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håkan ahdlén

”I don’t take pictures,
I make pictures” 

                            David Bailey?

- Jag är född i Vadstena BB på slutet av 40-talet men har bott största delen av mitt liv i Linköping 
med omnejd, numera i Sturefors.
Han började fotografera som 9-åring då han hade sparat pengar till en egen kamera (Kodak starlet). 
– Lärde mig att framkalla film och kopiera i svartvitt och höll till en början till i familjens badrum 
och garderob till förtret för övriga familjen. Jag fick sedan hjälp av bostadsrättsföreningens vakt-
mästare att få hyra en källarlokal där jag snabbt etablerade ett labb.

- Efter nian i skolan började jag direkt med att jobba som elev på ”AllFoto” i Linköping där jag blev 
kvar i 10 år. Där fick jag jobba med butiken, studion, svartvitt och även färglabb som var något nytt 
för mig. Sedan gjorde jag lumpen på F13 i Norrköping under ett år som fotobiträde.
Därefter började Håkan på det stora fotolabbet Linkopia/Expert där han var totalansvarig fotograf 
för  Expertkedjan.
Han har genomgått den tre-åriga amerikanska skolan ”Famous Photograpers School” och varit Nor-
disk mästare i svart/vit kopiering.
Håkan har drivit egen firma i reklam och industrifoto under ca. 30 år. Han har alltid varit i fram-
kant både i kunskap och material i sitt yrke. Han hade stora kunder som Biltema, EFG, Luftfarts-
verket mfl. Under fem år var han anlitad som extra  resurslärare på Gamleby Fotoskola.

Han 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 SFF (Svenska Fotografers Förbund).
Håkan är även innehavare av Gesäll och Mästarbrev i fotografyrket.

- Numera är jag pensionär som fotograferar det jag själv vill i första hand. Jag håller även på med 
bokbinderi och lite fotografiska utställningar. Han samlar på fotografiska praktböcker från 
världens mest erkända fotografer och det biblioteket omfattar ca 500 band!
Håkan har precis gjort en bok av sina bilder från en skottlandsresa. Där han formgivit boken och 
skrivit ut alla blad på en specialskrivare, för att sedan binda in den manuellt. Det blev ett riktigt 
praktverk med omslag av äkta skinn och låda.
- Jag är gift med Solveig och har två döttrar och barnbarn. Vi försöker vara tillsammans så ofta det går.


