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Exotiska likheter
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När Anders Ryman förstod att boken bör-
jat spänna över 500 sidor insåg han att 
det var dags att runda av. Vid det laget 
hade han exponerat sisådär 100 000 
diapositiv och rest över hela jorden för att 
dokumentera det han kallar Livets steg.
text Linus Höök foto Anders rymAn

likheter Bilderna i det här reportaget är hämtade från utställningen 
Pathways som tidigare endast visats på J&L Gallery. 

Några av bilderna finns också med i Livets steg.

Det är en märklig värld som träder fram i Anders 
Rymans 560 sidor tunga bok. En värld som känns 
såväl exotisk och skruvad som välbekant och alldaglig. 

I en mix av hemtamt västerland och exotiska expeditioner 
blandar han menstruationsriter på Nya Guinea med stu-
dentmottagningar i Uppsala. Ett bröllop i Las Vegas intill 
en manlighetsrit i Sydafrikanska bushen.

– Jag vill visa hur rik den här världen är på olika kulturer, 
liksom att vi egentligen är väldigt lika varandra. Överallt i 
världen finns ett behov att markera de avgörande stegen i 
livet med olika former av ceremonier. Målet var att täcka 
alla världsdelar och alla stora religioner, visa på mänsk-
lig variation. Vissa delar av världen skildras ofta ganska 
enformigt. Vi hör till exempel sällan om något annat än 
terrorism i rapporter från Pakistan. Därför känns det skönt 
att ge en annan bild hämtad från vanliga familjer. Men jag 
har inte alltid rest så långt. Det är en spännande del som 
fotograf; trots att det är något jag sett många gånger, som 
studentfirandet i Uppsala, går det ändå att skapa intressanta 
bilder av det.

Anders Ryman står och kokar kaffe i sin lägenhet i Nylund 
& Sons gamla pianofabrik ett stenkast från tågstationen i 
Uppsala. Sedan boken släpptes för snart ett halvår sedan har 
en hektisk tid med föreläsningar och mängder med utställ-
ningar passerat. Senast i raden är en utomhusutställning som 
flyttat in i Nordstans köpcentrum i Göteborg. Kanske inte 
världens mest glamorösa utställningslokal, men:
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– Under utställningens tre veckor kommer 
två miljoner besökare ha passerat köpcentru-
met, förklarar Anders Ryman och låter ovan-
ligt affärsmässig för att vara fotograf.

Nordstans köpcentrum var hans egen idé. 
Liksom andra initiativ som gjort att Livets steg 
blivit en väl exponerad historia. Bilderna har 
synts som utställningar utomhus, på museum, 
på konstgalleri, som nedladdningsbart skol-
material (smart!) förutom kaffebordsliggaren 
som finns både på svenska och engelska. 

– Givetvis är det viktigt att synas för att 
få det ekonomiska att fungera. Annars gick 
det inte att göra sådana här projekt. Men den 
huvudsakliga anledningen är ändå att jag har 
ett budskap med bilderna och vill förstås nå 
ut så brett som möjligt.

Kombinationen av entreprenör och fotograf 
känns igen hos hans kollega några kvarter bort; 
Mattias Klum. Anders Ryman nöjer sig med 
att konstatera att om du inte själv driver den 
här sortens stora projekt är det ingen annan 
som kommer att göra det åt dig.

De många resorna och tusentals arbets-
dagarna har varit ett pussel av frilansande, 
stipendier och förskott från förlaget. Anders 
har publicerats i flera svenska och internatio-
nella tidskrifter, bland annat nordiska National 
Geographic, Animan och tyska geo. Han har 
tagit rollen som något av en multijournalist 
och skriver oftast sina reportage själv, även 
om han framhåller skrivandet som ett nöd-
vändigt ont till skillnad från det lustfyllda 
fotograferandet.

han är en äventyrare, den sortens foto-
graf som reser iväg med lättviktspackning för 
att bo i en hydda av samma anledning som 
upptäckare i alla tider haft; viljan att se hur 
andra människor har det. Det började med 
Villervalle i Söderhavet. Boken och tv-serien 
i början av 60-talet där Villervalle dyker bland 
hajar och klättrar i kokospalmer hade stort 
inflytande på Anders Rymans kommande kar-
riärsval. Han ville resa. En väg ut i världen var 
att plugga antropologi, läran om människan, 
på universitetet i Uppsala. Där specialiserade 
han sig på Söderhavet, bland annat bosatte han 
sig under ett år på Samoaöarna. Något som på 
sikt skulle resultera i boken Söderhav.

– På vägen dit stannade jag i Singapore och 
köpte min första professionella kamerautrust-

Golden moment
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ning. Jag skulle dokumentera livet, som ett 
komplement till texten om livet hos samo-
anerna. Men med tiden blev det allt mindre 
tid för antropologi och allt mer tid för foto. 
Berättandet i boken Söderhav är däremot något 
helt annat än det jag gjort nu. Jag har gått från 
dåtidens mer statiska berättande till ett mer 
dynamiskt och känslosamt bildskapande. Jag 
vill visa verkligheten precis som den ser ut, där-
för låter jag alla plastflaskor och felparkerade 
bilar finnas kvar på bildrutan. Men samtidigt 
som jag söker det dokumentära försöker jag 
hitta bilder som bygger mer på en känsla. Det 
konstnärliga och dokumentära går hand i hand 
för mig. Om jag inte jobbade med dokumen-
tära berättelser skulle det heller inte bli någon 
plats för det konstnärliga skapandet.

suyn bride
daughterhoodyoung contemplation
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Samtidigt som Livets steg turnerar som utställning över landet 
visas ett mindre urval på ett av Sveriges färskaste fotogallerier; j&l 
Gallery i Gamla stan i Stockholm. När vi ses igen är Anders på plats 
på galleriet för att representera sig själv under en lördagseftermiddag. 
Han liknar mer en konstnär än en journalist där han positionerat sig 
mitt i lokalen.

– Jag har försökt samla de bilder som jag känner lite extra för, där 
bottnarna kan vara fler än det omedelbart dokumentära.

Storleken sträcker sig upp till två meter på vissa av printarna, jättekopior 
som monterats med silikon på glasskivor. Att han fotat allt med diafilm 
var naturligt eftersom projektet inleddes med en analog utrustning. Han 
har funderat på att gå över till digital teknik, men har med tiden insett 
att det kanske fungerar att köra vidare med film. Det finns emellertid 
alltid en digitalkamera med i packningen, men den ligger för det mesta 
kvar i kameraväskan. Känslan blir aldrig lika bra, menar han.

Han kanske har rätt. Det blir lite extra snyggt med silverkorn på 
bilder dragna i storleksordningen två meter. Kanske syns dessutom ett 
annat djup. För övrigt är det svårt att se skillnad på kopiorna. Men det 
finns en speciell styrka som är svår att definiera bland de glasmonterade 
bilderna. Kanske är det stilen. Den lite gammaldags känslan av något 
rent. Bilder som inte kommit nära Photoshops olika processer och 
plug-ins. Det är den gamla stilen av otvättad verklighet hos fotokopior 
som känns spektakulära liksom av en slump. Känslan finns där fast 
alla vet att det aldrig handlar speciellt mycket om slumpen. Speciellt 
inte i utställningen på  j&l; Pathways, som den kallas. Det är 19 bilder 
som valts ut från projektets samtliga diaexponeringar. Ändå känns 
det ovant att se bilder i utställningssammanhang som inte processats 
stenhårt i kopieringen eller genom digitala bildbehandlarfilter. Det är 
befriande gammaldags, i ordets allra mest positiva mening.

Tillsammans strövar vi över galleriets skeva golvtiljor. Bild för bild. 

Circle of life

Helping hands

«Jag har försökt samla 

de bilder som jag känner 

lite extra för, där bottnarna 

kan vara fler än det 

omedelbart dokumentära.

«
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Anders rymAn
Ålder: 53 år
Bor: Uppsala.
yrkesroll: fotograf, frilansjournalist och äventyrare.
Aktuell med: boken «Livets steg» Bokförlaget Max Ström.
i kameraväskan: två zoomobjektiv, 16-35 mm och 70-200 
mm sittande på varsin Canon eoS 1V – den senaste av Canons 
analoga proffshus. Dessa laddas med fujifilms Velvia och Pro-
via som konsekvent pressas ett steg.
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Anders har lite svårt med orden för just det här urvalet och säger inte 
så mycket. Som det ska vara med konst kanske. Korthuggna titlar 
vittnar något om innehållet och när varje bild står för sig själv på 
det viset, utanför bokens sammanhang, griper de tag på ett annat 
sätt. Symboliken blir tydligare. Anders stannar upp vid en bild, ett 
brinnande likbål med en kropp som nästan tycks genomskinlig av 
lågorna.

– Det här är den kanske viktigaste bilden i utställningen. Det är 
med döden som allt slutar. Men det innebär också början på något 
nytt. Nya generationer och nya tider tar vid.

Bilden är placerad som ett avslut på utställningen och tycks ha 
inneburit en sorts efterlängtad punkt även på bokprojektet. Och en 
möjlighet till en början på nya projekt, nya bilder.

– Jag kallar den Circle of life. n

«

«Givetvis är det viktigt att synas för att få det 

ekonomiska att fungera. Annars gick det inte att göra 

sådana här projekt. Men den huvudsakliga anled-

ningen är ändå att jag har ett budskap med bilderna 

och vill förstås nå ut så brett som möjligt.

Wedding hands


