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DERAS VÄRLD VAR BORSTAHUSEN
BO INGVAR SVENSSON

För Pelle, Flygarn, Abbe och de övriga ”fiskaroriginalen”,
några födda i slutet av 1800-talet, var Borstahusens hamn livets
medelpunkt. Det var här den gamla stammen av fiskare med
kompisar levde sitt dagliga liv, varvat med timmarna i båten då
fisken drogs upp ur Öresunds djuphålor. De levde i kamp mot
naturen och tog varje dag som den kom. Här användes skrattet
och skämtet lika ofta som ”staboarna” tog upp börsen för att
inhandla ytterligare en pryl till hemmet. Livets viktigaste ingredienser var skrattet, spontaniteten och kamratskapet.
Boken är en viktig dokumentation av ett samhälle och dess
fiskare från 1970-talets Sverige. Den då nyutbildade och unge
fotografen Bo Ingvar Svensson fick genom goda vänner en
unik möjlighet att lära känna ett ”gäng äldre fiskaroriginal” i
skånska Borstahusen utanför Landskrona. Att dessa ”original”
inte passade in i mallen för Välfärdssverige innebar inte att de
själva var omedvetna om att det förhöll sig så. Svensson har
i boken Deras värld var Borstahusen med text och bild lyckats fånga just denna sårbarhet och kombinerar den med deras
stolthet, humor och filosofi om att livet inte är en jakt på ting
och upplevelser, utan ska levas i nuet med dem man tycker om.

”Den bok ni nu håller i handen är inte bara en
sällsynt vackert berättad bilddokumentär om en
tid som flytt. Det är också berättelsen om spolingen
som blev till man genom vänskapen med en grupp
grånade fiskare och den krets av vänner som på ett
respektfullt sätt månade om deras väl och ve i en
tid av ofrivillig förändring.”
Lars Lagergren
Docent, Malmö Högskola

Om författaren

Bo Ingvar Svensson, född 1950, har många
talanger. Förutom utbildad fotograf kan han
beteckna sig som reklamtecknare, illustratör
och möbeldesigner.
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