
I sökandet efter Ingenmansland – Bildsvit av Roland Thysell
Sommarens konstutställning i S:t Nicolai kyrka består av en bildsvit med 50 svartvita 
 fotografier och text samt ett bildspel med sublima bilder i plexiutförande med en ljudande 
tempelklocka och utställaren är fotograf Roland Thysell. Det är en installation där olika 
komponenter talar med varandra; himlen, ljuset, havet och jorden. 

Bildsviten In search of Nowhereland (I sökandet efter 
Ingenmansland) – består av 50 bilder från strand heden 
i Beddingestrand, tagna under en period av tre måna-
der. Bildsviten tillkom efter en förfrågan om att göra 
en serie bilder med meditativ känsla och associationer 
till begreppet ”andakt”. De skulle kunna användas till 
andaktsrum, yogaklasser eller andra sammanhang för 
stillhet och eftertanke. Roland har berättat att han, för 
att hitta bilder med association till något andligt, gick 
tillbaka till barndomen, den tid då man kände dofter-
na, såg ljuset och kände vinden emot kinden. Roland 
minns hur hans mor kom ut och ringde i en klocka 
när det var dags för barnen att komma in från heden 
och äta. Han minns ljudet av en klocka, en kinesisk 
tempelklocka, i händerna på hans mor. Roland har 
tagit alla bilder inom hörhåll för klockan, det vill säga 
inom en radie av 200 meter från huset.

För att få rätt ljus var Roland tvungen att tidigt vid 
fem på morgonen kolla av ljusförhållanden och 
snabbt passa på att ta 100-tals bilder under kanske 20 
minuters tid då rätt ljus rådde. Att arbeta så under tre 
månader kräver uthållighet och kärlek till sitt arbe-
te. Hans idé var att genom bildsviten skulle man bli 
förflyttad till en annan värld – från att som barn gå 
med nakna fötter och känna gräs och grus sticka, till 
ett liv som vuxen då man varit igenom mycket. Det 
sammanfattar ursprunget till där man är i dag. Man 
går tillbaka och binder ihop livet. Så har Roland tänkt 
och menar att arbetet med denna bildsvit är det finas-
te han någonsin fått hålla på med.

Utställningen ställer frågor om det andliga rummet. 
Blir blodet tjockare med åren? Hur tolkar vi naturens 
kraft? Hur ser vi på och uppfattar vår omgivning?
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Fotograf Roland Thysell
Roland Thysells intresse för bildkonsten uppstod i 
slutet av 50-talet under TV:ns barndom. Han lycka-
des tjata sig till att få vara med vid en inspelning av 
Lasse Holmqvists ”Rikskrönika” och där tändes hans 
intresse för bilder. Detta intresse övergick senare till 
att gälla stillbilder.

Att Roland hade begåvning för fotografering förstår 
man då han vid endast 15 års ålder fick praktisera hos 
den då berömde modefotografen Claes Lewenhaupt 
som var ljusets mästare. Han var gift med Sveriges då 
vassaste modejournalist Tonie Lewenhaupt och paret 
hyrde Markiehage Slott utanför Anderslöv där de ska-
pade storartade reportage med den tidens stora desig-

ners, bl.a. Katja of Sweden. I allt detta fick Roland 
delta i som den entusiastiske praktikant han var.

Vid 17 års ålder gjorde Roland resor till Jazzhuset 
Montmatre i Köpenhamn För att finansiera dessa re-
sor sålde han musikerbilder på bl.a. den kände ameri-
kanske tenorsaxofonisten Dexter Gordon till tidning-
en Arbetet. 

1967 kom Roland vid 21 års ålder in på Fotoskolan 
KV vid Stockholms Universitet. Han kom in på fri 
kvot tack vare sina bilder. Det var normalt 5 av 100 
sökande som togs i på den ”fria kvoten”, i vanliga fall 
krävdes det flera års praktik. Det var en 3-årig utbild-
ning under ledning av Sveriges mest erkända fotograf 
Christer Strömholm. Roland hade även Carl-Johan 
de Geer och hans fru Marie-Louise (numera Ekman) 
som lärare.

Under studietiden lyckades Roland få in bilder i tid-
ningarna Foto och Populär Fotografi. Hans  praktik 
inom dagspress blev hos Ystads Allehanda. Där fick 
Roland göra ett stort reportage om ålafiskarna i Skate-
holm och Hörte strax väster om Abbekås. En omfat-
tande bildsvit som kom att bli en turnerande utställ-
ning och under hösten 2015 kunde ses på Trelleborgs 
Museum och gavs sedan också ut i bokform.

Roland har sagt om sin mentor den store mästaren 
inom fotografering, Christer Strömholm: ”Att få gå i 
lära hos Christer Strömholm under flera år påverkade 
mitt sätt att se på bilden i min omgivning. Christer 
och jag hade en mycket fin dialog. Han var en be-
skyddande mentor som delade med sig av sina tankar 
och gav mig insikten att fotokonsten först började i 
mörkrummet. Många och långa blev samtalen under 
tiden jag var Christers kopist (läs mörkrumsslav) på 
Drottninggatan 30 – ovanför Svensk-Franska Konst-
galleriet. Christer kunde komma upp i sena natten 
och riva bilderna som saknade den rätta täckningen i 
det vita. Samtidigt som han var extremt krävande var 
han en oerhörd generös person.”

Roland utställning Effulgent, en samproduktion med 
möbelkonstnären Sven Lundh har visats på Axel Eb-

bes Konsthall i Trelleborg 2009, på Hem & Villas 
Stockholmsutställning 2009 samt i Smygehamn på 
Köpmansmagasinet 2011. 

Samma år hade Roland två bilder hos Bukowskis och 
en hos Stockholms Auktionsverk i deras stora katalo-
ger. Bilden New York, Inside Out – Outside In såldes 
hos Lauritz 2011 och hösten 2014 skrev Stockholms 
Auktionskammare om Roland och hans tre bilder i 
deras presentation: ”Roland Thysell utbildades på 
Fotoskolan KV under ledning Christer Strömholm. 
Hans fotografi har beskrivits som ’svartvitt, egensin-
nigt och dramatiskt’”.

2015 erhöll Roland stipendium och utmärkelsen 
”Årets Fotograf” av FFIM (Fotografiska föreningen i 
Malmö).

Roland Thysells utställning 
I SÖKANDET EFTER INGENMANSLAND 

visas i S:t Nicolai kyrka 
Välkomna!

Roland Thysell (Foto: Privat)
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