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idskriftsverkstan har i närmare 30 år arbetat med att synliggöra kulturtidskrifterna som en viktig del i det offentliga
samtalet. Det är ofta i kulturtidskrifter
nya idéer formuleras – kanske för första
gången – tankar prövas och debatter förs.
De senaste fyra åren har vi producerat ett årligt
tidskriftsnummer, där tidigare artiklar från våra medlemstidskrifter fått ett nytt sammanhang genom att
publiceras tillsammans med en konstnär eller illustratör. Plats för kultur med konstnären Hans Gothlin
(2020), Kultur på djupet med illustratören Maja Lindberg (2019), Ögon på kultur med konstnären Carolina Falkholt (2017/2018) samt Äventyret börjar här
med konstnären Anette Folkedotter (2016/17).
I år vill vi ta ett nytt grepp och låta föreningens
samtliga 24 kulturtidskrifter ingå i samma magasin med en presentation samt publicera nyskrivna
texter. I fokus står fotografen Lars Tunbjörk (1956–
2015) där vi fått tillgång till hans unika bildproduktion genom rättighetsinnehavaren Maud Nycander
och Lars Tunbjörks Stiftelse. Tidskriftsverkstan vill
rikta ett varmt tack till dem.
Lars Tunbjörks skarpa blick mot samtiden, hans
bildkomposition och oväntade kameravinkel säger
oss mycket om vår tid även långt efter hans alltför
tidiga bortgång. Idag när vi precis vaknat upp ur
pandemins isolering kan vi precis som Tunbjörk
betrakta världen med nya ögon. Isoleringen har
gett många av oss extra tid att reflektera över vad
gör vi med våra liv? Var tillbringar vi vår tid? Tunbjörks bilder visar köpcentrum och öde kontor, rad-
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DETTA ÄR TIDSKRIFTSVERKSTAN
Tidskriftsverkstan är en ekonomisk förening för kulturtidskrifter
som startade för snart 30 år som en praktisk verkstad för att producera tidskrifter och fanns på fyra olika platser i Sverige. Idag
finns Tidskriftsverkstan kvar endast i Göteborg, riktar sig mot
hela landet och ägnar sig åt att lyfta fram kulturtidskriften som
en viktig del av det demokratiska samtalet.

huslängor och människor fångade i ett ögonblick
i blixtbelysning. Som mannen längst bak i bussen
som Ann Ighe från Ord & Bild reflekterar över.
Per Lindström, fotograf, journalist och fotohistoriker medverkar med en längre text om Tunbjörk,
Tunis for ever, som ger en gedigen bild av Lars Tunbjörk och hans verk. Texten är tidigare inte publicerad på svenska utan skrevs ursprungligen till en
nyligen publicerad koreansk bok om Tunbjörk.
Kulturtidskrifternas roll och betydelse har vi låtit
ett par skribenter fundera över. Författaren och journalisten Ulrika Knutsson medverkar med en aktuell
krönika och Siri Reuterstrand ordförande för Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter (FSK) sätter
fokus på stödsystemen för kulturtidskrifter och hur
det förändrats genom åren beroende på vem som
haft den politiska makten. Står vi inför ett skifte?
Genom att låta några av våra kulturtidskrifter
komma till tals vill vi visa på mångfalden men också
på hur mycket ideellt arbete, passion och glöd som
krävs. Tidskriften Västsahara har funnits sen slutet
av 1970-talet och redaktören Lena Thunberg berättar om vikten av att kontinuerligt bevaka internationella frågor som den vanliga nyhetsbevakningen
missar. Ett passionsprojekt kallar Petronella Simonsbacka sin nystartade kulturtidskrift Kulturopportunisten.
Trevlig läsning!
Göteborg 3 oktober 2021

Christer Wigerfelt
Elisabeth Lundgren
Tidskriftsverkstan

VANDRINGSUTSTÄLLNING OCH TIDSKRIFTSDAG
Tidskriftsverkstan har producerat två vandringsutställningar om
kulturtidskrifter som visas på bibliotek i olika regioner. I samband med utställningarna erbjuder vi våra magasin samt programverksamhet i samarbete med biblioteken. Tidskriftsverkstan
arrangerar dessutom program för att belysa särskilda teman,
varje år har vi en Tidskriftsdag på Stadsbiblioteket i Göteborg.
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en ärevördiga franska tidskriften Le Debat fyllde fyrtio år i fjol. Redaktören Pierre
Nora firade genom att lägga ner den. Vid
89 års ålder har man förstås rätt att dra sig
tillbaka, men det var inte trötthet som fick
Nora att slå igen, han har många bokprojekt på gång. Nej, det var tidsandan som knäckte Le Debat:
“Intresset för tidskriften som kultur har försvunnit.”
En redaktion som väljer ämnen, hittar på teman och
skapar sammanhang har förlorat i betydelse, menar Nora.
Folk plockar hellre sina artiklar på nätet, en i taget, utifrån
egna preferenser. Sammanhanget är underordnat.
Pierre Nora tycker också att det offentliga samtalet har
blivit så mycket sämre. Klimatet har blivit snålare, mindre
öppet:
”Folk stänger in sig i sina egna kyrkor och intresserar
sig inte för andras perspektiv.”
Pierre Nora har ägnat ett yrkesliv åt andras perspektiv,
som förläggare och redaktör. Han har varit förläggare åt
Michel Foucault och givit ut flera av Annales-skolans stora franska historiker, som Georges Duby och Emmanuel
Le Roy Ladurie.
Mina egna kunskaper i franska har tyvärr inte dugt
till regelbunden läsning av Le Debat, men några av tidskriftens viktiga texter har letat sig fram ändå. Som Milan
Kunderas artikel från 1980-talet, om centraleuropas ofrivilliga exil: ”Ett kidnappat västerland”. Den översattes till
svenska och stod att läsa i – Ord & Bild. För den som inte
har tidskriften kvar finns Kunderas klassiska essä utgiven
i ett särtryck av Timbro förlag.

ÅREN GÅR. När jag pluggade litteratur och estetik för fyr-

tio år sedan hörde det till att man läste Ord och Bild, eller
åtminstone hade klädsamt dåligt samvete när man hade
missat ett intressant nummer. BLM skulle man självklart
också ha koll på, som en sorts kritikskola. Tidskrifternas
tjuskraft innnehöll en charmerande blandning av bildningstörst och snobberi, längtan efter gemenskap, bekräftelse och vidgad horisont. Åttiotalet var inte bara axelvaddarnas epok, för tidskrifterna var det ett sällsamt kreativt
årtionde. Låt mig bara påminna om KRIS Hölderlinnummer, eller Res Publicas dubbelnummer om DDR, med så
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Rösterna blir
färre och
tråkigare,
mindre
angelägna,
också för
sig själva.

mycket mer än Heiner Müller. Släng aldrig ett exemplar
av dessa publikationer, idag så begärliga på antikvariat.
Detta är bara några torn i ett höglänt landskap av roliga tidskrifter. Några har överlevt, nya har kommit till.
Lusten att skapa redaktionella sammanhang har inte dött
ut, även om publiken krymper. För visst hade Pierre Nora
rätt i sin krassa analys. Upplagorna för en tidskrift är små.
Jag tror att både Ord och Bild och BLM låg runt 3000 ex
på sin tid. En hedervärd upplaga för en kulturtidskrift. Så
stor hade den kritiska massan varit sedan tjugotalet, då
den feministiskt radikala Tidevarvet låg och hackade på
ungefär samma nivå. Det tyckte för övrigt redaktören Elin
Wägner var alldeles för lite.
Idag är 3000 prenumeranter en ouppnåelig dröm för en
kulturtidskrift. Många intressanta tidskrifter räknar snarare sina läsare i hundratal. Den utvecklingen har pågått
i decennier. Det är inte så konstigt, det är många faktorer
som påverkar: läsningen minskar allmänt, konkurrensen
om själarna ökar, utbildningen specialiseras, folk har inte
råd eller tid att oavlönat sitta och pyssla med korrektur
om nätterna, och kravet på uppmärksamhet från nätets
sjudande häxbrygd suger musten ur alla, redaktörer såväl
som läsare. Det är inte konstigt alls. Det märkliga är att det
fortfarande finns några tidskrifter!
När det gäller den allmänna publicistiska utvecklingen, med hänsyn till dagspressen, finns det mycket större
skäl att vara alarmist.
PRESSPESTEN DRAR GENOM RIKET och blixtrar med lien.

Medielandskapet som vi känner det sedan sjuttonhundratalet har genomgått en eruptiv förändring. Här samverkar
teknikskiftet och affärsmodellens krasch. Alla tidningar
måste revidera sina affärsmodeller. Detta har skett till priset av en snabb likriktning och standardisering, särskilt av
landets lokala och regionala tidningar. Redaktioner och redaktörstjänster försvinner eller slås ihop. Kulturmaterialet drabbas särskilt hårt. Där det för bara några år sedan
fanns en självständig kulturredaktion finns idag i bästa
fall en ensam kulturredaktör, men oftare bara en tom yta
för syndikerad kritik, som produceras på okänd plats och
trycks i så många tidingar samtidigt som möjligt. Rösterna
blir färre och tråkigare, mindre angelägna, också för sig

själva. Detta är inte rösternas fel, utan bristen på sammanhang, eroderingen av redaktionell kultur. Att något värdefullt går förlorat med den redaktionella mångfalden kan
vi vara säkra på, men den totala effekten är okänd. Länge
fanns förhoppningen att nätet skulle skapa nya redaktionella sammahang. Med få undantag har förhoppningarna
inte infriats.
Kultursidorna i pressen har alltid levt farligt. Många
har velat lägga ner dem innan de startats. 1896 erkände
DN-medarbetaren Albert Seberg med en rysning att han
var ”rädd som f-n för kultur, konst och bokanmälningar”.
Det perspektivet bör vi ha i åtanke när vi betraktar
kommersialiseringen och strömlinjeformningen av tidningarnas kultursidor, med de förutsägbara grälen, uppläxningarna i falsett, de alltmer oblyga lanseringarna av
de redan mycket framgångsrika författarskapen. Recensionerna blir färre och krönikorna fler medan möjligheten
minskar att presentera ett intressant författarskap bara för
att det är intressant. Klassiker skriver vi bara om när de
fyller jämt.
Orienteringen i omvärlden sker ryckigt, i hasorna på
nyhetsflödet, med en stark slagsida åt anglosaxisk litteratur och debatt. Kultur från andra världsdelar, inklusive
Europa, redovisas också nyckfullt.
SAMTIDIGT HAR TILLGÅNGEN på seriös journalistik aldrig
varit bättre än nu. Parallellt med den lokala och nationella
mediala bruksdöden blomstrar en global elitjournalistik.
För den som hittar i de digitala spalterna hos New York
Times, Financial Times, The Guardian, The New Yorker,
Le Monde, El Pais och Frankfurter Allgemeine Zeitung
ligger västvärlden öppen och förklarad. En internationell
bildad elit – med goda språkkunskaper – har aldrig haft så
mycket god journalistik så lätt tillgänglig som nu.
Men det intellektuella samtalet förs inte i första hand i
den globala eliten, utan på lokala, regionala och nationella
arenor.
Presspest och tidningsdöd framställs ofta som journalisternas egen huvudvärk. Det är inte sant. Journalistikens
lokala och nationella kris påverkar hela samhällskroppen:
politiken, kulturen, konsten, skolan och den högre utbildningen.

I LJUSET AV DEN PÅGÅENDE PRESSKRISEN framträder

kulturtidskrifterna faktiskt i ny relief. Kulturtidskrifternas
problem känns igen: upplagorna är små, läsekretsen liten,
ekonomin alltid ansträngd och verksamheten beroende
av eldsjälar och frivilliga krafter. Artikelarvodena på en
tusenlapp eller två verkar ha legat stilla sedan åttiotalet,
eller snarare sjunkit. Det fanns en tid (1950-talet) då Lars
Forssell kunde hålla sig flytande en månad i Paris, på arvodet av en enda essä i BLM...
I den gigantiska strukturomvandling som skakat hela
medievärlden framstår alltså kulturtidskrifterna som förbluffande stryktåliga, en motståndets underjordiska bastion. Kulturtidskrifterna känns mer nödvändiga än på
länge, kanske inte för att de alla just nu producerar oundgängliga texter, utan för att de representerar de redaktionella sammanhangen och de redaktionella samtalen.
Därför att besjälade redaktörer och inbördes gnabbande
redaktionsråd framhärdar i att presentera teman och sammanhang för motiverade läsare.
Min utblick över de svenska kulturtidskrifterna idag
är långt ifrån fullständig. Här finns allt från fanzine-nivån
till de estetiskt påkostade flaggskeppen, från populära
magasin med reklamsmak till esoteriska skrifter med provocerande hög svansföring. Det mesta finns, av fakta och
fantasi, högklackat och foträtt. Det gör att man kan överse
med många brister. Här och där skymtar som alltid idétorka eller politisk slagsida. Visst finns det texter som ligger alldeles för nära det akademiska seminariets jargong,
där redaktören borde ha låtit rödpennan gå loss. Och var
finns humorn i den identitetspolitiska eller feministiska
diskursen? Vi kan stillsamt påminna om Bangs långa och
Femkuls korta glansdagar. Kanske är det tidsandan som
kunde vara roligare.

JAG SER ÄVEN FÖRTJÄNSTERNA TYDLIGARE. En tidskrift

rör sig i långsamma cykler. I dagens slimmade dagspress
blir alla mer instrumentella, men i tidskriftens hägn kan
redaktörer och skribenter ännu vara självständiga subjekt.
Om samtalet fungerar märks det på texterna. Tidskrifterna med de små upplagorna är kanske den sista omistliga
platsen för folkbildarnas egen folkbildning?
I Frankrike slog den legendariska Le Debat vantarna i
bordet, i protest mot det dåliga offentliga samtalet. Pierre
Nora har rätt i sin bittra analys. Men just därför finns det
anledning att se mer positivt på kulturtidskrifterna än på
länge.
Kvaliteten skiftar, men strukturen är seg, och tidskrifterna väntar otåligt på att tas i bruk. Det som förenar dem
alla är till slut detta: de framhärdar i sitt försvar av sammanhang, i sitt försvar av den redaktionella kulturen.

Bild: Lars Dareberg

Omistliga samtal
i presspestens tid

Presskrisen borde oroa universiteten mer. Forskarna
ingick en gång i den bildade allmänheten, men gör det i
allt mindre utsträckning. Hur förhåller sig universiteten
till det faktum att redaktionerna som fristående intellektuella miljöer rustas ner? Det är generande tyst, både från
akademien och från politiken.
De senaste åren har medie- och kommunikationsforskningen exploderat vid svenska universitet. Det är en paradox att man snart kan gödsla med medieforskare, medan
utövare av kvalitetsjournalistik och kritik blir allt färre.
Regionerna verkar nyligen ha insett problemet. Västra Götaland delar årligen ut 450 000 kr i essästöd, vilket
framför allt gynnar tidskrifterna. I slutet av maj 2021 meddelade region Halland att man ska börja likställa kritiker
med andra konstutövare och anslå medel till enskilda
kritikers yrkesutövning. Med argumentet att den kritiska
verksamheten gynnar demokratin och den offentliga debatten.

Ulrika
Knutsson
Journalist
och författare
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Vad ser mannen
längst bak
i bussen?

V

em är den där personen längst bak i bussen?
Vad ser han som du inte ser? Vilken är den
där tidskriften längst ner i högen? Vad vet den
som du inte vet?
Lars Tunbjörks bild är i mina ögon kanske
lite oroande, men får mig mindre att fundera
på vem personen som sitter där, med en portfölj i knät, är
och desto mer att tänka på vad han ser.
JAG LÄSER IGENOM en maffig bok och utställningskatalog

för en ambitiös utställning om mellankrigstida europeiskt
måleri på Göteborgs Konstmuseum, Brännpunkt Europa
– Nysakligheter, som visades på museet under sommaren
och hösten 2021. I boken ges utställningen olika historiska
och konstvetenskapliga perspektiv, och inte minst frågan
om hur vi ska förstå genrebeteckningar och begrepp. Var
omtalades och myntades då begreppet ”Den nya sakligheten” på svenska? Jo, i en artikel i Ord&Bild 1928, av Gösta
M. Bergman. Självklart är en nuvarande redaktör särskilt
uppmärksam när tidskriften nämns, men detta är hur som
helst talande. Tidskrifter har länge varit platsen där nya
begrepp gärna lanseras.

I SKRIVANDE STUND har vi på Ord&Bild just arrangerat

Lars Tunbjörk, Stockholm, 2004
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ett samtal mellan tre kritiker: danska Sigrid Kraglund
Adamsson från tidskriften Atlas, norske Audun Lindholm
från Vagant och Helena Fagertun, som representerade
Ord&Bild i sammanhanget. Deras samtal utgick från tre
romaner, utgivna i de tre respektive länderna, och behandlade begreppet ”exofiktion” en term som förefaller
ha franskt ursprung, men som också har etablerats som
en litterär genre; fiktion där författaren, oftast med ett jagtilltal, skriver om en historisk person. Vi pratade med kritikerna på scen på bokmässan, men också i en inspelning

för ett kommande poddprojekt. Det samtalet kommer att
vara ett tidigt exempel på användande av begreppet exofiktion i Sverige, inser jag nu.
JAG GÅR OCKSÅ TILL LÄGGEN när jag ska skriva den

här texten, men går ovanligt osystematiskt till väga: bara
rakt på årgång 1900, för att själva årtalet är eggande. Jag
har dock bestämt mig för att vad jag ska titta efter är just
litteraturkritiken – vad var det det skrevs om då, av vem?
Mina ögon dras genast till årets andra häfte och en recension av Sophie Elkans roman John Hall, som anmäls av
Frigga Carlberg. Författarinnan är en av Selma Lagerlöfs
livskamrater, och recensenten inte bara en återkommande
medarbetare, utan också extra aktuell just i år 2021, som
en av de centrala gestalterna i rörelsen för kvinnors politiska rösträtt. Carlberg organiserade en av de få gatudemonstrationerna för saken i Sverige, och hon var den
som tog hit och ordnade en föreläsning med Sylvia Pankhurst, vilket gav upphov till stark kritik. Gick en fläkt av
cancel culture igenom både rörelsen och dess motståndare
där och då? Det är hur som inte ett begrepp vars lansering
Ord&Bild har bidragit till. Och Elkans roman om John
Hall kanske bara är en historisk roman, och inte alls ett
utslag för exofiktion? Kanske behöver exofiktionen som
begrepp att autofiktionen, eller föreställningen om autofiktionen, har föregått den?
Tidskriften är ett spår runt och genom litteraturen, litteraturen är ett spår genom tidskriften.

VÅGAR DU VÄNDA RYGGEN åt killen längst bak i bussen,
och se om du kan se vad han ser? Du bör i alla händelser
inte låta tidskriften ligga oläst. Kanske möter du kunskapen den gav dig långt senare i ett annat sammanhang, och
kanske vet du då mycket mer om dess sammanhang.

Ann Ighe
Chefredaktör för
Ord & Bild
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Liten
men seglivad

Ett passionsprojekt
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Lena Thunberg med tolken Leaarousi i de västsahariska
flyktinglägren i Algeriet.
GLÖDEN HOS ENTUSIASTERNA som står bakom tidskrifter som Västsahara är stark. Där finns en liten bas av kunniga personer, som mot en tyvärr liten penning bidrar
med sin kunskap på olika sätt.
På så sätt har flera tidskrifter med bland annat globala
frågor i centrum kunnat överleva, trots allt.
Det är inte bara skrivandet och publicerandet som är
viktigt för dem som står bakom dessa tidskrifter med internationella frågor i fokus. Det är själva frågorna, orättvisorna, de kända eller okända som man vill uppmärksamma, och ge läsare en möjlighet att kanske påverka
verkligheten.
För min personliga del har minnesvärda möten med
västsahariska män, kvinnor och barn i tältlägren eller under jeepfärder i rasande fart i det väglösa Saharas öken
varit spännande, imponerande och mycket berikande.

Lena Thunberg,
redaktör för Tidskriften Västsahara

bland funderade jag på om startande av kulturtidskrift borde räknas som tillfällig sinnesförvirring. Rent vansinne i klartext. Galenskapen brukar börja med något som man tror är en bra idé.
Jag ville skildra kulturens eldsjälar samt tipsa om
spännande kulturella evenemang och möjligheter
för kulturarbetare. Tanken var att alla kulturarbetare behöver vara opportunister och inte vara rädda för att fånga
de möjligheter som finns i flykten.
Min nollbudgettidskrift Kulturopportunisten lyckades
naturligtvis inte leva upp till mina höga drömmar och
mål. Jag hade inte resurser till det, men den startades och
gjorde sitt bästa för att sprida ordet om spännande kulturupplevelser, oavsett om de arrangerades av nationella
museum eller fristående grupper, samt berätta om kulturyttringar som alltför få känner till. Jag fick lite hjälp av en
mindre redaktion, som bidrog med material efter lust och
humör. Artiklarna publicerades på hemsidan, som nu är
nedlagd, samt på sociala media – där tidskriften fortfarande lever, om än i en tynande existens.
Så vad hände? Detsamma som brukar hända de kulturens eldsjälar som jag ville skriva om. Eldsjälar kan utföra
underverk. De kan brygga vin av vatten, gå över eld, få
saker att hända som ingen trodde kunde ske – men de kan
inte återupprepa mirakel i det oändliga. Även eldsjälar
dör, blir sjuka eller råkar ut för förändringar i livet, som
innebär att något måste stryka på foten. Det blir frivilligarbetet, det oavlönade. I mitt fall fick jag återfall i äggstockscancer, med metastaser i levern. Medan jag kämpar
för att överleva finns inte orket eller engagemanget för att
kämpa för att min enmanstidskrift också ska göra det.

men. Det är lätt att bli låst vid att man har en bild av vad
en tidskrift egentligen är, som exempelvis att den ska existera som papperstidning eller som nättidningsprodukt.
Det finns andra former för tidskrifter som få vågar pröva.
En tidskrift kan vara ett Instragramkonto, en Facebooksida eller en kanal på Youtube. Kulturopportunisten har
provat alla de formerna, vid sidan om nättidningen, och
jag tycker nog faktiskt att den passar bäst på Facebook,
där man lätt kan sprida vidare kulturtips. Det innebär att
man skriver på ett annorlunda sätt, som kanske känns fel
för de flesta tidskriftsredaktörer – nämligen kortfattat. Att
vara en sociala mediatidskrift innebär att man måste hålla
texterna korta och uppdatera ofta, varje dag helst, med intressant och engagerande material, men belöningen är att
man kan nå tusentals människor även från ett liten sida
med få följare, genom att strategiskt enbart dela till intresserade större grupper och aldrig, aldrig spamma. Människor är förvånansvärt tacksamma för information, när
den passar deras uttalade intresseområden.
KONTAKTEN MED ANDRA TIDSKRIFTSREDAKTÖRER har
varit ovärderlig under denna tid. Det betyder mycket att
kunna träffas och prata med varandra. Det är alltid spännande att se vad de andra redaktörerna har hittat på och
höra talas om nya koncept och idéer. Att driva en tidskrift
är ett passionsprojekt. Det tror jag att samtliga, såväl stora
som små, tidskriftsredaktörer kan enas om och passion
kan leda hur långt som helst.

Petronella Simonsbacka,
redaktör för Kulturopportunisten

DET FINNS FÖRSTÅS VISSA som är mer strategiska än

andra och säkerligen har tänkt, analyserat och räknat på
ekonomin ordentligt innan de startar en kulturtidskrift.
De kanske också har sett till att inte göra det ensamma,
utan i en stabil liten grupp, där man kan täcka upp för
varandra och där medarbetare kan komma och gå så att
redaktionen byts ut över åren. Det gjorde aldrig jag, men
det är uppenbarligen så slipstenen ska dras. Det byggs
upp tidskrifter som blir framgångsrika och som tuffar på
som tåget, år efter år. Det är imponerande och fantastiskt,
men det skapas också många tidskrifter som Kulturopportunisten, som föds, blir stjärnor på himlen en kort period
och som sedan faller och försvinner.
Något som jag lärt mig under min resa som tidskriftsredaktör är att det är klokt att hålla ett öppet sinne för for-

Bild: Chatrin Carlsson

SÅ LÄNGE KRIGET mellan ockupationsmakten Marocko
och västsahariernas självständighetsrörelse Polisario pågick (1975–1991) rapporterade de stora dagstidningarna
om militära attacker, antal döda, krigsfångar etc. Men när
eld-upphör proklamerats och väntan på att FN skulle genomföra en folkomröstning om Västsaharas självständighet blev oändlig, slutade media att skriva. ”Det är ju inget
som händer.”
I politiska kretsar i Sverige har det länge funnits ett
engagemang för Västsaharafrågan: ett område som inte
avkoloniserats av Spanien och som dessutom ockuperats
med våld av Marocko. Men realpolitik och påtryckningar
från EU:s stormakter samt en tyst mediavärld har bidragit
till att Sverige inte verkställt riksdagsbeslutet att erkänna
Västsahara.
Det är därför inte svårt att förstå att en liten grupp, som
är insatta i Västsaharafrågan, väljer att göra sitt bästa för
att föra ut information: Västsaharierna har ju berövats sin
rätt till frihet och självständighet.
Problemen har varit många; brist på tid, skribenter, ekonomi… Men tack vare generösa text- och bildbidrag från
författare, journalister, fotografer och layoutare samt ekonomiska bidrag från Folke Bernadotteakademin, privatpersoner och under flera år från Statens kulturråd har Tidskriften Västsahara kunnat hålla en hög professionell nivå.

I
Bild: Ulla-Karin karlson

S

ödra Afrika, Latinamerika, Sydasien, Västsahara. Detta är namn på några av de tidskrifter som under många år rapporterat om händelseutvecklingen i delar av världen, som får
ingen eller liten uppmärksamhet i traditionell
media. Några av dessa papperstidskrifter har
blivit nättidskrifter, några har lagts ner, men intresset för
att hålla dessa tidskrifter vid liv har varit starkt.
Tidskriften Västsahara är en av de minsta tidskrifterna
– men också seglivad. Mot alla odds har den levt kvar från
slutet av 70-talet. Den startades av några entusiaster, som
hade besökt de västsahariska flyktinglägren i Algeriet. Från
början var den en uppkopierad A4 nyhetsbulletin och ett
medlemsblad i Föreningen Västsahara. Under åren utvecklades Västsahara till en tidskrift med unika reportage med
lika unika bilder och med en ständig rapportering om vad
som sker i Västsaharafrågan internationellt och i Sverige.
Ett stort internationellt och svenskt kontaktnät har
gjort det möjligt att få fram relevant och intressant information från experter inom olika områden; jurister, statsvetare, författare och journalister.
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24 olika kulturtidskrifter
– både tryckta och digitala – är medlemmar
i TIDSKRIFTSVERKSTAN.
Många har varit med i föreningen
i snart 30 år, men samtidigt som några
tidskrifter faller ifrån så föds det ständigt nya.
På sista sidan finns alla webbadresserna.

FRITÄNKAREN
Fritänkaren har utkommit i över 30 år med reseskildringar
i följetongsform, de flesta inom Europa men även i Himalaya och arabvärlden. Den röda tråden är litteratur, musik och film. I varje nummer förekommer filmrecensioner,
musikartiklar och litterära belysningar, inte minst en oändlig Shakespearedebatt sedan 1996. Vårt perspektiv är globalt och universellt med en tyngdpunkt på humanism. Det
kan även förekomma politiska, filosofiska och religiösa resonemang. Vi har medarbetare på Nordirland, den grekiska
övärlden, Himalaya samt i Norden.

PALETTEN
Paletten har sedan starten 1940 varit den ledande tidskriften inom den svenska konstvärlden. Chefredaktörer är
idag Sinziana Ravini & Fredrik Svensk med bas i Paris och
Göteborg. Med stor internationell utblick introducerar,
tolkar och granskar Paletten samtidskonstens ämnen och
förutsättningar. Vi ger historiska och kritiska perspektiv
på samhället idag. Om du vill köpa, skriv till paletten@
natverkstan.net. Vill du medverka i Paletten skriv till hej@
paletten.net. Paletten ges ut av Stiftelsen Paletten med stöd
från Statens kulturråd.

ALBA.NU

Lars Tunbjörk, Rättvik, 1988
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Myten säger att på nätet är gårdagen redan glömd, eftersom utvecklingen går med rasande fart. Det kan stämma till
viss del för visst har utvecklingen varit närmast hisnande.
Alba.nu är Sveriges äldsta ännu existerande kulturtidskrift på nätet fastän vi bara är snart ett kvartssekel gamla.
Utseendet har genom åren ändrats radikalt och sättet att
presentera innehållet har blivit mer varierat. Allt vi givit ut
finns fortfarande bara några klick bort och det växande arkivet är en av våra viktiga tillgångar.
Vi fokuserar på kultur, vetenskap och samhälle och vi
märker att läsandet på nätet ökar samtidigt som det ändrar
karaktär. Mer än hälften av våra läsare når oss numera via
sina telefoner. De flesta av dem är trolösa och vi tror att
många ser en kulturtidskrift för första gången. Sådana läsare uppskattar vi, men även de som återkommer regelbundet. För dem och för mer vana kulturkonsumenter vill vi
vara ett komplement till dagstidningarnas krympande kultursidor, inte minst genom att ge stor plats åt recensioner.
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Lars Tunbjörk, Stockholm, 1997

Lars Tunbjörk, Öland, 1991

FOLKET I BILD/KULTURFRONT
Folket i Bild/Kulturfront är mer än en tidning. Den är också
en levande förening som driver tidningen med hjälp av lokalföreningar spridda över landet. FIB kulturfront startade
1971 runt tre paroller som skulle vägleda såväl tidningen
som arbetet i föreningen: stöd till de antiimperialistiska

krafterna, att arbeta för en folkets kultur och att försvara
yttrande- och tryckfriheten. FiB/K tar inte något stöd från
staten och är helt beroende av medlemmar och prenumeranter. Vill du också ha en levande och oberoende press i
Sverige? Teckna en prenumeration och gå med i föreningen!

C OUNTRY NEWS
Country News (CN) finns på Facebooksidan Mr Country Presents/Country News samt FB-profilen Thomas Buskhagen.
Grunduppgifter mm finns på www.countrynews.nu där CN
bl a samsas med Country News Publ. och Country News Rec.
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Stora delar av äldre CN finns på hemsidan, i synnerhet
skivrecensioner. Föreningens producerade CD:n samt andra
rekommenderade CD:n för sitt genuina innehåll, finns visade, liksom samtliga Mr Music Country, 233 stycken CD.

ANGEREDSWEBBEN
Vi är sedan 15 år Riksgymnasiets i Göteborg och Angeredsgymnasiets webbtidning. Eleverna på Estetprogrammet
Media på Riksgymnasiet arbetar med tidningen som en del
av sina kurser. Vi vill ge våra funktionsvarierade elever på
Riksgymnasiet och eleverna på Angeredsgymnasiet – ung-

domar i Nordöstra Göteborg – en röst. Webbtidningen vill
hitta och sprida berättelser hos våra ungdomar ur ett inifrånperspektiv i motsats till ett om-perspektiv. Som språkrör för två ofta marginaliserade grupper tror vi att vi kan bli
en gymnasietidning av riksintresse.

KULTUROPPORTUNISTEN
Kulturopportunisten är en kulturtidskrift som bevakar kulturens eldsjälar och som i sitt God Morgon-projekt på soci-

ala media påminner om spännande kulturhändelser under
dagen. Ha en fin Kulturdag!
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BILD & BUBBLA
Bild & Bubbla är Nordens största och en av världens äldsta
tidskrifter om konstformen tecknade serier. Vi har intervjuer där serieskapare får tala till punkt och artiklar där skribenterna får dyka på djupet. Bild & Bubbla bevakar serier
från hela världen och avhandlar allt från samhällsdebatt
till ren humor. Tidskriften utkommer fyra gånger om året i
stort format, för att göra bilderna rättvisa.

^

ORA JURNALO
Ora Ĵurnalo ges ut av Göteborgs Esperantoförening sedan
2017 med 11 nummer per år. I början var den tänkt som ett
komplement till vårt Esperantobibliotek i Stannum. Senare
har tidningen vuxit och har nu läsare även utanför Sverige.
Det mesta är på esperanto, men det finns också tvåspråkiga
artiklar – och ibland avsnitt enbart på svenska. Tidningen
är gratis och laddas lätt ner via vår hemsida.
Även om vi ofta har temanummer, blandar vi friskt –
kultur, natur, språkfrågor och aktuella händelser. Vi tar
gärna in artiklar från esperantovänner i hela världen, för
Esperanto-rörelsen har ju globala ambitioner.
Esperanto vill vara ett medel för samarbete och fred i
världen.

CAMINO
Camino sprider berättelser om en grönare, godare och skönare framtid. Vägen dit kantas av engagerade människor
med smarta idéer och handlingskraft. Våra ledord är: Livskvalitet, medvetenhet och framtidsanda.
Nu är Camino helt digital! Andan känns igen från
papperstidningen men här hittas även mer snabbfotat
material. Vi publicerar framtidsspaningar och aktuell
omvärldsbevakning. Vi berättar om initiativ som bidrar
till en hållbar utveckling och främjar medvetenhet och
reflektion kring våra livsval.

VÄSTSAHARA
”Vi blev lurade av FN!” säger Salek Seghair, representant
för Polisario i Sverige på 80-talet.
Den marockanska ockupationen fortsätter – medan världen blundar och tiger.
Läs mängder av reportage, intervjuer och nyhetsrapporteringar om flyktinglägren, den ockuperade och den
befriade delen av Västsahara.
Vår numera digitala tidskrift följer händelseutvecklingen. Där finns också ett nyhetsbrev att prenumerera på. Tidskriften Västsahara finns även på Facebook.
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Lars Tunbjörk, Stockholm, 1990
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I LOVE
BORÅS!
En Retrospektiv

Med ”I LOVE BORÅS!”
har världsfotografen
Lars Tunbjörks berömda
fotografier återvänt till hemstaden Borås och kan nu ses
i den största utställningen
någonsin! En hyllningsutställning som visas bara
ett stenkast från Bäckängsgymnasiet där unge Lars
studerade, hemmet i Dammsvedjan och i kvarteren nära
Borås Tidning, där Tunbjörk
fick sin första anställning
som pressfotograf.
Utställningen är kuraterad av Maud Nycander
och Hasse Persson och är
producerad av Fotografiska.
På Borås Konstmuseum blir
den ännu mer omfattande
och inkluderar även en
utställning med Lars Tunbjörkspristagaren 2021 Leif
Claesson samt tidigare års
pristagare.
Vernissage och utdelning av Lars Tunbjörkpriset
lördag 30 oktober kl. 12.00–
17.00 Borås Konstmuseum.
Utställningen pågår fram
till den 27/3 2022.

boraskonstmuseum.se

Lars Tunbjörk,
Skara sommarland, 1989
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EYEWITNESS.NU

CORA

Ett magasin på 52 sidor där berättelser om vår omvärld
drivs fram av bildens kraft, med stöd av ordet. Med
dokumentära bilder och intryck tar bildjournalisten Magnus
Sundberg med läsaren direkt till händelsernas centrum.
Eyewitness.nu ägs och drivs av Magnus Sundberg.
Magasinet är politiskt och religiöst obundet och utkommer med fyra nummer per år.

I Cora skriver vi om kvinnorna inom konsten och kulturen.
Vi tror på konsten som en befriande och befrämjande kraft!
Cora har funnits sedan 2004 och utkommer med fyra nummer per år. Vi finns på pressbyråer, boklådor och konsthallar/museer, men framför allt hos våra kära prenumeranter.
När Cora landar hos dig får du initierade artiklar om konst,
djuplodande porträtt och en och annan litterär essä.

ZENIT

SOCIALPOLITIK

Med Västsverige som bas bevakar tidningen Zenit kulturens yttringar. Vi går på utställningar, vi ser scenföreställningar, vi läser böcker och pratar med konstnärer och andra kulturaktörer. Av samtalen blir fullödiga, intressanta
och bildrika artiklar för en kulturintresserad läsekrets. Vi
glädjer oss åt att våra läsare uppskattar det vi gör, och vi vet
att de informativa annonserna är till god hjälp när man planerar sina kulturupplevelser. Zenit kommer ut fyra gånger
om året.

Oberoende tidskrift som med kritisk skärpa bevakar sociala
frågor ur ett underifrånperspektiv. I snart 30 år har vi envist
skrivit om social och ekonomisk utsatthet, om barns livsvillkor och kulturens kraft. Idag är vi en välbesökt webbtidning med reportage, debatt och recensioner.
”Redaktionens människosyn har alltid avvikit från maktens. En sådan humanism behövs, i ett välfärdssystem som
bygger på 1900-talsidén om människan som produktionsfaktor. Något annat är möjligt, det är den hoppingivande
känsla som SocialPolitik genom åren förmedlat” (författaren Åsa Moberg).

LYRIKVÄNNEN

DIXIKON

Här läser du vår tids viktigaste poeter, vid sidan om framtidens röster. Här diskuteras aktuella estetiska frågor,
introduceras centrala författarskap och här hålls svensk
eller internationell poesihistoria levande. Du får bred överblick över olika poetiska inriktningar, stilar och skolor.
Dessutom är Lyrikvännen ett av de viktigaste forumen i
Sverige för seriös lyrikkritik.
Tidskriften ges ut med sex nummer om året. Som prenumerant får du varje diktbok ur Lilla serien utan extra kostnad.

RÖDA RUMMET
Den radikala kvartalstidskriften Röda rummet är en tankesmedja med socialistiska utgångspunkter. Vi vet att många
söker efter ett ordentligt utrymme för radikal debatt, lärdomar och analyser. I Röda rummet finns plats för allt som
kan bidra till en bättre förståelse av det samhälle vi lever i,
såväl Sverige som resten av världen. För att kunna förändra
världen måste man förstå den.
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Mest om utländsk litteratur och kultur. Sveriges främsta
skribenter. Gratis läsning.

GLÄNTA
Lars Tunbjörk, Stockholm, 2004

Glänta behandlar filosofi, litteratur och konst. Redaktör
och ansvarig utgivare heter Göran Dahlberg. Den ingår i
det europeiska kulturtidskriftsnätverket Eurozine och har
ett löpande samarbete med den sydafrikanska tidskriften
Chimurenga.
”Jag upprepar: detta är årets viktigaste tidskriftsnummer. Nästa års också.”
Så skrev DN om vårt nummer om sanningen 2018. Det har
vi sedan dess tagit som en utmaning. 2020 har vi bland ägnat oss åt att sätta samman en begreppslig verktygslåda för
framtiden.
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ORD & BILD
Ord & Bild har publicerats sedan 1892 vilket gör den till
Sveriges äldsta kulturtidskrift. Vi publicerar artiklar om
kultur, filosofi och politik, ger plats för kritiskt tänkande,
litteratur och recensioner och låter våra läsare upptäcka nya
författare och träffa samtidskonst. Ord & Bild publicerar
fem temanummer per år och ingår i det europeiska nätverket Eurozine.

KULTURIMPERIET
Kulturimperiet delas ut och sprids runt om i Halland och
Skåne, samt till prenumeranter. Första numret lanserades i
juli 2010 och tidningen utkommer med ett intervall på cirka
två månader. Sedan 2012 finns en halländsk och en skånsk
upplaga av tidskriften, som delvis innehåller unikt material
med lokal anknytning eller relevans. Varje nummer omfattar minst 10 000 exemplar.

NY TID
Släng dig i väggen Mumin! En av de mest livskraftiga kultur- och samhällstidskrifterna på svenska ges ut i Finland.
Månadsmagasinet Ny Tid granskar världen och kulturen ur
ett fördomsfritt vänsterperspektiv och analyserar fenomenen bakom nyhetsrubrikerna.
Se Svenskfinland med helt nya ögon, och beställ hem 12
nummer av Ny Tid för bara 740 kr/år på nytid.fi/pren.

OEI
OEI är en tidskrift för extradisciplinära rum och avdisciplinerande ögonblick – experimentella former av tänkande,
montage mellan konst, litteratur, teori, film och dokument;
kritiska undersökningar, redaktionella utsägelser, icke-bekräftande skrivande, infrastrukturella poetiker, spekulativa
arkeologier, nya ekologier och andra historiografier. OEI
grundades 1999 och har utkommit med 91 nummer.

LIRA

Lars Tunbjörk, Göteborg, 1990
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Lira musikmagasin är din karta på upptäcktsfärden efter
ny musik. En tidning för oss som aldrig slutat vara nyfikna.
Jazz, folk- och rootsmusik från hela världen, country,
visa eller nästan vad som helst – men alltid kvalitetsmusik.
Fyra gånger om året landar ett matigt nummer i brevlådan, 132–164 sidor tjockt och alltid med en egen cd där
redaktionen valt sina favoriter bland det vi skrivit om, med
fylliga artistintervjuer, reportage och en gedigen bildjournalistik.
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Låt kulturen ha
sina sidor!

S
Lars Tunbjörk, Flemingsberg, 1989

äg kulturtidskrift och de flesta tänker främst
på litterära essäer, filosofiska betraktelser eller
konstkritik. En relativt smal syn på vad kultur
är. Kulturtidskrifterna innehåller mycket mer
än så. Begreppet kultur, som det reflekteras i
kulturtidskrifterna, är betydligt bredare och
öppnare. Och ännu så länge stödjer Kulturrådet, som är tidskrifternas huvudsakliga bidragsgivande myndighet, den
tolkningen. Men som politikens vindar blåser finns det risk
att detta kan förändras.
Inget ämne är för litet för att ha en egen tidskrift. Det
vet vi i Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter (FSK).
Våra närmare hundra medlemstidskrifter är också en
mycket blandad samling. Många skriver om kultur i den
begränsade meningen, ännu fler har som ambition att ta
upp viktiga samhällsfrågor, inte sällan speglade i kulturen. Några få skriver om helt andra, ibland väldigt smala,
ämnen. Precis som det ska vara.
Kulturrådet, tidskrifternas främsta ekonomiska bidragsgivare, har idag i praktiken ungefär samma syn som
FSK på vilka som kan sorteras in under begreppet kulturtidskrift. Deras definition är en tolkning av direktiv från
regering och riksdag.
KULTURTIDSKRIFTSSTÖDET var från första början ett resul-

tat av en stark socialdemokratisk kulturpolitik, stödd av
dåtida Folkpartiet. En politik som på Kulturrådet under
lång tid försvarades och utvecklades av Erik Östling, som
var stödets första handläggare. En annan stark förespråkare var tidigare kultur- och senare utbildningsministern,
Bengt Göransson. Mångfald, debatt och ett brett samhälleligt samtal var för dem några av demokratins viktigaste grunder. De såg kulturtidskrifterna som en central
arena för dessa samtal. När stödet till tidskrifterna infördes var ett av de viktigaste argumenten att ett litet språkområde som Sverige inte kunde få en tillräckligt varierad
och stark tidskriftsflora utan ett riktat ekonomiskt stöd.
Marknaden är för liten för att tidskrifterna helt ska kunna
bära sina egna kostnader.

DEN HÄR SYNEN PÅ KULTUR och kulturtidskrifter måste

Lars Tunbjörk, Rättvik, 1990
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ständigt försvaras. Flera försök har genom åren gjorts för
att förändra den och att göra kulturtidskriftsbegreppet
mindre inkluderande.
Ett allvarligt försök till omdefinition gjordes 2009 i,
den då borgerliga, regeringens kulturproposition ”Tid för
kultur”. Den innehöll förslag om att begränsa kulturtidskriftsbegreppet och i framtiden bara ge stöd till tidskrif-

ter som innehöll ”kulturell debatt samt analys och presentation inom de skilda konstarternas områden.” Det ledde
till en kort men intensiv strid under parollen ”Låt kulturtidskrifterna behålla sina sidor”.
Propositionens förslag på just den här punkten fick
dock inte något större genomslag. Om den fått det skulle
tidskrifter som Socialpolitik, Bang, Expo, tidskrifter på minoritetsspråk, med flera, blivit av med sina stöd och med
det fått stora ekonomiska svårigheter.
ETT ÄN ALLVARLIGARE FÖRSÖK gjordes 2014. Kulturut-

skottets ordförande Per Bill (M) meddelade då, strax innan jul, att Alliansen justerat sin vårbudget. De föreslog att
15 miljoner som, enligt en kritiserad första plan skulle sparas in på litteraturstödet under 2015, i första hand skulle
tas från kulturtidskriftsstödet. 2014 delades 19,1 miljoner
i produktionsstöd och 2,5 miljoner i utvecklingsstöd ut
till kulturtidskrifterna. Det skulle med andra ord inte bli
mycket kvar.
Ett starkt motstånd mobiliserades snabbt och förslaget
gick inte igenom.
Det blev aldrig klarlagt varför denna, i den stora budgeten mycket lilla, besparing skulle tas från just kulturtidskrifterna, men det troliga är att det var ett försök att bli
av med kritiska röster och att de borgerliga partier som
stödde förslaget gärna ville se en annan typ av tidskrifter.
Det glädjande i den strid som uppstod var den starka
och välformulerade opinion till stöd för tidskrifterna och
tidskriftsstödet som blev synlig. Den visade att behovet av
kulturtidskrifternas redaktionella sammanhang som diskuterar, väljer och fördjupar fortfarande var starkt.
Efter detta har kulturtidskrifterna i stort sett sluppit
angrepp från politiskt håll, i stället har vi kanske närmast
ignorerats. I den medieutredning som lades fram 2016
nämns kulturtidskrifterna endast med några få ord. I den
talas det nästan enbart om nyhetsjournalistik och väldigt
lite om den eftertanke och de perspektiv som kulturtidskrifter kan erbjuda.
Men med den roll kulturen fått i dagens politiska debatt, inte minst från högerkanten, är det högst troligt att
tidskrifternas kulturstöd återigen kan komma att ifrågasättas framöver. Nyligen publicerade Aftonbladet en artikel
om hur mediestödet blivit ett politiskt slagfält där extremhögern bland annat ifrågasätter flera nyhetstidningars rätt
till stöd.
Så det gäller att vara beredda och att ha gott om argument. De bästa argumenten är givetvis en rik och varierad
flora av tidskrifter. Låt kulturen ha sina sidor!

”

Inget ämne är
för litet för
att ha en egen
tidskrift.

Siri
Reuterstrand
Ordförande för
Föreningen för
Sveriges kulturtidskrifter (FSK)
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”TUNIS FOR EVER”
Lars Tunbjörk satte fokus på vilka vi svenskar är – och vart vi är på väg.
Staden han växte upp i spelade stor roll liksom stadens tidning. Genom sina bilder
av absurda vardagsmiljöer, tagna i färg med analog mellanformatskamera och blixt också
mitt på dagen, blev han folkkär – och fick sitt internationella genombrott.
Många världen över kände igen sig i hans vardagsbetraktelser.
Tre kvinnor – livskamraten och dokumentärfilmaren Maud Nycander
samt redaktörerna Mika Larsson och Kathy Ryan – kom också att få stor betydelse
för hans fotografiska utveckling.
Detta är historien om Lars Tunbjörk (1956–2015) – en av svensk 1900-talsfotografis
stora svenska bildjournalister.

D

et är i Borås, i skuggan av 1960-talets rivningsraseri, vi hittar Lars Tunbjörks upproriska rötter. Det gamla ersattes av något
som tycktes finare. Men grävskoporna utmanade inte bara staden utan också människorna. Mycket förstördes och allt förfulades. Budskapet var outtalat, men tydligt: ”Ni duger inte,
ni måste också bytas ut!”
Världen kom närmare samtidigt som avståndet mellan människor ökade. Mellan rika och fattiga och mellan
svenskar och invandrare. Också fritidens betydelse ökade
i takt med antalet semesterveckor. ”Fri tid” att göra vad
man vill om man orkar och har råd var också något nytt
för många.
Folkhemsbygget, som stavades välfärd åt alla, började
ifrågasattas. Sverige upplevde en nationell identitetskris
då svenskarna tog steget från att vara medborgare till att
bli konsumenter. Stridsropet var att alla måste vara med
på den stora köpfesten. Och förändringens vind svepte
snabbt över landet.
LARS VÄXER UPP i ett villaområde i Borås utkant tillsam-

mans med mamma och pappa, som båda är lärare och hoppas att ende sonen en dag skulle bli civilingenjör. Han är
15 år när han förvandlar mammas matkällare till mörkrum,
provar på fotografyrket på Borås Tidning under en veckas
’praktisk yrkesorientering’ och får visa vad han går för när
det är dags för sommarjobb på stadens stora tidning.
Fotochefen Bengt Bergman ser tidigt att här finns en
oslipad diamant: ”Sånt syns i ögonen på en förhoppningsfull 17-åring.” Han har genom åren upptäckt ett halvt dussin begåvade fotografer och lotsat dem vidare ut i livet.
Med Lars är det annorlunda, anförtror han mig långt se24

nare. Lars är begåvad ”på ett annat sätt”, kommer aldrig
tomhänt tillbaka, hittar ofta något också i en snabb avtackning med tre gubbar och en blomsterkvast och under en
betydelselös fotbollsmatch i ’lingonserien’.
Under gymnasieåren är kameran en ständig följeslagare, berättar hans första flickvän Evamaria. Lars porträt�terar kamraterna till skolkatalogen och lånar böcker på
stadens bibliotek, studerar Garry Winogrand, Lee Friedlander och Christer Strömholm, går på konstutställningar
och lyssnar på Miles Davis.
Första gången jag hör talas om Lars Tunbjörk är 1975.
Jag är då fotograf på en tidning några mil norr om Borås,
och har precis börjat medarbeta i en fototidning, Aktuell
Fotografi, och får ett tips om att det finns en ung, lovande
fotograf på Borås Tidning: ”Honom måste du skriva om!”
Någon regelrätt intervju blir det inte när vi träffas första gången men ett intressant samtal om allt och inget som
ska följas av nya, liknande samtal. Med mig hem har jag
ett ord i mitt i övrigt nästan tomma anteckningsblock, ett
ord skrivet med versaler som jag snart ska få användning
av: GRÄNSLÖS.
Lars tankar om fotografi var minst lika spännande och
utmanande som de bilder han visade. När vi andra pratade om tid och bländare talade om han om tidens tecken:
”Har du sett…”
Han reagerar – och börjar fotografera. Han väljer att
”plöja i den svenska mittfåran”, att berätta om Sverige och
svenskarna, om det vardagliga men också om det overkliga och oväntade som utspelar sig i vardagen. Lars ser
människorna mitt i allt detta med sin stora, generösa och
fördomsfria blick – och visar att han lärt sig ”fotochefens
läxa”, att en bild ska vara skarp, rätt exponerad och rätt
komponerad.

Bild: Inta Ruka
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BÖCKER:
Gränslösa bilder
(text: Per Lindström,
Lucida, 1987)
Om sakernas tillstånd
i Paris 200 år efteråt
(text: Herman Lindqvist,
Wiken, 1989)
Landet utom sig
(text: Thomas Tidholm
och Göran Greider,
Journal, 1993)
Home
(text: Göran Odbratt,
Steidl, 2002)
Office/Kontor
(Journal/Max Ström,
2002)
Göteborg Film Festival
(Filmkonst 85, 2003)
I love Borås
(Steidl/Max Ström,
2007)
Dom alla
(text: Göran Odbratt,
Journal, 2007)
Vinter
(text: Anna Tellgren,
Steidl, 2007)
Every Day
(text: Christian Caujolle,
Diaphane Éditions,
2012)
Lars Tunbjörk.
Retrospektiv
(text: Maud Nycander,
Göran Odbratt och
Kathy Ryan, Max Ström,
2018)
Lars Tunbjörk
(text: Per Lindström,
Youlhwadang
Publishers, 2021)
Tillsammans gjorde
fotograferna Lars
Tunbjörk, Pieter ten
Hoopen och Elin Berge
3 x 3 Eksjö, Hjo, Nora
(Journal, 2013)
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NÄR DET ÄR DAGS för Lars att göra värnplikten som
gruppbefäl i infanteriet får han uppskov efter en vädjan
från Borås Tidning som behöver honom som ’frontfotograf’ när den nye kungen kommer till stan på sin Eriksgata. Året därpå söker Lars som fotograf till försvarets
tidning Värnpliktsnytt som görs av värnpliktiga för värnpliktiga. Redaktionen ligger i Stockholm och på lediga
stunder börjar Lars frilansa och blir snabbt en i ett gäng
unga fotografer som kallar sig ’Jourfotograferna’ och gör
inhopp på dags- och veckotidningar.
Han är 26 år när Pressfotografernas klubb utser honom
till ’Årets fotograf 1982’ och plötsligt är han hett efterfrågad för sina fint fångade porträtt och lite kluriga ögonblicksbilder. Han tackar nej till erbjudanden om fast anställning, övertygad om att regler om övertid med mera
snabbt ska kväva hans kreativitet. Samtidigt håller han
fast vid att han är pressfotograf, trots att många ser honom
som en nyskapande fotokonstnär.
1984 får Lars i uppdrag av Sveriges Television att göra
en stillbildsfilm om staden Liverpool. Det är ett svartvitt
drömprojekt. Genom ett nätverk av musiker, kultur- och
socialarbetare besöker han miljöer präglade av slum och
modern fattigdom. Hemma i Sverige gör bilderna succé
– han har fångat den brittiska arbetarklassen ’på pricken’.
När han tar med sig bilderna till Liverpool och visar
dem för sina vänner där känner de inte igen sig. För Lars
är det en omskakande upplevelse. Han tänker att från och
med nu ska jag bara fotografera i Borås. Efter ett tag modifierar han löftet till sig själv och utvidgar sin fotografiska
sfär till att omfatta Sverige.
TVÅ TIDNINGAR, båda i salig åminnelse, ger Lars det ut-

rymme hans bilder förtjänar. Det är Stockholms-Tidningen, en då återuppstånden, socialdemokratisk morgontidning som satsar stort på de genomarbetade bildreportage
som behövs för att fylla det utrymme som de uteblivna
annonserna skulle haft. Och det är inrikesflygets reportagetidning Upp&Ner med Mika Larsson som redaktör.
Hon ger Lars ett erbjudande han inte kan tacka nej till:
”Jag känner igen en begåvning och Tunis stack ut. De andra pressfotograferna tog uppenbara bilder och han kom
in från sidan och gav en aha-upplevelse.”
Mika Larsson låter bilderna vara huvudberättelsen i reportagen och ”håller texten på andra plats”. Och eftersom
Lars är bäst på att berätta med bilder får han störst utrymme, en bildberättelse på sex till tolv sidor i varje nummer
och bra betalt: ”Ingen tidning i Sverige betalade bättre då.”
Kanske viktigast, han får fria händer. Det är möjligen
en sak som skaver lite; Mika Larsson vill att han ska berätta i färgbilder. Och när Lars 1988 får i uppdrag att skildra
Sverige utanför storstäderna i Upp&Ner gör han det i färg
och tar de första bilderna i det som fem år senare ska bli
hans andra fotobok – och internationella genombrott.
Men innan skiftet från svartvitt till färg sker gör Lars
ett första ’bokslut’ i sin första egna fotobok. Jag får förtroendet att skriva en inledande text och användning av
ordet som jag antecknade mer än tio år tidigare.
Titeln blir Lars Tunbjörk. Gränslösa bilder. Vi är också ense om vilken bild som ska vara omslagsbild. Det är
’Pojke i pappas kavaj’, tagen på en gata i Moskva 1981,
och en bild som betytt mycket för oss båda. Den har sedan
arbetet med Gränslösa bilder hängt på hedersplats i mitt
fotoboksbibliotek och är den bild som jag brukar säga ’hej’
till på morgonen och ’hej då’ till på kvällen. Den var viktig
också för Lars, jag tror han såg den som ett slags självporträtt. Han inledde ofta sina föredrag med den, kanske som
en påminnelse om att vi alla har fått en kavaj att fylla – och

att framgång kan skapa en förväntan om att vi varje gång
förväntas hoppa lite högre.
MAN KAN LITE TILLSPETSAT tala om ett före och ett efter

Landet utom sig, boken som kom 1993 på det lilla fotoboksförlaget Journal med Gösta Flemming som redaktör
och Greger Ulf Nilsson som formgivare. Den är en av
det svenska 1900-talets allra viktigaste fotoböcker, i klass
med Sune Jonssons Byn med det blå huset (1959), Christer
Strömholms Poste Restante (1967) och Anders Petersens
Café Lehmitz (1978/1982).
I ’Landet utom sig’ – Sverige på 1990-talet – brinner den
brandgula plasten starkare än höstlöven. Människorna är
inte längre på utflykt i höjd med trädgränsen utan på flykt
i det nya gränslandet mellan ömhet och sorg. Det är inte
fjällbjörkar vi ser lysa, utan papperskorgarna i Domuslandet. Minsta skråma i lacken avslöjas obevekligt samtidigt
som många frågor lämnas utan svar: Varför dyker det upp
tomtar mitt i sommaren? Stämmer kartan med verkligheten? Varför all denna ketchup?
Året innan, 1992, blir Lars och fotografen och dokumentärfilmaren Maud Nycander ett par – ’ett riktigt radarpar’
– och flyttar ihop. När de besöker fotofestivalen i Arles får
Lars audiens hos Christian Caujolle, tidigare bildchef på
den franska dagstidningen Libération och skapare av den
viktiga bildagenturen Agence Vu med tillhörande galleri.
Han ser ”en vackert slipad diamant” och galleriet blir Lars
internationella ’utpost’.
När Lars och Maud 1994 semestrar i New York passar
han på att lämna sitt nya ’visitkort’ Landet utom sig på
bland annat New York Times redaktion och International
Center of Photography, ICP. Han har fått en lista av en
fotografkollega med ’bra namn’ och det dröjer inte länge
innan ICP meddelar att man vill ställa ut Lars surrealistiska
vardagsbetraktelser.
BILDERNA HAR BRANDBILSRÖDA RAMAR och på vernis-

sagen av ”Country Beside itself” i december 1995 trängs
gräddan av New Yorks fotografiska storheter runt den
blyge svensken. Vi är ett tiotal gamla kompisar som dyker
upp oanmälda i t-shirts med en bild av en Dalahäst – en
symbol för Sverige – på bröstet och texten ”Tunis for ever”
på ryggen. Lars ser lätt generad ut när han förklarar för
Mary Ellen Mark, Gordon Parks och Eve Arnold att vi är
hans svenska ’fan club’.
Det är ett stort ögonblick inte bara för oss som är där
utan också för svenskt fotografi. ICP:s utställningschef
Charles Stainback talar om Tunbjörk som ”en viktig talang
och förnyare”, och jämför honom med Friedlander och
Eggleston, och några dagar senare gör New York Times
tummen upp för bilderna av solsugna semesterfirare och
pensionärer med extrapris i blicken. Också i USA finns en
hemlöshet och en stormarknadstristess, också rotlösheten
delar svenskarna med amerikanarna.
Det ena ger det andra. Lars får sitt första uppdrag av
New York Times Magazine. Kathy Ryan är tidningens bildredaktör och vill att han ska berätta om rika människor som
köper rancher västerut. Hon berättar 2018: ”Vi skickade honom till Wyoming och jag kunde inte tro mina ögon när jag
såg resultatet. Varenda bild var fantastisk.” Lars får en flygande start på ett samarbete som ska komma att vara i 20 år.
Ett annat uppdrag är till ett specialnummer om Times
Square i New York där 19 fotografer ska ge sin bild av den
legendariska adressen på Manhattan. Bland de utvalda
finns Annie Leibovitz, Nan Goldin, Mary Ellen Mark – och
Lars Tunbjörk. Han tar ”en underbar bild av en söndagsmorgon vid korsningen av 42nd Street och Eight Avenue”.

Den är ”känslofylld” och dess färg och form får Kathy
Ryan att tänka på Mondrian och Edward Hopper: ”Ärligt
talat, den bilden har blivit en av mina favoritbilder någonsin i vår tidning.”
ÅR 2002 ger Steidl ut Home och Journal/Max Ström Kontor/Office. Den senare kan ses som en logisk fortsättning
på 1970-talets många avslöjande arbetsplatsreportage på
temat ’nere på verkstadsgolvet’, nu förflyttat till ’uppe på
kontoret’. Lars besöker namnlösa kontor i Sverige, USA
och Japan och nu är New York Times Magazine hans dörröppnare.
Att fotografera människor som hela dagarna sitter och
stirrar in i en dator känns först svårt, men Lars upptäcker
snart att det vilar något utbytbart och tillfälligt över dessa
arbetsplatser som han vill förmedla: ”Överallt sladdar och
papper – och prydligt klädda människor som kan hålla på
med sinsemellan mycket olika verksamheter. Sladdarna
kan ryckas ut och datorerna flyttas någon annanstans och
användas för andra ändamål av andra människor.”
Ingamaj Beck jämför i Aftonbladet, Sveriges stora
kvällstidning, Lars Tunbjörks bilder i Kontor/Office med
Sebastiao Salgados i Workers (1993): ”Om Salgados beskrivningar av kroppsarbetets omständigheter andas
förnedring i kapitalismens namn visar Tunbjörk kontorsarbetarnas frivilliga (?) underkastelse under teknologins
irrationalitet. Det är så fult att man skäms. Det är så vanligt att man inte orkar se det. Tur att Tunbjörk orkar.”
Han orkade, tror jag, för att han sökte något vackert i
det fula – och det fula i det till synes vackra.
OMSLAGSBILDEN PÅ HOME visar åtta likadana 1970-tals-

villor på rad i en Stockholmsförort som ser ut att försvinna
i en medveten överexponering.
På ytan fotograferar Lars sakligt men vill förmedla en
känsla av osäkerhet: ”I de bästa av stunder ska det svaja
till lite när man betraktar mina bilder.”
Med Home gör han en resa från campingplatsernas
grillos till förortsvillornas Ajaxdoft. Det är också en resa
tillbaka i tid och rum, till uppväxten i Borås. Frånvaron
av människor i Home skapar en stämning av stillastående
på gränsen mellan det gåtfulla och strängt privata – och
mellan subjektiv och objektiv fotografi. En kritiker utbrister förtjust: ”Jag vet ingen som lyckats vara så sentimental
och så osentimental i en så briljant kombination.”
En handfull bilder i Home är tagna i tegelvillan där Lars
växte upp och där mamma Britt bor ensam sedan pappa
Anders gått bort. Tvålen hänger på toaletten med det gröna kaklet, de fyra locken på köksspisen blänker som vore
den nyköpt, och trappan med den grå heltäckningsmattan
leder ner i källaren till det gamla mörkrummet…
LARS FICK EN GÅNG FRÅGAN om vad som utmärker en

bra fotograf och svarade ”koncentrationsförmåga och intuition”. För att nå dit tog han hjälp av tiden. Väntade om
så behövdes i timmar, dagar, någon gång månader och
år, på att Bilden skulle infinna sig. Som vid det där övergångsstället i Paris där Lars plötsligt blev stående.
Han iakttog människorna som rusade fram och tillbaka, styrda av trafikljusen och storstadens brådska. Efter
tre kvart stannade plötsligt en man mitt på övergångsstället när det blev rött. Han balanserade på ett ben och knöt
lugnt sin ena sko innan han hastade vidare.
Med hjälp av den där magiska 1/125-delen av en sekund fick Lars sin bild, förtrollningen bröts och han kunde
vandra vidare till synes planlöst men målmedvetet i sin
jakt på nästa bild.

Bilden av mannen på övergångsstället finns i den ofta
förbisedda boken Om sakernas tillstånd i Paris 200 år efteråt, som Lars gjorde tillsammans med journalisten och
historikern Herman Lindqvist 1989. Jag ser den som en
tidig ’Tunbjörkare’.
Det är nu, i slutet av 1980-talet, som begreppet första
gången dyker upp som en etikett på Lars bästa mest älskade bilder som visar en absurd vardagssituation, och som
blivit ett begrepp som används också utanför fotovärlden.
»VINTER« är Lars mest personliga projekt. Också det började med ett uppdrag för en tidning, landets näst största
morgontidning Göteborgs-Posten, och resulterade i boken
Vinter, som Steidl gav ut 2007 och dubbelutställningen
»Hem/Vinter« på Moderna museet i Stockholm samma år.
Vintermörkret blev med åren allt tyngre för Lars att
bära och han såg Vinter-projektet, som ett slags terapiarbete, ett försök att kanalisera dysterheten i något kreativt.
Men han var nära att ge upp när han inte hittade något att
fotografera.
Strax före deadline bestämde han sig för att testa ett
nytt arbetssätt, att fotografera allt han såg – och gjorde det
”i en väldig attack”. Den resulterade i en serie av bilder i
en annan ton och färgskala men med samma stillsamma
humor fångad i nya absurda miljöer där snön inte föll
vykortsvackert utan huller om buller. Bilden av en ’hjälplös snögubbe’, som mest liknar en smutsig snöhög i april
dömd att snart smälta bort, sammanfattar den känsla som
vintern kan framkalla hos oss soltörstande nordbor.
Hasse Persson, tidigare bland annat konstnärlig ledare
för Hasselblad Center och i unga år fotograf på Borås Tidning, har berättat att när han visade »Vinter« på Strandverket i Marstrand 2016 hände det att människor föll i
gråt när de kom till slutet av utställningen och förstod den
kamp som Lars måste ha utkämpat under arbetets gång.
När kampen var vunnen och sommaren närmade sig
fortsatte livet med nya uppdrag för tidningar som New
York Times, Time, Geo och Le Monde som avlöstes av
filmprojekt och familjeliv tillsammans med Maud och
döttrarna Olga (f 1995) och Ella (f 1998).
Lars vann en prestigefylld klasseger i World Press Photo 2005 med ett backstadgereportage för Libération från
’Paris Fashion Week’, gjorde boken Dom alla (Journal,
2007) om socialt arbete tillsammans med Göran Odbratt
och I love Borås (Steidl 2007) med bilder ”som blev över
från Landet utom sig” – och fick 2008 Scanpix stora fotopris för sina vinterbilder.
VINTERN hade precis släppt sitt grepp om Stockholm och
var på väg att släppa sitt årliga grepp om Lars när han var
på väg till vännen och författaren Göran Odbratt, som avslutar sin text i Lars Tunbjörk. Retrospektiv (Max Ströms
Förlag, 2018) med att Lars hjärta stannade mitt i steget, att
han segnade ner på gården utanför huset där han bodde
med en kasse bortsorterade böcker i handen: ”En granne
berättade att ambulansen hade blåljus när den kom, men
inte när den körde iväg, den där blåsiga vårdagen när ljuset återkom.”
Lars plötsliga död, bara 59 år gammal, sände en chockvåg genom ’Landet utom sig’. Tårar följdes av svarta rubriker. I avskedets stund fyllde toner från en ensam saxofon
Katarina kyrka på Söders höjder i Stockholm.
I sorgen fanns – och finns – också en stor tacksamhet
över allt han hann ge oss. Inte bara bilderna utan också
insikten om att vi ska ta vara på vår stund på jorden – och
varandra.
Det gjorde Lars Tunbjörk.

Per Lindström
(f 1952) är fotograf,
journalist och fotohistoriker. Han är
bosatt i Lund och
har varit redaktör för
fototidningen Aktuell
Fotografi, bildchef på
Sydsvenskan i Malmö
och adj. professor i
fotografi vid Mittuniversitetet i Sundsvall.
Han är också författare
till en handfull böcker
om svensk fotografi
och bildjournalistik,
bland annat Svart på
vitt om Tio Fotografer
(2008), och är en stor
fotobokssamlare. Hösten 2021 skriver han på
en bok med arbetsnamnet 150 svenska
fotoböcker under
150 år där fyra av Lars
Tunbjörks böcker hör
till de utvalda.
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Lars Tunbjörk,
Sundsvall, 2007

Lars Tunbjörk, Skellefteå
Lars Tunbjörk, Socialnämnden
sammanträder, Smedjebacken

Lars Tunbjörk, Dagverksamhet, Umeå
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LAR S T U NB JÖ R K S S T I F TELSE
Lars Tunbjörk (1956–2015) efterlämnade ett stort konstnärligt arv i form
av över en halv miljon negativ och runt 7000 fotografier; en nästan oöverblickbar fotografisk produktion som, för att inte förloras för eftervärlden,
behövde hanteras och bevaras. Det utgjorde själva grunden för bildandet
av Lars Tunbjörks Stiftelse våren 2016.
Stiftelsen har sedan dess arbetat med digitalisering av Tunbjörks
analoga material. Parallellt har ett samarbete inletts med Kungliga biblioteket, som inom en snar framtid har för avsikt att ta emot donationen
och publicera hela Lars Tunbjörks digitaliserade och sökbara produktion; 30 000 indexerade kontaktkopior, tusentals fotografier, 4000 diabilder samt Tunbjörks samlade pressarkiv. Bilder för publicering kan
beställas via TT.
Lars Tunbjörk föddes och växte upp i Borås – det var också där han
började sin bana som fotograf på Borås Tidning innan han tog steget till
Stockholm och senare ut i världen till Paris och New York och tidningarna Le Monde och New York Times Magazine. Begreppet Tunbjörkare
började används i fotokretsar i början på 1990-talet och syftar på Tunbjörks skarpsynta bildspråk som får betraktaren att se världen med nya
ögon.
Stiftelsen, med säte i Stockholm, vill bevara den starka kopplingen
till Borås, och har som ett av sina mål att skapa ett Lars Tunbjörk Center i nära samarbete med Borås stad, Västra Götalandsregionen, Borås

konstmuseum samt övriga konstaktörer. I Borås finns idag ett projektrum tillägnat Lars Tunbjörk på Konstmuseet med bilder, pressklipp
samt mindre utställningar. En stor del av de fysiska negativen samt
fotografier och pressklipp förvaras i ett arkiv hos Tore G Wärenstams
stiftelse.
Lars Tunbjörks Stiftelse vill med utställningar som turnerar runt
levandegöra hans verk för en bredare publik, inte minst för en yngre
generation som kanske aldrig mött Tunbjörks tolkning av Sverige och
världen tex i serien Landet utom sig. Förutom den stora retrospektiva utställningen I LOVE BORÅS! nu aktuell på Borås konstmuseum
(30.10.21-27.3.22), är en mindre vandringsutställning med Tunbjörk på
väg ut i Västra Götalandsregionen.

Lars Tunbjörk, Paris 1988

L A RS T U N B J ÖR KP R ISE T

instiftades 2015 av
Tore G Wärenstams stiftelse i Borås och delas ut i samarbete med Lars
Tunbjörks Stiftelse till en fotograf som arbetar i Tunbjörks anda. Pristagaren utses av en jury bestående av Lena Kvist, (ordförande) Annika
von Hausswolff, Patric Leo, Maud Nycander samt Roger Turesson.
Pristagaren får 25 000 kronor, ett diplom med en bild av Lars Tunbjörk samt en separatutställning i Borås. De första fem åren har prisutställningen visats på Abecita konstmuseum (Abecita Popkonst &Foto).
Från och med i år visas den på Borås konstmuseum med vernissage
den 30 oktober. Årets pristagare är Leif Claesson som enligt juryns motivering ”utmanar manlighetens schabloner och spränger dokumentärfotots ramar”.
Tidigare pristagare är: Elin Berge (2020), Gerry Johansson (2019), Åsa
Sjöström (2018), Hanna Modigh (2017) samt Julia Lindemalm (2016).
Lars Tunbjörks Stiftelses verksamhet har möjliggjorts tack vare bidrag från Tore G Wärenstams Stiftelse, Postkodstiftelsen, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Wilhelm & Martina Lundgrens Understödsfond,
Längmanska kulturfonden, Västra Götalandsregionens kulturnämnd
samt Consid Borås Ab.
Stiftelsens styrelse består av Elisabeth Lundgren (ordförande) Jan
Öjmertz, Jan Berg, Jonas Anderson, Petra Vainionpää samt Maud Nycander och Ewa Stackelberg (adjungerade).
Läs mer på tunbjork.org

Elisabeth Lundgren,
Ordförande Lars Tunbjörks Stiftelse

Lars Tunbjörk, Oman, 1999
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