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DVD-TIPS

MUSEUM

”Jag fick tårar i ögonen 
av Sunes bilder”
☛ Svindlande. Nils Göransson i Umeå 
är en av Minnenas Journals många 
engagerade läsare. Han tipsar alla som 
har möjlighet att besöka Sune Jons-
son Centrum för Dokumentärfoto-
grafi i Umeå. Fotografen Sune Jonsson 
(1930–2009) ägnade en stor del av sitt 
yrkesliv åt att dokumentera människor 
och miljöer, framförallt  i avfolkningens 
Västerbotten. Arbetet resulterade i flera 
prisbelönta böcker. Redan 1960 inledde 
han ett samarbete med Västerbottens 
museum där hans bilder och filmer från 
1950-talet och framåt finns samlade.

– Sune Jonsson porträtterar männ-
iskor och miljöer med sådan ömhet och 
respekt att jag får tårar i ögonen, säger 
Nils Göransson.

Plats: Sune Jonsson Centrum för  
Dokumentärfotografi finns inrymt i 
Västerbottens museum i Umeå.
Öppettider: Tisdag–fredag 10–17, onsdag 
10–21, Lördag och söndag 11–17.
Läs mer: www.vbm.se
Köp: Livstycken (Max Ström) är ett prakt
verk om Sune Jonsson och hans bilder som 
kom ut 2014. Kan vara svår att få tag på 
men pröva www.bokus.com eller  
www.adlibris.com

PORTRÄTTENS MÄSTARE. Sune Jonsson 
var en mästare på att fånga vanliga miljö-
er och människor. Hans bilder har bevarat 
ett Sverige som idag är borta.
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Planera för en 
50-talsfika i sommar
☛ Res bakåt. Visst är det härligt att stanna 
till och ta en kopp kaffe eller en läsk i en klas-
sisk 50-talsmiljö? Författaren och journalis-
ten Peter Mannerfelt har gett ut tre guider 
med tips om utflyktsmål med genuin 50-tals-
känsla. Kul att bläddra i inför planeringen av 
sommarens resmål. Den senaste delen kom i 
maj 2016.

Titel: Reseguide till 50-talet.
Författare: Peter Mannerfelt.
Förlag: www.retromega.se
Köp: www.adlibris.com

VÄLKOMMEN. Stanna till och 
ta en läsk på ett 50-talsfik 
någonstans i Sverige.

GUIDETIPS

Foto Sjöberg Bild

Pinupor och Beatles i Falsterbo
60-TAL. På 60-talet kunde George Harrison 
vandra som en vanlig man på Malmös gator 
och meditera i Falsterbohus. Tror ni mig inte 
så kolla DVDn där detta, nakendans på Hipp, 
Jimi Hendrix på Klubb Bongo och mycket 
annat finns dokumenterat. Filmen baseras 
på hundratals unika bilder ur Sydsvenskans 
enorma arkiv och är en av flera produkter 
från Bilder i Syd som också gett ut bilder och 
berättelser om kända kriminalfall i Skåne. 
Spännande tidsresor!

Titel: Malmö på 60-talet  
– När synden kom till stan.
Utgivare: Bilder i Syd
Köpställe och mer information:  
www.bilderisyd.se

De gamla skivorna får nytt liv
☛ Knäcker CD-skivan. Den klassiska 
vinylskivan har fått nytt liv och frågan är 
om inte vinylen tar över rollen som blyg-
samt, men dock alternativ till den nedlad-
dade musiken. CD-skivan kan bli den store 
förloraren, tror många i branschen. År 2015 
ökade försäljningen av nypressade vinylski-
vor med nästan 50 procent i Sverige jämfört 
med 2014, enligt Tradera. Du kanske också 
har riktiga dyrgripar i din gamla skivsam-
ling. Beatles vita dubbelalbum, till exempel, 

kan vara värt tusen-
tals kronor. Skriv gärna 
en rad till Minnenas Journal 
och berätta om dina vinylgodingar.

Ämne: Vinylskivor
Köpställe: www.tradera.com är en stor bytes
marknad, men det finns många fler köpställen 
om du söker på internet. Håll också ögonen 
öppna när du besöker sommarens loppisar 
och mässor.

Kliv in i Karin Larssons gröna värld
☛ Gröna fingrar. Carl och Karin Lars-
son var båda stora konstnärer som hela 
tiden väcker nytt intresse. Karin (1859-
1928) ägnade mycket tid åt trädgården på 
Sundborn som hon skötte med sin speci-
ella känsla för form och färg. Hon odlade 
grönsaker till hushållet och skapade djärva 
kombinationer av svenska kulturväxter 
och exotiska nyheter. Nu kan du följa med 
in i Karin Larssons gröna värld och få 
inspiration till din egen trädgård.

Titel: I min trädgård vill jag vara Karin.
Författare: Elisabeth Svalin Gunnarsson.
Förlag: Bonnier Fakta
Köpställe: www.bokus.com (utkommer i mars)

Mäster Fritz 
märkliga resa
☛ Mystiker. Fritz Olofsson (1929–
2008) var en känd profil i Uppsala där 
han gick mycket fort och framåtlutad 
och med en väckaklocka i fickan på sin 
svarta rock. Han rabblade obegripliga 
ord och ramsor och skrämde en del, men 
Mäster Fritz, som han kallades, var en 
djupt beläst människa som grubblade 
över livets mysterier. Åke Åredal har 
sammanställt och skrivit en uppmärk-
sammad bok om prästen och mystikern. 
Den första delen i boken består av en rad 
personliga vittnesbörder om Mäster Fritz 
och i den andra delen diskuteras och tol-
kas hans troslära som handlar om att med 
varje andetag vara ett med Gud, skriver 
Bo Gustavsson i Upsala Nya Tidning. 

Fritz Olofsson föddes i byn Bygdsi-
ljum i Burträsk och prästvigdes 1959, 
men fick aldrig någon fast tjänst. Han 
var en udda figur i kyrkligheten med sitt 
sökande och beteende. Efter hans död 
fann man att hans lägenhet var propp-
full av böcker. Själv sov Mäster Fritz 
på en madrass på 
golvet, bland bok-
travarna. 

Titel: Mäster 
Fritz
Förlag: Förlags
huset Siljans 
Måsar
Köpställe: 
www.siljans
masar.com

GÅTFULL. Stor artist, 
diva, filmstjärna. 
Myten och människan 
Zarah Leander fortsät-
ter att fascinera. Här på 
en bild från 1944.

Vem var egentligen Zarah Leander?
DYRKAD OCH IFRÅGASATT. Zarah Leander 
(1907–1981) skulle komma att bli Nazitysklands 
största filmstjärna och senare en stor interna-
tionell sångerska, känd för sin mörka röst och 
yviga gester. Hennes eftermäle är fyllt av frågor, 
bland annat om kopplingen till nazisterna.  

Nu kommer den första svenska biografin 
över Zarah Leander som bland annat presen-
terar tidigare okända uppgifter om hennes tid 
i Tyskland. Kanske kommer vi närmare sva-
ret på frågan vem hon egentligen var bakom 
alla rubriker. 

Beata Arnborg, kulturjournalist och 
författare, har tidigare skrivit uppmärksam-

made och 
prisbelönade 
biografier 
över Vivi 
Täckholm, 
Barbro 
Alving och 
Kerstin 
Thorvall.

Titel: Se på mig!
Författare: Beata Arnborg
Förlag: Natur & Kultur
Köpställe: www.bokus.com (utkommer i mars).
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PÅ MODET IGEN. 
Vinylen är prylen 
om du vill hänga 
med i musiksväng-
en.

60  M I N N E N A S  J O U R N A L m 3/2017 3/2017  m M I N N E N A S  J O U R N A L  61


