
På åttiotalet var Berne Stålenkrantz framgångsrik modefotograf. I dag är han ordförande för Svenska 
Brukarföreningen, en förening för människor som använder narkotika. Däremellan finns lyxliv, fängelseliv 
och Thailand. TexT maria hagström foTo martina holmberg

”Mr Stålenkrantz. Please come on 
board.” Berne Stålenkrantz var 
i mitten av 20-årsåldern när han 
stod på piren i Bangkok och blick-

ade upp mot en fyra våningar hög båt med 
jacuzzi på taket. Det skulle han göra var 
och varannan helg framöver: kliva ombord, 
”cruisa” till Pattaya och leva ett ”jävligt 
roligt” liv i Bangkok. Berne Stålenkrantz 
var framgångsrik som modefotograf, den 
ekonomiska krisen i Sverige hade ännu inte 
kommit, det var fortfarande mycket pengar 
inom reklambranschen och han hade inte 
åkt fast för narkotikasmuggling. 

I dag är han ordförande för Svenska Bru-
karföreningen, en organisation för männis-
kor som brukar narkotika, lagliga och ille-
gala preparat. Under mina år som reporter 
på Situation Sthlm har jag träffat honom 
många gånger, pratat underhållsbehand-
ling och narkotikapolitik. I dag ska vi prata 
Berne Stålenkrantz. När han klivit in på 
kontoret, med den halvdöva och halvblinda 
sankt bernhardshunden Rufus i släptåg, 
säger jag att jag inte vet vad man ska börja 
intervjun med.

– Eller så får jag prata på bara, föreslår han.
Och då börjar han prata om glassbilen.
– När jag gick i plugget, högstadiet, hade 

Hemglass nyligen startat. Det var en stor 
glassbil som åkte runt i villaområden, de 
knackade dörr, tog upp beställningar och 
levererade. Jag lärde känna en kille som 
körde glassbilen.

Den här killen skulle visa sig ha betydelse 
för Berne Stålenkrantz framtid. Men det kom-
mer senare, först ska det berättas att Berne 
Stålenkrantz strax efter högstadiet började 
jobba på musikaffären Skivfabriken.

– Jag ville hålla på med musik, bli musik-
producent, därför började jag jobba där. 
Den ägdes av en amerikan vars farsa hade 
ett skivbolag i New York. Skivfabriken hade 
konserter med Roxy Music, Lou Reed, Deep 
Purple, Patti Smith, you name it. Och jag 
började fotografera konserterna. 

Sedan en kväll, på ett disko nere på stan, 
stötte han på den där Hemglasskillen igen. 
Han körde inte längre omkring och sålde 

glasstrutar, nu jobbade han som fotoas-
sistent till den prisbelönte fotografen Ralf 
Turander.

Dagen efter hälsade Berne Stålenkrantz 
på i studion, fick se mörkrummet och svart-
vita bilder på Efva Attling. Han kände att 
det här ville han också hålla på med. Med 
Stefans hjälp hittade han ett assistentjobb 
hos fotograf Kjell Andrén. Som assistent 
fick Berne Stålenkrantz ta testbilder på tje-
jer som ville bli modeller, främst för agentu-
ren Stockholmsgruppen. 

– Jag jobbade mycket i labbet, retuschera-
de och signerade bilder och släppte aldrig i 
väg nåt jag inte gillade. Efter ett tag tyckte 
jag att jag kunde det där, det var ju inte svårt 
att ta balla bilder på tjejer, tyckte man. 

han började jobba för Ralf Turander, fick 
en egen studio, och efter ett jobb åt Vecko
revyn började telefonen gå varm. På nät-

terna stod han i mörkrummet, på dagarna 
plåtade han åt alltfrån Åhléns till Damernas 
Värld. Det blev så småningom alltmer jobb 
utomlands.

Berne Stålenkrantz plockar fram några 
diabilder ur en låda och sprider ut dem på 
bordet. Det är frisyrjobb, klockor, Blossom 
Tainton, allt möjligt. Men han har inte kvar 
många bilder från sina år som fotograf, hans 
portfolio blev kvar i Thailand och försvann.

– Jag hade så mycket där, däribland bil-
der på Linda Evangelista och Grace Jones. 
Det var mer än fjorton års bilder. Att allt det 
är borta, det går inte att komma över. Det är 
helt omöjligt.

Thailand var en plats han ofta återvände till, 
både på semester och för jobb. 1990 var han 
där för att göra en plåtning åt spanska Vogue. 
I en bergsby kom han då i kontakt med opium 
via den lokala medicinmannen. Ett halvår 
senare rökte han heroin för förs ta gången. 

– Det blev oftare och oftare. Missbruket 
smyger sig på, säger han.

Ungefär samtidigt hade den svenska kronan 
börjat falla i Sverige. Räntan steg och Berne 
Stålenkrantz förlorade stora kunder.

– Reklambranschen pangade ur totalt. Sve-
rige var ju på väg att gå i konkurs, säger han. 

När han sedan blev bestulen på alla sina 
kameror, värda flera hundra tusen, tänkte 
han att han inte kunde återvända till Sve-
rige så här. I stället återvände han med 
110 gram heroin, som skulle säljas, i tunna 
vakuumpåsar runt magen. 

– Det var ju klantigt som fan. Och på den 
vägen var det.

Berne Stålenkrantz stoppades i tullen och 
dömdes till fyra års fängelse.

brukarfokus

Det blev oftare 
och oftare. 
missbruket 
smyger sig på.
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berne stålenkrantz 

född: Den 31 maj 1959 på Södersjuk-
huset, uppvuxen i Farsta. gör: Har tidigare  
jobbat som mode- och reklamfotograf.  
Han har haft bilder i Nordiska museets 
utställning Modebilder och ”Guldknappen 
1981–2011”, samt fotoboken Bilden av 
modet. I dag är han ordförande för Svenska 
Brukarföreningen, en ideell organisation 
som stödjer narkotikaanvändare av  
lagliga och illegala preparat som har  
eller vill ha underhållsbehandling för  
sitt beroende av opiater eller andra droger.
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BrukarfokuS

– Det var det jobbigaste jag varit med om i 
hela mitt liv. Det kan jag lova. Jag hade aldrig 
haft med snuten att göra. Man hade ju sett 
på filmer, hört om Kumla, att man skulle bli 
våldtagen, så var min bild av att sitta inne. 
Det var ju inte så, det var rätt okej. Men det 
var en skitjobbig period. Det gick så snabbt 
den här svängningen.

Firman hade gått i konkurs, lägenheten på 
Hornsgatan var borta och hans sambo och 
deras son flyttade hem till hans föräldrar. 

En tid efter att han hade ”muckat” sökte 
han hjälp hos soc för sitt heroinberoende, 
ville komma in på substitutionsbehandling. 

– Men jag fick veta att jag inte var tillräck-
ligt nergången, jag var inte kvalificerad. Det 
var det som hände för William, säger han och 
syftar på riksdagsledamoten William Petzäll 
som nekats hjälp och dog i september.

till slUt hade Berne Stålenkrantz fyra års 
dokumenterat missbruk, vilket krävdes för 
att komma in i metadonprogrammet, och i 
december 1998 fick han sin första dos av 
läkaren. Livet blev bättre, men han såg bris-
ter inom metadonprogrammet, hur män-
niskor blev utskrivna och hur lite de själva 
hade att säga till om. Efter en tid började en 
tanke växa fram – de borde organisera sig.

– Det fanns ju ett vakuum efter nån som 
inte bara jobbade för drogfrihet, vård och 
behandling. Vi skulle vara en förening för 
människor som använder narkotika, för vad 
de önskar. Vi består av en massa individer 
med olika behov. Och även om man inte vill 
eller kan sluta har man rättigheter.

Grunden i föreningen är brukarmakt: 
”Nothing about us without us”.

– Du kan sitta på Socialhögskolan och 
läsa fyra år till socionom men du har ingen 
susning om vad det handlar om egentligen, 
för teoretisk kunskap är inte samma sak 
som att veta hur det är att sticka en nål i 
armen. När jag säger att rena sprutor är bra 
är det inte för att jag tycker det, jag vet att 
det är bra eftersom skitiga sprutor har gett 
mig hepatit C. Vi är experter på våra egna 
liv, men vi förminskas hela tiden. Ofta pra-
tar man om oss, inte med oss. 

Jag nämner att han ofta är arg när vi pra-
tas vid. 

– Ja, det är klart. Eller arg och arg, ja, man 
ser ju hur tokigt samhället är och hur vi blir 
behandlade. Men ilskan är en positiv kraft 
om man använder den på ett bra sätt, då är 
det en bra energi.

i år firade Svenska Brukarföreningen tio 
år. Föreningen har växt och fått mycket mer 
inflytande under åren. Berne Stålenkrantz till-
delades i somras ett hederspris från medlem-
marna på föreningens årliga seminarium.

– Jag kunde knappt prata när jag tog emot 
det, det var känslosamt, verkligen. För man 
jobbar och sliter så mycket och har fått så 
mycket skit genom åren, men den här gång-
en fick jag inte det. 

Men vart tog fotandet vägen, saknar han 
inte det i dag?

– Nej, inte i dag. Jag fotar inte nu, jag 
trycker inte på knappen, men det jag håller 
på med här i föreningen är kreativt på ett 
annat sätt. Och nu håller vi till exempel på 
med en dokumentärfilm om hepatit C och 
då filmar jag, säger han.  

Däremot säger han att han kan sakna 
Thailand. 

– Jag kollar lägenheter i Bangkok var och 
varannan vecka. Vi flyttar kanske dit nån 
dag. Jag lever ju bara en gång, mitt liv är 
precious. 
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