
TIO som skrev fotohistoria 

Ni kan komrna 



£ram nu, grahbar ! En varvmterdag 1958 

stegade fotograferna 
Lennart Olson och 
Hans Malmberg upp till
1:1.dningen � och bad att 
fa lana 35 000 kronor 
( nastan 340 000 kr 
i dagens pemungvarde) 
De ville 1ned atta kolle
ger bilda ett fotograf
kollektiv. 
� nappade pa iden och 
lanade ut pengarna. Sa 
borjade TIO fotografer, 
en av homstenarna 
i den svenska fotografi
historien. 
AV JACOB FORSELL; 

TEXT OCH FOTO (STORA BILDEN). 

LAT TACKELSET FALLA. 
Det har nastan aldrig gatt att 
samla alla TIO samtidigt. 
N ar bilden med tio par ben 
under skynket togs 1959 
var man tvungen att anvanda 
atminstone tva statister. 
Inte heller nar de lyfte pa 
skynket i augusti 1996 kunde 
alla komma. Med digital bild
teknik ar en av Jotograferna 
inkopierad. Gissa vem? 
Fr.v. Hans Hammarskiold, 
Lennart Olson, Georg Oddner, 
Pal-Nils Nilsson, Rune Hassner, 
Sven Gillsater och Sten Didrik 
Bellander.·-



Av de tio ar sju fortfarande aktiva 
► • • • Ganska sent en kvall i mitten

av 50-talet ringde fotografen Hans
Malmberg hem till kollegan Lennart
Olson.

- Du maste komma hit genast. Jag
sitter pa Gyldene Freden med Harry
(Dittmer) och Tore (Johnson) och vi
har en jattebra ide.

Efter viss overtalning akte Lennart
dit och tanken pa att arbeta tillsam
mans borjade ta form. Manga ganger
tidigare hade de spanat om att ga
samman i nagon sorts kollektiv. Na
turligtvis fanns den internationella
och framgangsrika gruppen Magnum
med Henri Cartier-Bresson, Robert
Capa, David Seymour och de andra
elefanterna for ogonen, men det ha
de liksom aldrig blitt nat. Men da, en
sen kvall pa Freden, borjade det rora
pa sig.

Vilka skulle vara med? Karntrup
pen fanns redan bland dem som del
tog i den uppmarksammade utstall
ningen "Unga fotografer" nagra ar ti
digare. Men aven andra fick fragan,
bland dem Lennart Nilsson som nod
gades tacka nej eftersom han hade en
anstallning hos Ahlen & Akerlund.
Ingen kvinna tillfragades, "tanken foll
aldrig pa tal".

Att det skulle vara just tio var in
te forutbestamt. Ett tag i starten var
man faktiskt elva. Den elfte hette Tor

i"" - .. -· 
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Alm, men han foll snart bort efter
som han egentligen inte var fotograf 
utan reklamman. 

Den slutgiltiga gruppen bestod av 
Sten DidrikBellander, Harry Dittmer, 
Sven Gillsater, Hans Hammarskiold, 
Rune Hassner, Tore Johnson, Hans 
Malmberg, Pal-Nils Nilsson, Georg 
Oddner och Lennart Olson. 

Namnfragan viktig 

Vad skulle gruppen heta? Fragan dis
kuterades haftigt. Alla hade sin upp
fattning. Proffs, Swedes, Hep, Argo, 
Grafo, Circle, Candid, Dex, Motiv 
var bara nagra av forslagen som surra
de runt. Till sist, vid ett livligt mote 
29 april 1958, bestamdes att namnet 
skulle vara TIO fotografer, det var enk
last sa. 

Tank att TIO fotografer skulle ha 
kunnat heta Hep ... 

Hur skulle starten finansieras? Den 
nya lokalen kostade pengar, ombygg
nad var nodvandig, personal maste 
anstallas. Att lana var nodvandigt. 
Och varfor inte fraga en av de storre 
uppdragsgivarna, tidningen vi. Hasse 
Malmberg och Lennart Olson fick 
uppdraget att uppvakta chefredakto
ren Nils Thedin, som bollade fragan 
till andreredaktoren Birger Lundberg 
och Hasse Enstrom, dynamisk bild
chef pa Vci i fyra decennier. 

ALLA TIO 

SAMLADE 

1959. 

Humorn har 
varit en vik-
tig ingrediens 
for gruppens 
samman
hallning. 
Spelevinken, 
gamangen 
Tore 
Johnson 
med alla de 
ovrigas 
kameror 
runt halsen. 

-Alla killarna fanns ju redan i vart
frilansstall och vi forstod genast var
det av att ha dem under samma tak. 
Dessutom stamde ju sjalva samgaen
det valdigt val med kooperationens 
ideologi, berattar Hasse Enstrom. 

Pengarna lanades ut och den 
10/10 (1) 1958 bildades TIO fotogra
fer, en milstolpe i svensk fotografi
historia. 

Planeringsmote pa Ulriksdal 1959. 
Fran vanster Lennart Olson, 
� : s bildchef Hasse Enstrom, 
Sten Didrik Bellander, vi : s andre
redaktor Birger Lundberg. Med ryggen 
mot kameran Hans Malmberg. 

Av de tio ar sju kvar. Hans Malm
berg och Tore Johnson ar doda, 19 77 
respektive 1980. Harry Dittmer har 
med alderns ratt, 86 ar, lamnat den 
fotografiska scenen. 

De kvarvarande sju haller fortfa
rande ihop. De traffas regelbundet 
och ar aktiva i det fotografiska bruset. 
Tio karaktarer med olika laggning, 
kreativitet och temperament har lyc
kats halla ihop i 38 ar. 

De ar fortfarande helagare till Tio
foto bildbyra, som nu drivs med hjalp 
av ett 70-tal sa kallade stringers, det 
vill saga andra fotografer som har si
na bilder till forsaljning i TIO:s arkiv. 

-Bildbyran har blivit en bra pen
sion, sager Lennart Olson. 

- Det har skett en fantastisk ut
veckling, sager han. Tekniken har bli
vit battre men kanske inte alltid bil
derna. Det digitala verktyget ar span
nande men Staller krav pa moraliskt 
ansvar. Det handlar om att tanja gran
serna - med bibehallet fornuft . □

Fotnot: Jacob Forsell borjade sin egen 
Jotografbana som elev hos TIO Jotogra
fer 1960 och 1961. 



Mo def otografen 

Hans Hammarskiold, 
71, arbetade mest med 
mode pa 50- och 60-
talen. Han var bland 
annat anstalld pa anri
ka Vogue i London 
1954-55. Fran 1968 
var han en av landets 
framsta producenter av 
bildspel. 

-Jag ar allmant be
satt av fotografi. Lus
ten finns kvar och har 
nastan blivit starkare 
med aren. Jag ser bil
der overallt. En annor
lunda tomat kan satta 
fantasin i rorelse. Den 
har "erotiska to ma ten" 
tog jag haromdagen pa 
en koksstol i enkelt 
dagsljus fran fonstret. 
Jag arbetar alltid med 
det enkla ljuset. Ju fler 
grejor du har med dig 
desto enklare dodar du 
motivet. 

"Hasse H" har givit 
ut manga backer, varav 
flera ar barnbocker med 
bilder av barn i olika si
tuationer. Nyligen kom 
sexariga barnbarnet El
len och fragade: "Farfar, 
kan du inte gora en bok 
om mig innan du dor?" 

► 
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► Resenaren

Sven Gillsater, 75, ar kand for
svenska folket for sina natur
bilder och manga naturfilmer i
TV. Den fiskande alaskabjor
nen, som visades i TV forsta
gangen 1962, ar redan en klas
siker. Han har genom 'aren va
rit mest pa resande fot. Redan
1965 var han forsta gangen pa
Galapagosoarna, da for vi :s
rakning.

- Sag den naturfotograf som
inte ar fasc inerad av trandan
sen kring Hornborgasjon. Det
har aret, 1993

1 
var dethart vin

tervader. Jag kopte 50 kilo
korn och strodde ut sa att tra
norna skulle kunna fa mat -
och jag mina bilder. I 14 tim
mar lag jag nergravd i en hala i
akern och vantade.

Bilden tagen pa mellanfor
mat med 250 mm teleobjektiv.
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Sekreteraren 

Sten Didrik Bellander, 75, borjade fotogra
fera pa allvar i borjan av 40-talet. Han star
tade egen studio 1948 och inledde en karriar 
som en av landets ledande portratt-, mode
och reklamfotografer. "Bella" har varit TIO:s 
standige sekreterare sedan starten 1958. 

- Det ar fortfarande roligt nar man plots
ligt ser en bild. Den har bilden tog jag for att 
det "var kul". Den flagnande dorrfargen be
hovde ett ansikte. Det ar min hustru Elsie som 
star i fonstret. Bilden togs 1988 och ar tidi
gare opublicerad. 

Mangsysslaren 

Rune Hassner, 68, ar mangsysslaren inom 
TIO. Han slappte ganska tidigt det rena foto
graferandet for att bland mycket annat agna 
sig at utbildning och den fotografiska histo
rien. Hans bok "Bilder for miljoner" ar en bi
bel for den som vill studera bildjournalistiken 
genom tiderna. 1982 drog han i gang Fotohog
skolan i Goteborg, fran 1988 och sex ar fram
at var han chef for Hasselblad center. Han har 
varit gastprofessor i fotografi vid University of 
Minnesota 1973. Och sa vidare ... 

Rune har ocksa gjort en hel del TV-film, var
av "Myglaren" tillsammans med Jan Myrdal 
och Christer Stromholm ar den mest kanda. 

-Jag har aldrig varit sarskilt intresserad av
farg. Det far vara hur mycket farg som helst 
men jag oversatter helst till svart-vitt, det ar 
mer grafiskt. 

Bilden ar tagen i ett nudelbageri i Liu Lin i 
Kina 1973. 
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Professorn 

Pal-Nils Nilsson, 67, gjorde sig mest 
kand for sina naturbilder i Svenska Tu
ristforeningens Arsbok under manga 
ar. Han var aven mycket anlitad som re
klamfotograf 

Han var professor i fotografi vid Go
teborgs universitet 1986-1991. 

"Palle" bor pa Gallno i Stockholms 
skargard och har skrivit en egen text till 
sin bild: 

Man lar sig mycket 
av att leva pa en o. 
I glesbygd, nara storstad. 
Man lar om jordgubbar, potatis, 
lok, honor, rodbetor, sallad. 
Om malort, pirkum och pors. 
Om skog, grundvatten och jord. 
Om giftfri odling, kogodsel och kompost . 
Om sik, gadda, simpor och stromming. 
Om nat och skotfiske. 
Man lar sig bli forbannad 
over att Lennart, bonden, tvingas skicka 
sina mjolkkor till slakt. 
Pappersmjolkfabriken har inte rad 
att hamta mjolk fran smaproducenter 
men val att sponsra Roslagsloppet. 
Lennart, bonden, haller oppet landskap 
for sina djur 
for sin egen skull 
- och for storstadens sommarboare. ► 
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► 
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Trununisen 

Georg Oddner, 73, ar den ende av TIO 
som inte verkat i Stockholm utan i Mal
mo. Ursprungligen ar han dock stock
holmare ( under 40-talet var han trummis 
hos Putte Wickman pa Nalen) men flyt
tade till Malmo nar han borjade som fo
tograf i det tidiga 50-talet. 

-Jag ar intresserad av forlopp. Aven
vissnade blad har nagot att beratta. Jag fo
tograferar numera bara i farg och bilden 
"Det grona bladet" ar ta gen 1994. 

Strategen 

Lennart Olson, 70, ar strategen och eko
nomen i TIO-gruppen. Han ar allra mest 
kand som "brofotograf". Han har alltid fo
tograferat broar, over hela Sverige, over 
hela varlden. Redan pa 50-talet tavlade 
han med sina forsta brobilder. 

- Med broarna blev jag en fotograf som
vackte uppmarksamhet. 

Men Lennart har inte bara sett broar i 
sokaren. Han borjade som reportagefo
tograf, har gjort 50 TV-filmer, haft manga 
egna utstallningar och de aldriga ryska 
gubbarna pa yoghurtpaketen, det ar Len
narts bilder. 

Bilden visar Brooklyn Bridge (vad an
nars!) och ar tagen 1995. 
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