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Från jazztrummis till
världsberömd fotograf

Filmen ”Närvarande” av Jan Troell skildrar vännen och 
fotografen Georg Oddner under ett halvt sekel med kameran 

Källor: Wikipedia, oddner.com, svenskfilmdatabas,
magasin3.com, malmo.se  centrumforfotografi.com
Foto: Georg Oddner, privat.

– från det att han 1950 klev i land i New York och blev elev till den 
legendariske Rickard Avedon och senare blev känd som ”en av 
Sveriges största 1900-tals fotografer”.

Georg Oddner var internatio-
nellt firad jazztrummis i Putte
Wickmans sextett när han upp-
täckte fotografin. Han sålde
trummorna och sadlade om till
fotograf. Han är främst känd
för sina reportagebilder, men
var även verksam inom mode,
beställningsuppdrag och 
dokumentationer.

Georg Oddner (f d Ohlsson)
lämnade Sverige som tjugoå-
ring 1950 för att åka och arbe-
ta med den världsberömde
stjärnfotografen Rickard
Avedon. Det var en speciell bild 
av Avedon som ”gjorde Oddner till fotograf”.

Han var en Malmöbaserad fotograf med
hela världen som arbetsfält och som arbet-
ade ett halvt sekel med kameran som sitt
verktyg. Med eleganta och lekfulla modefoto-
grafier förmedlade han sin tids ideal.

1952 flyttade han till Malmö och 
var då en av grundarna till fotogruppen 
”Tio Fotografer”. 

”Liksom en vattendroppe hör
ihop med havet, hör ögonblicket
ihop med evigheten. Man gör en
bild för att betrakta och behålla
ett stycke tid, alltså ett ögon-
blick att återvända till”.

Citat av Georg Oddner

Från jazztrummis till
världsberömd fotograf

Georg Oddner

En bildskatt för framtiden
Som fotograf arbetade Oddner med stor
kreativitet, utmärkande var att motiven 
alltid skildrades med koncentration och en
stark närvarokänsla. Flera av Oddners 
fotografier följer en dokumentär tradition. 

När Oddner t ex varit på reportageresa för
en tidnings räkning, har han ofta stannat
kvar en tid för att leta efter egna motiv och
tagit bilder som han själv har velat skildra.

Georg Oddner finns representerad på de
flesta konstinstutitioner i Norden och även 
t ex på Library of Congress i Washington DC.

Oddners bilder är en skatt som kommer att
leva mycket länge. Hans fotografiska arv
ingår i Malmö Museers samlingar.

Naima Wifstrand, 1890-1968.
En av Sveriges mest kända operasångerskor,
blev senare i livet skådespelare på Malmö
Stadsteater. Foto: G. Oddner.

Jaques Werup, 1945-2016. Malmöson,
Författare, poet och musiker. Foto: G. Oddner.

Från Japan till P1800
Oddner var mycket energisk. När han kom
hem sent på kvällen från en månadslång
reportageresa i Japan, hängde han av sig
sina småbildskameror för att redan nästa
dag åka till sin ateljé. Där väntade ett antal
mannekänger som skulle instrueras och
fotograferas med hans Hasselbladare.   

Oddner letade alltid idogt efter den 
perfekta miljön t ex för att rent fotografiskt
återge sportigheten i en Volvo P1800.

Anita Ekberg, 1931-2015. Malmötös.
Fotomodell och skådespelerska.
Fröken Sverige 1951. Foto: G. Oddner.
När Anita Ekberg var på studentafton i Lund
avslöjade hon på efterfesten vad det var som
fick henne att en sista gång besöka Sverige
”Jag skulle ha en dejt med Georg Oddner”.

”När det går lätt att fotografera, vill
jag alltid krångla till det, för att hitta
någon oväntad vinkel. Arbetet får
aldrig bli bara rutin”.

Citat av Georg Oddner.

Dokumentärfilmen ”Närvarande”.
Manus och regi: Jan Troell.
Premiär: 2003
Medverkande: Georg Oddner, Gunnel Hemmel,
Jacques Werup och Klaus Rifbjerg

Dokumentären skildrar från det att han klev i land 1950 
i New York till dess att han återvänder dit 2001. 
Mellan dessa år ligger ett brett fotografiskt liv som spänner
från mode till Vietnam och från repmånad till jazz.

Dokumentärfilmen finns på Youtube.

Redaktör: Krister Andersson, Kason.


