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Per-Anders Pettersson är en ensamvandrare som 
värderar storyn så högt att han ibland glömmer 
att fotografera. En man som går sin egen väg 
genom världspressen och gör skäl för den moder-
na titeln bildjournalist.

Själv kallar han sig traditionell och ger inte 
mycket för den nya generationen pressfotografer.
text linus höök

foto Per-Anders Pettersson

porträtt per-anders pettersson

Ensamvandrare  
på ny kontinent 
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Efter 27 år i fängelse har Nelson Mandela 
förlåtit sina plågoandar. Hans parti African 
National Congress, ANC, är på väg mot en 

historisk storseger i det sydafrikanska valet och 
medieuppbådet är enormt. En av fotograferna på 
plats är Per-Anders Pettersson. Han har lämnat 
frilanstillvaron i New York för ännu en resa och 
fångar stundens action precis som alla andra. Och 
precis som alla andra åker han därifrån efter valet. 
Inbördeskriget uteblev, mediedrevet var mättat och 
nya historiska landmärken skulle bevakas.

Under de kommande åren kommer den politiska 
makten att förskjutas, ekonomin storma och arbets-
lösheten bland svarta fördubblas. Slummen kommer 
att växa med 50 procent, medellivslängden sjunka 

med 13 år och markägarna kommer fortfarande i 
huvudsak att vara vita.

Det här vet Per-Anders Petterson naturligtvis 
inget om när han sitter på flyget tillbaka till New 
York. Han visste bara att han ville tillbaka.

— Jag fastnade för folklivet, kulturen och kon-
trasterna. Orättvisorna kanske. Jag ville tillbaka och 
följa upp, berätta om vad som hände efteråt.

Det är bildfestival i Perpignan och vi kryssar 
genom folkvimlet på kongressen, på väg mot en 
kopp kaffe. Per-Anders Pettersson hejdas ungefär 
var femte meter av någon som vill skaka hand, fråga 
och dunka honom beundrande i ryggen. Den lilla 
promenaden som kunde ha tagit någon minut drar 
ut till en kvart. Det är det internationella gardet som 

hejdar honom, trots att vi passerar flera svenskar. I 
Sverige är han fortfarande en doldis för många.

— Jag gör inga jobb för svenska tidningar längre. 
Det är inget medvetet val, men Getty Images sköter 
försäljningen av alla mina jobb och de marknadsför 
mig antagligen inte speciellt hårt i Sverige, förklarar 
han när vi hittat ett bord.

Han har hunnit bli 41 år och efter flera resor 
mellan New York och Sydafrika flyttade han för 
åtta år sedan till en lägenhet i Kapstaden. Han lik-
nar känslan vid att hitta rätt, att landa i en insikt 
som kanske funnits där ända tonårstiden i Borås. 
Drömmen om ett liv som internationell pressfo-
tograf fanns redan då.

— Det handlade i grunden om att jag ville bort 

från Borås. Samtidigt fick jag höra att det inte gick 
att försörja sig som fotograf. Min pappa var buss-
chaufför och mamma var dagmamma. De hoppades 
på att jag skulle bli polis, eller åtminstone satsa på 
ett riktigt jobb.

Efter en plikttrogen treårig ekonomisk linje 
mönstrade han på som fotograf på Värnpliktsnytt. 
Åren som fotoassistent på Borås Tidning och sys-
temkameran han fått i konfirmationspresent hade 
gjort sitt och stegen mot en fotografkarriär bör-
jade. Den gick ganska snabbt. Efter en vända på 
Expressen tog han plats som 24-årig frilans i New 
York där samma tidning just kallat hem sin fast-
anställda Roger Thuresson. Året är 1990 och en 
hel del resande tar vid. Huvudsakligen resor vid 

6 juni. DUNHUANG, CHINA. En historisk transportled som är svår att överblicka. Där svunna tiders 
silkeshandlare vandrade syns nu en man som bär träkälkar anpassade för sandsurfning.

14 juni. KURLE, CHINA. 42-årige Shuidong Lxuidon vilar sig intill sin lastbil i väntan på en bogserbil. 
Han körde i 26 timmar i ett sträck när han plötsligt somnade vid ratten och plöjde av vägen. 

– Om jag inte engagerar mig tillräckligt i en story blir det inga bilder.
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sidan av uppdragen i USA. Lågprisflyg som bekos-
tades själv med destinationer som Gulfkriget, Kuba, 
Mexikanska gränsen, Kambodja, Sarajevo och Haiti. 
För att nämna några. Listan liknar en kontaktkarta 
över en framgångsrik konfliktfotografs vardag. En 
Nachtway, typ.

— Men jag var aldrig intresserad av krigsstoryn. 
Jag var mer intresserad av sidohändelserna. Det är 
fortfarande så. Jag vägrar till exempel att gå på press-
konferenser. Som när jag för ett par år sedan gjorde 
stort jobb om Kongo men skippade att åka dit under 
valet. Det fanns annat som var viktigare att visa. De 
långsamma förändringarna. Jag håller mig helst lite 
vid sidan av det allmänna nyhetsflödet och letar sna-
rare efter bortglömda historier, de som flimrar förbi 

i en notis eller på sista raden. Det finns gott om 
fotografer som följer med World  Food Programme 
eller som inbäddade i armén och jagar action-
bilder. Men de flesta gör inga intervjuer, bygger 
inga längre relationer, säger han och slänger 
ut en fråga:

— Är det journalistik?
Själv kallar han sig mer journalist än fotograf. 

När han planerar ett jobb ställer han sig aldrig 
frågan om det är bildmässigt. På Getty Images 
är han också känd för att skriva byråns längsta 
bildtexter.

— Bilderna kommer när jag väl är på plats. Och 
ibland kommer de inte då heller. Jag kan inse 
att jag inte tagit en bild under långa perioder 

eftersom jag bara vandrat runt och gjort inter-
vjuer. Samtidigt är det avgörande; om jag inte 
engagerar mig tillräckligt i en story blir det inga 
bilder. Nyligen var jag i Soweto och träffade en 
familj. Mamman var döende i aids och barnen 
fattiga med en osäker framtid. Jag har sett det 
hundra gånger. Men om jag inte skulle bry mig 
och bygga upp en relation skulle det bara bli 
dussinbilder.

Han har hunnit med en del tragedier och misär 
under sin karriär. Men ingenstans glimmar den 
hårdhudade cynikern fram, den som brukar fin-
nas med i bagaget hos journalister som varit 
med ett tag.

— Jag möts av så mycket hopp också. Även 

14 juni. TAZHONG, CHINA. Oljearbetare dansar med prostituerade på en bordell. Den lilla staden är 
full av bordeller, trots att det är olagligt i Kina.

6 juni. DUNHUANG, CHINA. En kinesisk man sandsurfar i Gobiöknen i närheten 
av Dun Huang, ett strategiskt viktigt stopp under Silkesvägen. Nu växer turismen 
i området då inhemska besökare kommer för att surfa på sanddynerna, rida 
kamel och ökenvandra.

– Jag håller mig helst lite vid sidan av det allmänna nyhetsflödet och letar snarare 

efter bortglömda historier, de som flimrar förbi i en notis eller på sista raden. 



sid 26 | Kamera & Bild porträtt | Per-Anders Pettersson | sid 27 

på de värsta platserna finns hoppet där. Men för säl-
lan är det någon som tar tillvara på det. Om jag plåtar 
gatubarn i Kongo är misären ett faktum, men kanske 
får de åka på sommarläger några veckor. Då försöker 
jag följa med dit.

Vi bläddrar igenom dummyn till hans kommande 
bok; In Transition 1994-2004. Det är bilder samlade från 
det framväxande nya Sydafrika han sett efter valet. Ett 
urval som kunde ses för ett par år sedan på Kulturhuset 
i Stockholm på en utställning med samma namn. Boken 
planeras gå i tryck nästa år och innan dess kompletteras 
med ytterligare, mer dagsfärska bilder. I boken framträ-
der en ny bild av Sydafrika. Svarta nyrika 30-åringar på 
hästkapplöpning, en slipsklädd ung man som liksom en 
börsmäklare kämpar med två telefonlurar, fattiga vita 
barn i den helvita byn Klangelyk och de blinda barnen 

som fått en egen skola. Boken In Transition 
har inte gått i tryck ännu. Men på utkastet 
till de omkring 180 sidorna får mörkret och 
ljuset lika stor plats. Även i de mer tragiska 
avkrokarna gläntar hoppet fram. Som den 
vita familjen som just tilldelats en mat-
ranson från Frälsningsarmén, där dottern 
skjutsar hem maten i sin barnvagn. Eller 
den till synes absurda situationen där en 
man med böjt huvud intill en tegelvägg, 
omgiven av tegelstenar. Vid en första 
anblick tycks ha tröttnat på att mura en 
vägg. Istället visar det sig att han stannat 
upp i en minnesstund för ett 70-talets offer 
i Sowetoupproret.

Det är bilder som tyst lunkar på i vad 

som tycks vara ett vardagsliv, porträt-
terat av en fotograf som aldrig tar plats. 
Hur går det till? En blond och blåögd vit 
man i slumkvarteren. Han kan knappast 
försvinna i folkvimlet. Igen, menar Per-
Anders Pettersson, handlar det om tid. 
Förutom att en av de första saker han gör 
när han kommer till en ny plats är att köpa 
lite kläder på den lokala marknaden. Och 
kanske en keps. 

— Innan jag hade flyttat och fortfarande 
reste emellan USA och Sydafrika blev det 
mest sociala storys. Fattigdomen, våldet, 
problemen med aids. Genom att bo på 
plats kunde jag koncentrera mig på längre 
projekt och djupare ämnen. Att följa den 

framväxande svarta medelklassen till exem-
pel. Många hade gjort sig förmögenheter 
genom skumma affärer och ingen ville 
framträda eller bli fotograferad till en 
början. Efter ett tag lärde jag känna en 
kille som jobbade på Ericson och genom 
honom fick jag tillträde till hans del av 
samhället.

Vi bläddrar igenom några av de tusentals 
bilder som finns tillgängliga via Getty Images 
webbplats. Hans reportage spänner över 
50 länder. Vi fastnar vid ett av de senaste, 
ett reportage från Kina som gjorts för tyska 
geo. Per-Anders Pettersson har följt sil-
kesvägen och dokumenterat vardagslivet 
längs de 3200 kilometrarna mellan Xian i 

7 juni. DUNHUANG, CHINA. En äldre man granskas av sitt barnbarn sedan de slagit sig ner på verandan.

16 juni. TAKLAMAKAN, CHINA. 60-årige Abdullah Akun jobbar med sina kollegor på den nybyggda motorvägen 
Taklamakanöknen. Under sitt arbete med sandskydd för vägen lever de i tält längs sträckan. Där silkesvägen tidi-
gare drog fram löper nu en 45 mil lång motorväg.

8 juni. DUNHUANG, CHINA. Artister från den Fetianska sång- och danstrup-
pen förbereder sig för ett av kvällens framträdanden på ett av de lokala hotel-
len. Gruppen bildades för att belysa konsten och kulturen från Dun Huang.
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Per-Anders Pettersson
 
Ålder 41 år
Bor Kapstaden
Familj flickvän och adoptivdottern Akhona
om han inte vore bildjournalist Dagisfröken, eller 
någons sorts farsa-på-stan. 
Webbplats www.gettyimages.com, www.reporta-
ge-bygettyimages.com (sök på ”Per-Anders”)
Blir inspirerad av Pascal Maitre, William Albert 
Allard, Steve McCurry, Lars tunbjörk, Martin Parr
utrustning Canon 5D, helst försedd med 35 
mm/1,4 samt en Leica M8
Prishylla Ganska omfattande. Åtskilliga nomine-
ringar och priser i Picture of the Year, World press 
photo liksom återkommande uppmärksamhet 
på Visa pour l’image i Perpignan. Många av hans 
prisbelönade berättelser har fokuserat på situatio-
nen för barn världen över.
Aktuell med boken In transition 1994-2002

En bild är värd lite  
uppoffringar

öster och Kashgar i väst.
— Som du ser, inte bara Sydafrika, kon-

staterar han när vi rullar oss igenom repor-
tage efter reportage.

Stilen är rak och klassisk. Inget trixande 
med udda vinklar eller efterbearbetning. 
Till ganska nyligen var det dessutom analogt 
som gällde för Per-Anders Petersson. Helst 
diapositiv underexponerade ett steg för en 
lite mustigare färgskala. 

— Jag är ingen artist. Det är journalistiken 
och det raka berättandet som är viktigt för 
mig. Jag avskyr alla 20-millimeters vidvink-
lar och hårt photoshoppade reportage. Jag 
vill ha det enkla. När jag hörde vilka som 
skulle sitta i juryn för World Press Photo i år 
insåg jag att det inte vore någon idé att vara 
med. Det kanske är jag som inte fattar. Men 
det är svårt för mig att förstå den nya artis-
tiska stilen som syns hos till exempel Paolo 
Pellegrin eller Pieter ten Hoopen. Det är 
lite för arty för min smak. Jag använder i 
princip bara ett 35-millimetersobjektiv och 
min Canon 5d. Nyligen köpte jag en Leica 
m8. Det är inte så ofta man ser det bland 
de unga. Å andra sidan minns jag själv hur 

vi brukade skratta åt min gamla bildchef 
på Borås Tidning, Lennarth Mårtensson, 
när han körde med sin 35:a och en Metz-
blixt i taket. 

Han jobbar åt flera av världens störs-
ta tidningar. På listan över arbetsgivare 
kan läggas Time och Newsweek, National 
Geographic Adventure och samma tidnings 
tyska motsvarighet geo, liksom Stern 
i samma land. Liksom en hel del åt tv-
nätverket cnn, där hans bilder visas som 
bildspel i olika produktioner.

Han återkommer flera gånger till vikten 
att stanna länge, respekten och bilderna det 
medför. Å andra sidan är det något som för 
de flesta är en ekonomisk ekvation som 
inte går ihop. 

— Jag bor i ett billigt land och kan hålla 
nere kostnaderna. Dessutom behöver jag 
inga anställda. Det gör att jag kan leva ett 
förhållandevis bra liv trots att jag gör jobb 
som ibland inte betalar en speciellt bra tim-
lön. Ska man bli bra som fotograf måste 
man lyssna på sig själv. Känna efter var 
man vill bo. Om man satsar på det man 
vill löser sig det mesta i slutändan. Det 

viktigaste är att välja en plats att bo för 
att bli sammankopplad med något. Varje 
fotograf behöver en nisch för att kunna 
konkurrera.

Hans egen nisch blev Afrika, skulle nog 
de flesta säga. Egentligen kanske det hand-
lar om hans anslag som outtröttlig journa-
list. Att följa egna berättelser och vara lika 
delar journalist och fotograf. Det gör att 
han kan berätta historier som inte konkur-
rerar med det som brukar kallas drevet. 
Strax efter vår intervju i Perpignan gör han 
det otippade igen. En egen historia, som 
han kallar det. I en tid när världspressen 
lagt det olympiska Kina i arkivet åker han 
dit för att följa upp en detalj han fastnade 
för under sin tidigare resa.

 — De kinesiska turisterna. Jag vill besöka 
de nöjesparker som byggts upp runt om i 
landet för den inhemska turismen. Ganska 
absurda platser i många fall. Jag vill satsa 
mer på den här sortens projekt framöver. 
Reportage utan deadline, bara hänga på mig 
kameran och stanna så länge jag vill. Inte 
passa telefonen, inte höra av sig. Bara hitta 
berättelser och sedan följa efter dem. n

April 2003. Bruce Mashego är en av 
de blinda skolbarn på Siboleskolan i 
Johannesburg. En blind kvinna grundade 
skolan 1994 och de 125 elever som läser 
där har i många fall förskjutits från sina 
familjer, men har nu fått chansen till en 
bra utbildning.

December 1996. En fattig vit familj 
har hämtat mat hos frälsningsarmén. 
Vita afrikaner skyddades tidigare av 
Apartheidregimen, men får sedan valet 
1994 dela resurserna med den svarta 
majoriteten i landet.
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