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BÖCKER
• Café del Mare av Micke Berg (foto) och Wenke Rundberg (text) • Till Perpignan av Lisa Thanner och Nicklas Elmrin

Personligt och anspråkslöst
Att göra en fotobok har blivit
allemansrätt, det är den digitala
trycktekniken som har gjort det
möjligt. Det finns flera aktörer som
erbjuder ”Gör din egen bok” på
Internet. Man bestämmer själv
omfånget och i viss mån utformningen också. Sidorna är mallade,
men varianter finns. Med fyrfärgstryck och hårdpärm ser det hur
proffsigt ut som helst och man
får ett exemplar för några hundralappar. Vill man ha en större upplaga till ett rimligt pris är det printon-demand som gäller. Då kan
man göra layouten själv eller få
hjälp med den.

vinkeln. Men här finns också en
oro, uttalad både i bild och i Wenke
Rundbergs text. Det är romantiskt,
men aldrig sentimentalt.
Text och bild illustrerar inte
varandra, men berättar tillsammans en suggestiv historia. Därför
ogillar jag tillägget med gamla
bilder från Naxos som Berg avslutar med. De berättar en annan
historia, om andra somrar och här
känns de överflödiga. Hade en
förläggare funnits med i bilden
hade hon/han nog utelämnat
dem.
Perpignan ligger i andra delen
av Medelhavet i förhållande till

Även tidigare har många fotografer gett ut sina egna böcker,
varit sin egen förläggare, men med
ny, billig teknik har det blivit både
enklare och billigare. Micke Berg,
som har en rik fotoboksproduktion
bakom sig, har prövat print-ondemand. I höstas kom Stockholmsboken i en exklusiv, begränsad upplaga och nu har han gjort
en till – Café del mare.
Han skildrar en het sommar i
grekiska övärlden. Det är förstås
svartvitt, eftersom det är Berg
– utom omslaget. En resa tar sin
början; en mamma och hennes
långbenta dotter är på väg till
Naxos. Solen bränner, havet är
inbjudande, egna barn blandas
med andras och livet leker i detta
landskap där vyerna är storslagna
och turisthotellen utanför kamera-

Naxos, i södra Frankrike nära
spanska gränsen. Där hålls varje
sommar en fotofestival och till
den for förra året Lisa Thanner och
Nicklas Elmrin. Och vid hemkom-
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sten lät de göra fotoboken Till
Perpignan, där de samlat bilder de
tog därnere i stan, på stranden och
caféer. Upplagan är begränsad till
75 exemplar och alla böckerna är
signerade av fotograferna.
Det är en anspråkslös spiralbok
och vem som tagit vad anger de
inte, men båda har använt sig av
Holga, en leksakskamera i plast.
Resultatet är riktigt häftigt. Det är
spännande bilder i varma färger.
Oskarpt, javisst, och kameran
läcker in ljus. Men det är mycket
charm, stämning och känsla i dem.
Thanner och Elmrin bevisar att en
bra fotograf inte nödvändigtvis
måste ha en dyr utrustning. Att en
bild blir bra beror allra mest på den
som tar den.
EVA DANDANELLE

Foto: Lisa Thanner/Nicklas Elmrin

Kunglig bild i bönbok

Franks år – en fotodagbok

Drottning Silvias Bönbok är en samling böner för den personliga
andakten. Bakgrunden till boken är ett beslut taget av Svenska
kyrkans kyrkomöte gällande att främja bönen i vårt land.
Drottningen har personligen tagit del
i arbetet, angivit inriktning och medverkat i urvalet av böner. Bokens
fotograf är ingen mindre än självaste
Kung Carl Gustaf. Kungaparet ville
gärna på detta sätt medverka till
att lyfta fram bönen som gåva och
möjlighet. Enligt drottningens
önskan går tio kronor av varje såld
bok till Svenska Kyrkans internationella arbete ”Hela världen”.

Frank Watson har arbetat som fotograf och lärare
i fotografering i 38 år. Me just me, som är hans tredje
fotobok, innehåller 446 bilder som demonstrerar
Franks liv dag för dag i Sverige 2008. Tio år tidigare
gjorde han ett projekt tillsammans med en kollega,
ett projekt som innehöll månatliga självporträtt.
När han insåg att det snart var tioårsjubileum
tyckte han det var dags igen, för att se hur livet
förändrats. Bokens alla bilder tar oss med på allt från
tandläkarbesök, däckbyten och frukostar till cykelturer och arbete. Boken
bjuder också på korta textstycken där han berättar vad som hände under
en specifik vecka, eller hur han gjort för att få fram alla bilder. Frank Watson
fotograferar normalt på film, det här är andra gången han fotograferar i färg
och första gången någonsin som han använder digital teknik.
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