håk an ahldén
”I don’t take pictures,
I make pictures”
							 David Bailey

Håkan är född i Vadstena på slutet av 40-talet, men har bott större delen av sitt liv i Linköping med
omnejd, numera i Sturefors.
Som nioåring sparade han sin veckopeng för att kunna köpa sin första kamera, en Kodak Starlet.
Han lärde sig att framkalla film och kopiera i svart/vitt. Till en början höll han till i familjens
badrum och garderob till förtret för övriga familjen. Senare hyrde han en källarlokal där han byggde upp ett mörkrum.
Efter grundskolan började han arbeta elev på ”AllFoto” i Linköping och blev kvar där i 10 år. Där
fick han jobba i butiken, fotografera i studion, framkalla och kopiera både i svart/vitt och färg.
Militärtjänsten gjordes som fotobiträde vid F13 i Norrköping. Därefter började han på Linkopia/Expert och var totalansvarig fotograf för Expertkedjan.
Håkan har genomgått den tre-åriga amerikanska skolan ”Famous Photograpers School” och varit
nordisk mästare i svart/vit kopiering.
Han har drivit egen firma i reklam och industrifoto under ca 30 år, alltid i fram- kant, både vad
gäller kunskap och material. Han hade stora kunder som Biltema, Tekniska verken i Linköping,
Luftfartsverket, Sectra mfl.
Under fem år var han anlitad som extra resurslärare på Gamleby Fotoskola.
Håkan är den första fotografen i Sverige som blev verifierad av Fogra (Graphic Technology Research
Institute) in Munich, Germany, i ISO-certifierade provtryck och är en av de första fotograferna i
Sverige som blev ”Provider of Digital Images” av Svenska Fotografers Förbund.
Håkan är även innehavare av Gesäll och Mästarbrev i fotografyrket.
- Numera är jag pensionär och fotograferar det jag själv vill. Jag håller också på med bokbinderi och
fotografiska utställningar. Samlar på fotografiska böcker med både kända och okända fotografer
och det biblioteket omfattar ca 500 band!
Håkan har precis gjort en bok av sina bilder från en resa till Skottland. Formgivit boken och skrivit
ut alla ark på japanskt washi-papper i en stor Epsonskrivare, för att sedan binda in den manuellt.
- Det blev en bok att vara stolt över i äkta skinn och med tillhörande förvaringslåda.
Håkan är gift med Solweig och har två döttrar och barnbarn.

- 120 -

Foto. Peter Östergrens

- 121 -

