokumentera den värmländska naturen har pågått som ett sidospår genom större 
delen av hans karriär. Med inspiration från Ansel Adams naturbilder visar 
Ludvigsson upp de värmländska skogarna med liknande mystik. 6  Adams 
startade sin bana som reportagefotograf men övergick mer och mer till natur och 

                                                 
6 Ansel Easton Adams, amerikansk fotograf, 1902 -1984  
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landskap. Mest känd har han blivit för sina storslagna landskapsbilder från de 
amerikanska naturreservaten. I de mjuka gråtonerna och softade bilderna finns 
ändå något kraftfullt som ger en sublim effekt. Vad som visas i bilder som dessa 
är att med hjälp av tekniska kunskaper och rätt användande av ljuset kan även de 
mest vardagliga och enkla motiv bli till en magisk bild.  
 
Henri Cartier Bresson 
Typiskt för Cartier Bresson är att hans bilder vid första anblicken ser enkla ut, 
tagna rakt av, men vid närmare studium upptäcks att det ligger mycket tanke och 
planering bakom bilden. 7 Han arbetade efter sin filosofi som handlar om ”the 
decisive moment”. Med detta menade han den stund när allt bildar harmoni i 
form och innehåll och skapar en fulländad komposition. Detta sker på en 
bråkdels sekund, då den speciella bildsituationen existerar, precis innan allt åter 
förändras. Han utförde alltid sitt arbete diskret för att inte förstöra naturligheten i 
bilden. En livsglädje och positiv anda finns i Cartier Bressons bilder. 
Huvudsakligen skildrar de olika situationer med människan i fokus och oftast 
sker det i staden. Mycket av detta har Ludvigsson fångat i en del av sina 
svartvita bilder, bland annat de från Polen och stadsbilder från Karlstad. Cartier 
Bresson beskar eller manipulerade aldrig sina bilder. Även om Ludvigsson idag 
har frångått, denna regel så var det något han alltid strävade efter i tidigare 
arbeten. Skillnaden dem emellan är att Cartier Bresson håller mer distans till 
sina motiv och sköter det hela lite på avstånd, medan Bertil har krupit närmre 
inpå.                 
                              

 
Polen, 1976 
Rutmönstret från borden och 
stolarna upprepas i skuggorna på 
marken och ger liv och djup åt 
bilden. Kantigheten står i kontrast 
mot hatten och ryggens rundning. 
Cartier Bresson arbetade ofta på 
liknande sätt med former och 
mönster.   
 
 

 
Eugene Smith 
Starkast inflytande har emellertid Eugene Smith haft, teknikens mästare både 
vad gäller fotografering och mörkrumsarbete.8  Det är den här fotografen som 
Ludvigsson hamnar närmast i fråga om sitt bildval och utförande och som rakt 
                                                 
7 Henri Cartier Bresson, fransman, 1908-2004 
8 William Eugene Smith, amerikan, 1918-1978 
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igenom karriären varit mest betydelsefull. Medan de andra har varit källor till 
inspiration i vissa moment så har Smith gett ett djupare inflytande. Det handlar 
inte om att kopiera en stil, utan att Bertil funnit en själsfrände och fått idéer om 
hur han kan utveckla sitt eget fotograferande och sitt uttryckssätt i bilderna. 
Smith skildrade människor världen över i både glädje och sorg, det är starka, 
dramatiska och närgångna bilder. Han utnyttjar ljuset för att få sina kraftfulla 
skuggor och djupa svärta. Smiths sätt att fotografera städer och människor fick 
vara förebild för boken Långt från de svartplöjda fälten som Ludvigsson gjorde 
tillsammans med Prins Oscar. Boken var inget uppdrag utan gjordes på 
Ludvigssons eget bevåg och därmed hade han helt fria händer vad gällde 
fotografering och urval. Han ville visa Karlstad på samma rökiga och stökiga vis 
som Smith skildrat många städer, bland annat ett välkänt arbete om Pittsburgh. 
Målsättningen var att fotografierna skulle befinna sig långt från traditionellt 
vykortsliknande stadsbilder. Stilen återkommer inom flera bildserier och 
fototillfällen men ljuset hanteras lite annorlunda. Ludvigssons bilder innehar 
överlag inte samma hårda svarthet som Smiths utan är, trots att han föredrar 
mörka bilder, något lättare och mjukare i kontrasterna. Samma oförskräckta 
närhet och effektfulla uttryck finns där likafullt.  
 
 

 
Karlstad, ur boken Långt från de 
svartplöjda fälten   
Mörka gator och ett dunkelt 
uttryck med inspiration från 
Eugene Smith. Stilen är 
Ludvigssons egen och liknar 
även det han gör idag.   
 
 
 
 

 
 
En skuggestalt som syns i 
fönstret, en gående på trottoaren 
och en bil som passerar gör att 
allt faller på plats. Vad 
fotografen såg först, vad som 
väckte intresse och vad som 
lyckosamt dök upp, är svårt att 
avgöra här.    
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Svenska fotografer 
Bland svenska fotografer är det inga som varit direkta förebilder för Bertil 
Ludvigsson, inte i den bemärkelse att det influerat hans bilder, men där finns 
personer vars arbete han beundrar. Han menar också att man blir påverkad av 
allt man ser, så även de man inte anser sig ha varit influerade av kan säkerligen 
ändå ha gjort intryck och kanske satt spår i ens eget sätt att fotografera.  
       En person vars målmedvetenhet och framgång som Ludvigsson beundrar är 
Christer Strömholm. Fotografierna är rena och enkla, men det Ludvigsson vill 
framhäva och tycker om med hans bilder är det stora engagemang som finns där. 
I samband med Strömholms bortgång i januari 2002 beskrevs han i en artikel i 
Svenska Dagbladet  som legendarisk. Fotograf Christer Landergren säger i 
samma artikel: ”Han var fotografins Ingmar Bergman. Han brydde sig aldrig om 
trender utan har hela tiden följt sitt eget spår.”  
       Strömholm var rektor för Fotoskolan i Stockholm som drog till sig elever 
inte bara inom landet utan även från andra delar av världen. En av hans svenska 
elever som har nått stora framgångar är Anders Petersen.  
       Petersen är känd för sina människoskildringar. Han representerar en 
mörkare sida av det dokumentära slaget. Han visar ofta människors vardag med 
ett perspektiv av utsatthet. Även om deras sökande efter bilder sker i helt olika 
sammanhang, så finns det likheter mellan Petersen och Ludvigsson när det gäller 
stil och tillvägagångssätt. Ludvigsson menar att de båda två är personer som ” är 
med människorna” som de fotograferar, de visar sig öppet med kameran och ger 
sig in ”mitt i smeten”, som han själv uttrycker det. Ludvigssons beundran av 
mörka bilder handlar för egen del dock endast om formen, aldrig innehållet. 
Hans fotografier är inte av det tragiska slaget utan snarare ett uttryck för 
livsglädje. Inte ens i bilderna på det amputerade benet finns någon tragik eller 
bitterhet, endast ett konstaterande av situationen.      
 
 
IDAG  
 
Digital teknik och modernt uttryck 
Enligt god tradition genom hans karriär finns ännu ett sökande efter att förnya 
sina bilder och testa andra vägar. Dagens Ludvigssonbilder är digitala och helt 
rätt i tiden. De ser moderna, aktuella och fartfyllda ut. De passar in i det snabba 
medie-, reklam- och datasamhälle vi befinner oss i. 
        Bilderna som finns att skåda idag är summan av vad han tidigare visat prov 
på såsom rörelse, speglingar, skuggor och spännande vinklar. Det som kan ses 
här och där genom hans rikliga bildarkiv har sammanställts med stor 
medvetenhet i de nya bilderna. Allt detta kombineras och vävs sedan samman 
med fullt nyttjande av dagens digitala teknik. Vilken genre man bör placera 
dessa bilder i är svårt att avgöra. Motiven i sig är vardagliga och av det 
dokumentära slaget, men vinklarna är personliga och utförandet är konstnärligt 
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betonat. Ludvigsson har förklarat följande för värmländska författaren Bengt 
Berg: 
 

Jag vill inte sätta någon skiljelinje mellan dokumentärt och konstnärligt fotografi. 
Även en ögonblicksbild kan ha klart konstnärliga kvalitéer och man kan lägga 
estetiska värderingar på allt, även bilder som inte är tagna i konstnärligt syfte. 9

 
 
 

Karlstad, 2005 
Bilden med damen som reser sig över staden 
kan leda tankarna till att det skulle vara ett 
montage, men den är i själva verket en spegling 
fotograferad precis som den ser ut. Ludvigsson 
söker magi i bilden och vill gärna väcka frågan 
om vad som är sant och inte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Stadsliv 
Det är människan och stadslivet som står i fokus, i huvudsak fotograferade mot 
ett skyltfönster eller genom ett hörn på ett skyltfönster så att speglingar och 
förvrängningar uppstår. Det är en blandning av skyltdockor, reklambilder, texter 
och levande människor i ett enda potpurri. Ludvigsson vill ställa reklamen och 
”drömbilden av människan” mot verkligheten. 
        Det ursprungliga motivet bildar basen som under processens gång 
framställs till den önskade bilden. Bilderna är genomgående grovkorniga med 
inspiration från svartvita pressade negativ. Färgerna är rikliga, ibland överdrivna 
i sin styrka eller lätt förvanskade, och de gör ett mustigt intryck. Ludvigsson 
dämpar gärna det oväsentliga, med exempelvis oskärpa, och framhäver vissa 
delar. 
        Detaljer är en viktig beståndsdel i hans nuvarande arbetsstil. Bilderna tål att 
studeras länge och ingående, då ögat hela tiden intresseras för nya saker. Gärna 
får där också finnas detaljer i detaljerna, som de speglingar han arbetar med 
många gånger åstadkommer. Risken med så mycket småsaker i bilderna kan 
vara att det skapas en enda röra och konsten är att få till något speciellt som 
                                                 
9 Ur Bertils bilder,2002 
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väcker intresse från början och lugnar ögat. Ludvigsson arbetar med figurer, 
former eller positioner som dominerande blickform. Ofta förekommer en 
människa i språng någonstans i bilden, ett energiskt kliv är en position han 
föredrar då det tillför liv och fina vinklar. Det är en inspiration hämtad från 
erfarenheterna att fotografera teaterföreställningar och brudpar, då placeringar, 
ställningar och individernas uttryck betyder så mycket. Former och linjer i 
kombinationer leder blicken vidare i bilderna och skapar ett starkt djup. 
       Ludvigsson låter också sin egen position bli synlig i bilderna. Då han sedan 
operationen sitter i rullstol tillåter han bilderna att få det lätta grodperspektiv 
som hans placering medför. Han sätter därmed en personlig prägel på sina verk. 
På flera bilder kan man också se hans egen spegelbild synas i ett skyltfönster 
eller så låter han sin skugga glida in och ta plats i bilden. 
 
 

Karlstad , 2005 
Ludvigsson låter sig själv bli centralfigur i den 
här bilden, i form av en spegling i glaset. 
Detta är ett självporträtt som också blir en 
dokumentation av hans pågående arbete, med 
blicken mot skyltfönstret åker han runt i 
staden i sökandet efter ljus, skuggor och 
effekter. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det andra inte ser 
Bertil Ludvigssons mål är att hitta saker andra inte ser eller åtminstone inte 
skulle komma på tanken att fotografera. Det handlar om att hela tiden söka något 
mer än det uppenbara. När han är ute för att fotografera söker hans blick 
automatiskt hela tiden efter nya motiv, han ”ser i bilder”. Han vet vilka 
grundmotiv han önskar. När så ett tänkvärt motiv upptäcks kan han lugnt vänta 
in den idealiska bilden. Det vill säga att han inväntar önskade inslag för sin 
komposition. Det kan vara en händelse, en rörelse eller något annat som ger det 
lilla extra. Han vill heller inte göra det för enkelt för betraktaren. Bilden skall 
inte vara, som han säger, ”för lättläst”. Betraktaren skall inte omedelbart kunna 
tyda allt i bilden, det bör få ta sin tid. Han tycker inte om stora tomma ytor utan 
arbetar därför med detaljer över hela bildytan. 
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      Ludvigsson ger prov på att det går att hitta speciella ting i vår vanliga 
tillvaro och vår egen vardag. Motiven eller platserna behöver inte vara ovanliga 
eller exotiska för att det skall bli en intressant bild. Det går att göra fynd på 
hemmaplan, kanske på vår egen gata. Fotografen Josef Sudek ägnade mycket tid 
åt att finna motiv i sitt hem och sin trädgård, där han åstadkom fantastiska 
bilder. 
 

Everything around us, dead or alive, in the eyes of a crazy photographer 
mysteriously takes on many variations, so that a seemingly dead object comes to 
life through light or by surrounding. And if the photographer has a bit of sense in 
his head maybe he is able to capture some of this – and I suppose that´s 
lyricism.10

 
Detta är något som Ludvigsson beundrar hos Sudek, att göra saker i sin närhet 
till konstverk. På liknande vis arbetar han själv när han rör sig längst Karlstads 
gator och hela tiden finner nya motiv, som andra kanske passerat utan att lägga 
märke till.  
 
 

  Karlstad, 2005 
En spegelbild av gatans myller 
där en skyltdockas hand blir 
blickfång på västerkanten. 
Bilden är fotograferad genom ett 
hörn. Vad vi ser är en blandning 
av speglingar i glaset och 
föremål som finns runt hörnet 
och som vi ser tvärs igenom 
skyltfönstret. Komposition och 
uppbyggnad ger ett lugnt intryck 
trots ett stort innehåll och många 
detaljer. 

 
 
      Den digitala tekniken mottogs med glädje och nyfikenhet, som ett led i detta 
sökande efter nya utmaningar. Ludvigsson använder sig uteslutande av metoden  
sedan många år, mörkrummet har flyttat ut i dagsljuset och de analoga 
kamerorna vilar. Han går med teknikens hjälp gärna utanför den generella synen 
på fotografi, det vill säga att han låter förändringarna och manipulationerna 
synas i bilderna. Ludvigsson anser att det ibland kan märkas ett motstånd till den 
digitala bildens utveckling. Många som använder sig av den digitala hanteringen 
strävar efter att det de åstadkommer fortfarande skall se ut som ett traditionellt 

                                                 
10 Josef Sudek, 1990, sid. 52 
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fotografi. Här visas dock tydligt att han själv släppt alla liknande spärrar. 
Knivskarp skärpa, teknisk perfektion och som slutresultat en fotografiskt 
fulländad bild, är i nuläget överhuvudtaget inte intressant för Ludvigsson.   
 
 

 
Karlstad, 2005 
Vinklar och linjer skildrar 
trängseln, tempot och rörelsen 
mitt i city. Bilden visar en 
känsla enligt Ludvigsson, ”Folk 
tänker inte på rullstolen de 
möter utan stormar bara vidare 
rakt emot mig, och jag 
fotograferar.”  
 
 

 
 
 
Nära, med mycket innehåll 
Varje epok, varje bildperiod i Bertil Ludvigssons karriär, är en ny upplevelse. 
Han har gått ända från perfektion till impulsivt abstrakta bilder. Vare sig det är 
blommor, byggnader, självporträtt eller Indiens heliga kor så syns den 
personliga stilen i fotografierna. Han lyckas anpassa sig efter motivets specifika 
krav men ändå bibehålla sitt eget visuella uttryck. Strävan är att komma nära 
sina motiv, men samtidigt få med så mycket som möjligt av händelser och 
detaljer runt omkring och erhålla ett bra skärpedjup. Att fotografera tätt intill 
innebär inte att skärma av huvudmotivet och göra bakgrunden ren. Det är 
”viktigt att tänka på det väsentliga som ljus och vinklar och inte bara knäppa 
av”, säger Ludvigsson. Han menar att man måste röra sig mycket och syna 
objektet från flera håll för att få ut bästa av motivet och situationen. Spontanitet, 
rörelse och intimitet är viktiga inslag i hans bilder. I utförandet dominerar 
personliga vinklar med skickligt användande av hög- och lågdagrar så att 
skuggorna bildar ett samspel med motivet. Han använder sig många gånger av 
asymmetriska kompositioner men med en bra balans, detaljer eller färgfält väger 
upp bilden och skapar harmoni.  
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”Om man en vindstilla morgon lägger ut Bertils alla bilder på en fotbollsplan så 
möter vi en labyrint av miljöer, motiv, människor och att betrakta hans bilder i 
kronologisk ordning ger oss känslan av ett veritabelt livsverk, där tidens flod 
speglas sekund för sekund, i bild efter bild. Och ändå rör det sig inte om någon 
oföränderlig, enhetlig samling fotografier, ty för Bertil Ludvigsson har 
utmaningen till något nytt varit en pockande drivkraft. Såväl till innehåll som till 
form har han trampat nya stigar.”    
 

Bengt Berg ur Bertils bilder, 2002 
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