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Prisbelönt fotokonst från en av vår tids största
Hans Hammarskiöld har varit verksam som fotograf under mer än sextio år och är en av Sveriges mest
meriterade fotografer. Tidigt gav han sig ut i världen och arbetade bland annat en period på engelska
Vouge. Tillbaka i Sverige startade han tillsammans med generationskamraterna det legendariska fotografkollektivet Tio Fotografer. Idag är hans fotokonst erkänd långt utanför landets gränser och han har
belönats med ett flertal priser för sina finstämda bilder.
Boken är ett retrospektivt verk över Hans Hammarskiölds arbete som är unikt i sin bredd. Den innehåller såväl bilder välkända av allmänheten som ett antal tidigare opublicerade bilder.
I samtal med författaren och DN-journalisten Kurt Mälarstedt, kommenterar Hans
Hammarskiöld denna bildskatt och berättar om ett liv som betraktare bakom kameran.

Hans Hammarskiölds porträtt är inte resultatet av ett samarbete mellan författaren och fotografen, som
man kan förledas tro. Carl Sandburg poserar inte. Det är söndagen den 9 augusti 1959. Han sitter på första
bänk vid Solliden-scenen på Skansen och han ska alldeles strax gå upp på scenen och hålla ett tal på SverigeAmerika-dagen.
Hans Hammarskiöld minns:
– Han sitter i halvprofil mot mig under ett träd så att det blir lite skuggor i hans ansikte. Jag har ett långt
teleobjektiv, tvåhundra millimeter. Han ska just gå upp. Om jag bara får ett ögonblick med hans profil, tänker jag.
Hans hann ta en exponering. En ruta. Skuggorna skulpterar Carl Sandburgs ansikte till en indianhövdings. Kontrasten mellan ljus och skugga understryker ansiktets dramatiska kraft. Ögat ligger helt i skugga.
Sandburg ser mycket koncentrerad ut, som vore han någon annanstans.
(Ur kapitlet ”Carl Sandburg”)
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