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Skildrar
makten
Att alltid visa respekt för personen framför kameran och att 
en bild alltid ska visa något mer än vad som syns är Henrik 
Montgomerys motto. Han är TT–fotografen som bevakar 
händelserna i politikens centrum.
TEXT: AMY LAGERMAN   FOTO: HENRIK MONTGOMERY 

REPORTAGEFOTO: MAGNUS FRÖDERBERG
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F 
otosidan Magasin hänger med 
TT–fotografen Henrik Montgo-
mery under en dag på jobbet. Vi 
träffas klockan kvart i tio på Gamla 
Brogatan. Här råder full aktivitet. På 

Klara Norra kyrkogata skramlar två lastbilar 
och stoppar effektivt upp all trafik. De många 
skyltfönsterna är prydda med grälla skyltar och 
flaggor hänger ut från fasaderna över människ-
orna som hastar mot okända mål. 

Några minuter innan utsatt tid dyker Henrik 
upp. På axlarna hänger två kameror i röd–
svart–rutiga axelband och i handen bär han 
det blå fodralet till en reflexskärm. I samma 
fodral ligger även en blixt, men den använder 
han sällan. På kamerahusen sitter zoomarna 
24–70/2.8 och 70–200/2,8. När vi har hälsat 
på varandra redogör han för dagen.

– Det första jobbet är klockan tio. Vi ska 
hem till en författare och professor i arkitek-
turhistoria – Fredric Bedoire. Den 1 septem-
ber fyller Bedoire 70 år och bilderna kommer 
att skickas ut från TT till rikspressen.

Vanligtvis fotograferar TT–fotograferna 
grattis–uppdragen i samband med intervjun 
som någon av reporter–kollegorna gör, men 
så blev det inte denna gång. Innan han går 
upp till professorn vill Henrik göra en snabb 
rekognosering av utomhusmiljön, det är därför 
han kommit tidigt.

– Allt handlar ju om ljuset, och så vill jag 
ha en lämplig inramning. Eftersom Bedoire 
är professor i arkitekturhistoria skulle det vara 
roligt med just arkitektur i bakgrunden.

Henrik söker sig mot Bryggargatan och hål-
ler upp handen mot en solkatt som lyser upp 
fasaden. Här är ljuset fint.

Klockan tre minuter i tio ringer Henrik 
Fredric Bedoire och förvarnar om att han är 
utanför porten. Vi välkomnas upp till hans 
hem. En överraskning väntar Henrik som 
direkt visas in i vardagsrummet där vackra por-
trätt i olja hänger på väggarna. Ett av ansiktena 
tillhör en gemensam förfader till de båda. Efter 
några minuters samtal kring släktförhållande-
na undrar Henrik om han får ta några bilder. 

De börjar med porträtten. Bedoire lyder 
villigt Henriks instruktioner och tittar rakt in 

i kameran, åt sidan och ut genom fönstret tills 
Henrik är nöjd. Henrik ber om att få gå gå en 
sväng i lägenheten för att hitta andra miljöer. 
Sedan ber han professorn att ställa sig i en 
dörröppning. Det tar inte många minuter för 
Henrik att ta bilderna han behöver och sedan 
är det dags för bilder i helfigur. De går tillbaka 
in i vardagsrummet så att Bedoire kan sätta sig 
i soffan under porträttet av deras gemensam-
ma förfader. 

– Vad ska du göra på din födelsedag, undrar 

Henrik medan han justerar kamerainställning-
arna.

– Jag ska till Norge och åka båt längs 
fjordarna, svarar Bedoire.

– Hurtigrutten? Så trevligt! Det är en riktigt 
fin upplevelse.

Henrik tar några bilder från andra sidan 
rummet med lång brännvidd innan han sätter 
sig på taburetten under fönstret med 24–70–
objektivet och ber Bedoire luta sig fram mot 
kameran.

– Nja, blir det här verkligen bra? Det känns 
inte naturligt att sitta så här.

– Jodå, lita på mig. Det här blir en väldigt 
bra bild, säger Henrik.

– Blir det? Okej, jag litar på dig, säger Bedoir 
och sitter kvar.

Mindre än fem minuter senare är Henrik 
nöjd och frågar om de kan gå ut. På vägen 
genom hallen stannar professorn vid en bok-
hylla där flera av hans böcker står på rad. Han 
drar ut titeln ”Hugenotternas värld” och slår 
upp en sida. Där är ett nytt porträtt av deras 
gemensamma släkting. 

– Kan vi ta några ytterligare bilder när du 
står här vid bokhyllan, undrar Henrik.

Ytterligare några varianter fotograferas när 
Bedoir omväxlande tittar ner i sin bok och in 
i kameran.

– Jättebra. Stoppa nu tillbaka boken. Fint. 
Det var alla bilder jag behövde här inne. Ska 
vi gå gå ut?

Det har gått en halvtimme när hela sällska-
pet kommer ut på Gamla Brogatan igen. Helst 
skulle Bedoir vilja bli fotograferad på Gamla 
Brogatan. Han är en av de som räddade hela 
kvarteret från att rivas under 70–talet och vet 
allt om gatans historia. Tyvärr är miljön så 
stökig att Henrik inte kan hitta en bakgrund 
som fungerar. 

– Men då går vi till Klara Norra Kyrkogata i 
stället, säger Bedoir varpå Henrik visar platsen 
han såg ut tidigare.

– Nu får du tänka på din födelsedag, säger 
Henrik vilket Bedoir tolkar som att han ska 
le litet bredare. Sessionen avslutas med att 
professorn raskt går mot Henrik som hukande 
halvspringer baklänges. Det ser onekligen  

FAKTA OM 

HENRIK MONTGOMERY
 

Ålder: 44 år 

Bor: Mälarhöjden i Stockholm 

Familj: Fru och tre barn 

Yrke: Pressfotograf. Första anställningen som 

fotograf var på Pressens bild. När Scanpix köpte 

bildbyrån följde Henrik med. 2013 fick Henrik en ny 

arbetsgivare när verksamheten blev en del av TT. 

På axlarna: 2 st Nikon D4 med 24–70/2,8 och 

70–200/2,8. I kameraväskan: SB–900 blixt, en 

200–400/4, Macbook Pro 13 tum, 4G–router, 

reflexskärmar, stativ och utrustning för att video-

filma. 

Kuriosa: Henrik kommer från en skotsk släkt och 

har spelat skotsk folkmusik i säckpipebandet Cale-

donian Pipe Band. Den som vill se ett smakprov 

när Henrik spelar trumma kan spola fram till den 

sista scenen i filmen ”Den ofrivilliga golfaren” där 

orkestern kommer marscherande. 

Webbsida: henrikmontgomery.com

© Henrik Montgomery

   Regeringskris. Supervalåret innebar en ny regering utan majoritet i 

Riksdagen. Statsministern hotade med extra val, som sedan blåstes av. 

Statsminister Stefan Löfven upprepar att de borgerliga partierna inte tar 

hans utsträckta hand och hotar med extra val. 

3:e plats i kategorin nyhetsbild i tävlingen Årets bild 2015.
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Ett bra porträtt ska säga något om situationen 
eller om individen den föreställer. Pressbilden får 
aldrig vara underordnad estetiken, den måste 
vara något mer än personens yttre.”

både intressant och annorlunda ut och får en 
turistgrupp att stanna upp. 

– Då var vi färdiga, säger Henrik och tar 
avsked av Bedoir. Hela fotograferingen har tagit 
ganska exakt en timme, vilket är så mycket tid 
han brukar få på sig att göra denna typ av jobb. 

JOBBAR I RIKSDAGEN
Innan Henriks nästa jobb ska han hinna äta 
lunch och svänga förbi sin andra arbetsplats: 
på i Riksdagshuset. Det är som politisk fotograf 
som Henrik är mest känd, och det är politiken 
han själv är mest intresserad av. Hade för-
middagens porträtt varit ett av hans politiska 
uppdrag hade han direkt efter fotograferingen 
gjort ett urval direkt i kameran och omedelbart 
skickat över jpg–filer till kontoret via mobilen. 
Politikerjobben är alltid brådskande.

– Fast generellt mår en bild bra av att vila 
några dagar så att man inte ser dem med foto-
graferingsögonen, säger Henrik.

– Är en fotografering besvärlig och man 
måste kämpa för bilderna kan det vara svårt 
att se förbi  jobbet man lagt ner och fokusera 
på bildens kvaliteter. Det brukar ofta vara en 
kamp mot klockan i mitt arbete. Alla behöver 
bilder så fort som möjligt.

Henrik lägger av sig kamerorna och kör 
snabbt och effektivt runt Norra Bantorget 
ut på Torsgatan,  vidare på Vasagatan, över 
Vasabron och in i Gamla stan där han slutligen 
parkerar på Slottskajen. Pressackrediteringen 
som ger honom särskilt tillstånd till Riksdags-

huset hängs runt halsen och kamerorna över 
axlarna. Vakten hälsar igenkännande på Henrik 
innan vi tar rulltrappan upp till pressrum-
met. De beigea heltäckningsmattorna har 
precis tvättats och lukten av våta textilier i en 
sommarvarm stängd lokal sticker i näsan, så vi 
skyndar vidare mot hissarna.

– Det finns möjlighet att abonnera pressrum 
på plan åtta. TT har numer fyra rum, och jag 
brukar vara här några gånger varje vecka. Om 
jag inte ska bevaka något i Riksdagen så stan-
nar jag ofta till här på vägen från Rosenbad. 

Medan vi väntar på hissen berättar Henrik 
att platsen där vi står i den här relativt lilla 
mörka salen är utanför talmannens korridor. 
Det var här pressen hängde under turbulen-
sen efter valet.

Uppe på den åttonde våningen passerar vi 
Tidningen Lands pressrum och TV4 innan vi 
kommer till rummen som TT har reserverat 
för sin politiska bevakning. Före sommaren 
hade TT fem rum, men  Riksdagen behövde 
frigöra ett av dem. Därför delar Henrik nu 
rum med Owe Nilsson, politisk reporter på 
TT. Kameror placeras på soffan och Henrik 
knäpper på datorn.

– Jag jobbar i Photo Mechanic och Pho-
toshop när jag ska göra i ordning mina bilder. 

Ett av gårdagens jobb kommer upp på 
skärmen:serier om fyra till sex bilder från en 
second hand–butik med herrkonfektion. Han 
är långt ifrån någon spray and pray–fotograf.

– Det är mycket enklare och mer tidseffek-

tivt att välja mellan färre bilder, så jag tar bara 
bilderna jag behöver.

Han visar hur bokningssystemet Newspi-
lot fungerar: hur han får klockslag, adresser 
samt en kort beskrivning av jobben och en 
ännu mer kortfattad instruktion om vilken 
typ av bilder som efterfrågas. Nästa jobb är en 
olivoljeprovsmakning klockan två i den stora 
konferenslokalen på TT:s redaktion. Med start 
den 21 september kommer majoriteten av alla 
jobb att ha politisk anknytning.

Men hur kommer det sig att det är just 
politik som han har fastnat för?

– Att fotografera politiker och få bilder som 
säger något är svårt, så det är en rolig yrkes-
mässig utmaning. Dessutom är jag intresserad 
av politik. På bilden från Köpenhamn tycker 
jag att allt föll på plats.

Det han tänker på är ögonblicket av frustra-
tion och uppgivenhet hos världens ledare un-
der den extra workshopen i Köpenhamn under 
COP15 2009 – klimattoppmötet som var tänkt 

att leda fram till ett gemensamt klimatavtal.
Henrik fick tillstånd att vara med på mötet 

genom sitt projekt om dåvarande statsminister 
Fredrik Reinfeldt. När han gick in i rummet 
där bland annat Angela Merkel befann sig 
suckade Merkel över alla dessa fotografer.

– Eftersom jag vill fånga det mänskliga hade 
jag inget annat val än att gå ut ur rummet 
igen. De var uppmärksamma på mig och jag 
hade bara kunnat avbilda de professionella 
yrkesrollerna. Jag tänkte att jag kanske inte 

skulle få komma in igen.
Men det fick han, efter att också Barack 

Obama hade kommit. När Henrik kom in i 
den där personalmatsalen visste han inte hur 
lång tid det var kvar. 

– Jag kände på stämningen att det låg något i 
luften och börjar ta bilder direkt. Vanligtvis vän-
tar jag en stund. De europeiska ledarna satt i en 
ring runt Barack Obama som förde samtalet. 

– Jag tog bara ett par exponeringar för att inte 
dra uppmärksamheten till mig och bryta   
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 Grattis-porträtt. Dagens första uppdrag är att ta porträtt på arkitekturprofessorn Fredric Bedoire som ska fylla 70 år. Intervjun går ut till alla svenska dagstidningar.  
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stämningen och var så koncentrerad på att ta 
bilder att det enda jag uppfattade av konversa-
tionen var en irriterad Angela Merkel som sa 
till Obama: ”Det var ju vi som bjöd in dig till 
oss!”. Efter någon minut reste sig Obama. 

Henrik var redo med kameran, men avvakta-
de det perfekta ögonblicket.

– Obama stod med spänd min mitt i rum-
met. Gordon Brown satt närmast kameran 
med ryggen mot mig. Jag satt strax bakom, 
beredd med fingret på avtryckaren, och 
önskade att han skulle vrida sig så att hans 
ansikte skulle synas. Och som om mina tankar 
kunde höras sa hans medarbetare till vänster 
något och Brown vände fram ansiktet. Då tog 
jag bilden.

När Henrik några minuter senare satt 
utanför rummet för att välja ut och skicka hem 
bilderna var det långt ifrån självklart att just 
bilden av en stående Obama var den bästa. 
Han skickade ytterligare en där Obama satt.  

– Det var först på natten när jag satt i min 
kompis Ola Torkelssons kök i Malmö och åt 
räksmörgås som jag insåg att bilden med Oba-
ma stående i händelsernas centrum faktiskt var 
väldigt bra.

GJORT BOK OM STATSMINISTERN
Bilden från COP15 spreds över världen, och 
2010 vann den prestigefyllda titeln Årets bild. 
Att tävla är viktigt, både för Henrik och TT. 
Företaget uppmanar sina fotografer att skicka 
in bilder till olika tävlingar och arrangerar 
även workshops för att fotograferna ska kunna 
diskutera bilder. Bilderna som har chans att 
vinna är de som säger något mer än det som 
syns, och så ska de naturligtvis också ha ett fint 
ljus och en bra komposition. 

2011 kom resultatet av Henriks bevakning 
av Fredrik Reinfeldt ut som bok.

– I boken Statsministern samlade jag bilder 
som jag tagit under två år. Jag fick följa med 
in i situationer dit fotografer normalt sett inte 
äger tillträde och det var otroligt intressant.

Sedan boken kom ut har Henrik fått frågor 
om det fanns något kontrakt eller muntlig 
överenskommelse om vilka bilder han skulle 
visa. Hur tillrättalagd bilden av den dåvarande 

statsministern egentligen är.
– Jag har jobbat efter de vanliga villkoren en 

journalist måste förhålla sig till. Det är jag som 
valt vilka bilder som skulle vara med i boken 
och jag som valt vad jag skulle fotografera i de 
situationer jag befunnit mig i. Ingen politiker 
såg boken innan den var utgiven.

Boken möttes av en del beröm och en del 
kritik. Några recensenter kallade den för 
insmickrande och andra efterlyste bilder av 
privatpersonen Reinfeldt.

– Det är svårt att vara alla till lags. Visst hade 
det varit intressant att visa vad Reinfeldt gör 
när han kommit hem och stängt dörren bakom 
sig, men jag ville skildra honom i rollen som 
statsminister. Mitt syfte var att visa vardagen 
bakom de stängda dörrarna och jag tycker att 
jag har gjort det.

BYGGER PÅ FÖRTROENDE 
– Det är viktigt att definiera vad som är en bra 
bild. Det behöver inte vara snyggt, men det ska 
ha kvaliteter som gör att man vill studera det. 
Ett bra porträtt ska säga något om situationen 
eller om individen den föreställer. Pressbilden 
får aldrig vara underordnad estetiken, den 
måste vara något mer än personens yttre.

Kraven på bra bildjournalistik har ökat i takt 
med att kamerorna har blivit bättre. 

– Nu ska bilderna vara mer sofistikerade, 
tydliga utan att vara övertydliga. Det är bättre 
att fånga ögonblicket när någon blir glad än att 
bara ta en bild på ett stort leende.

För att lyckas ta bra porträtt gäller det att 
fotografen lyckas skapa en personlig kontakt. 

– Det är förtroendet allting handlar om. 
Som pressfotograf är tiden ofta starkt begrän-
sad, men genom att vara med under intervjun 
kan man börja bygga en relation.

Vi lämnar rummet och åker ner till källaren. 
Fotografen ska bli fotograferad, och det finns 
en fin passage ovanför kanalen som Henrik får 
posera i.

– Att journalister skriver om journalister 
visste vi, men ska fotograferna bli fotografe-
rade nu också, skojar Jonas Sjöstedt när han 
passerar. Henrik hälsar tillbaka, och kort däref-
ter lämnar vi riksdagen.

Efter en lunch på Skeppsbron åker vi upp 
mot Katarinahissen och ner på Stadsgården 
där Henrik kör in i TT:s garage. På vägen 
berättar Henrik att han inte visste att han ville 
bli fotograf förrän han var 24 år. Innan dess 
hade en period där han i huvudsak koncen-
trerade sig på musik. Egentligen skulle han 
plugga till civilingenjör, men under det sista 
året på tekniskt gymnasium fick hans pappa 
en hjärnblödning. Henrik pausade sina planer, 
och när pappan återhämtat sig bestämde sig 
Henrik för att åka till Skottland och gå med 
i säckpipebandet Tayside Police Pipe Band. 
Med sig hade han studentpresenten från sin 
morbror, en Nikon FM med en 35:a, som han 
flitigt använde. 

– I Skottland kom jag på att jag kun-
de uttrycka mig med bild och sökte in till 
Kulturamas fotoutbildning. Jag trodde då att 
jag skulle jobba i studio, men så fick jag först 
jobb i labbet på Pressens bild och sedan som 
fotograf, och där blev jag kvar.

Vi tar hissen upp till redaktionen där Henrik 
hänger av sin kavaj på stolen han vanligtvis 
sitter på i det öppna kontorslandskapet. TT:s 
fotografer inte har fasta platser. På vägen till 
konferensrummet som är bokat för olivoljetes-
tet beundrar vi panoramautsikten över Ström-
men och Skeppsholmen. Henrik stannar hos 
testredaktören Louise Frilund för att berätta 
att han börjar förbereda plåtningen och höra 
efter om det blivit några förändringar. Det har 
det inte. Väggarna är täckta av fotografernas 
egna bilder och till bilderna finns trycka citat 
ur tidningsartiklar. 

I konferensrummet häller reportern Linda 
Fritiofsson upp åtta olika olivoljor i små snaps-
glas och placerar ut dem i fyra grupper. Henrik 
studerar rummet och förklarar att den svarta 
balken i fönstret som kockarna ska sitta fram-
för behöver vara i mitten av bilden för att den 
inte ska bli skev. Han visar hur glasen måste 
flyttas upp från sidan av bordet till mitten. Se-
dan går han i skytteltrafik till ett rum där TT:s 
fotoutrustning förvaras och kommer tillbaka 
med stativ, B–ljus, paraplyer, skarvsladdar och 
gula filter som han riggar snett framför platsen 
där kockarna ska sitta.  

 Överst t.v. Henrik fotograferar tre kockar som 

provsmakar olika olivoljor i ett konferensrum i TT:s 

lokaler vid Slussen i Stockholm.

 Neders t.v. Henriks specialområde är politik. Högt 

upp i Riksdagshuset har Henrik ett arbetsrum med 

en kalibrerad Eizo-skärm.  
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– Ljuset är inte särskilt roligt, så jag använder 
B–ljuslampor som ger gult ljus och vitbalanse-
rar efter det ljuset. Då blir utomhusljuset blått.

Plötsligt slocknar B–ljusen med ett knäpp. 
Lamporna har överbelastat elnätet.

– Hm. Finns det några andra eluttag jag 
kan använda härinne, undrar Henrik och letar 
överallt i rummet. Under whiteboarden hittar 
han vad han söker och går iväg för att hämta 
ytterligare skarvsladdar. När lamporna lyser 
igen uppmärksammar han att glasen inte står 
helt rakt och åtgärdar detta. Under tiden har 
tre kockar kommit. Louise meddelar att den 
fjärde har fått förhinder.

– Då fungerar det att ha glasen som vi hade 
från början, säger han och flyttar tillbaka allting.

– Egentligen behöver man inte vara ute i så 
god tid, för det är ändå alltid något som änd-
ras, fortsätter han med mild resignation.

När glasen står perfekt och bordet städats får 
kockarna komma in. De blir ombedda att sma-
ka utifrån ett konsumentperspektiv och gradera 
smak, färg och konsistens i en skala mellan 1–5 
och sedan skriva en utförlig motivering till sina 
betyg. Henrik står redo med kameran. 

Under tiden kockarna tar små sippar, rör och 
droppar med plastskedar rör sig Henrik fram-
för dem. Han håller kameran lyft framför brös-
tet så att han hela tiden är redo, och när han 
ser att något kommer att hända är han beredd 
att fotografera. Han lägger sig på bordet, sätter 
sig bredvid och ställer sig på en stol och tar 
rutinerat alla bilder som tidningarna kan tänkas 
önska sig till texten som Linda ska skriva.

Drygt en halvtimme senare är både Henrik 
och kockarna klara. Han tar ett avslutande 
porträtt av var och en vid panoramafönstret 
innan de får gå. Slutligen tar han bilder av 
flaskorna inne i konferensrummet och plockar 
därefter ihop all utrustning igen. 

Nu återstår bara två timmar av arbetsdagen 
och dessa ska ägnas åt bildredigering. Vi tar 
adjö. Det sista vi ser är Henriks rygg när han 
med raska steg går tillbaka till skrivbordet och 
stolen där hans kavaj hänger. © Henrik Montgomery

 Årets bild 2010. Låst förhandlingsläge vid FN:s 

klimattoppmöte COP15 i Köpenhamn. Stats- och 

regeringscheferna har överlagt i snart ett dygn 

utan framgång. Ett avstämningsmöte mellan de 

europeiska ledarna hålls för att sammanfatta läget. 

USA:s president Barack Obama ansluter från ett 

annat möte där han och de stora utsläppsländerna 

Kina, Indien och Brasilien redan har gjort upp.  

EU:s ledare tvingas konstatera att resultatet från 

klimatmötet inte kommer att motsvara deras vilja 

och ambitioner. Henrik och Vita husets fotograf Pete 

Souza är de enda journalisterna i rummet.  


