
 Om alliansen ska 

reformera LAS 

behöver de SD, ett 

parti som aldrig har 

varit arbetarvänligt. >> 2

KRISTIAN BORG
”Det fanns ett tomrum 

att fylla här”, säger Anna 

Linder som står bakom 

arkivet för queer rörlig 

bild. >> 11

KULTUR
Liberala debattörer 

ser allt i svartvitt och 

tolererar inte politisk 

mångfald, menar Mats 

Sederholm. >> 3

DEBATT

Simone Wingfors kall-
lar sig Skatan när hon gör 
musik. Vi träffar henne 
för att prata om snöskott-
ning, soluppgångar och 
nya skivan Orosmoln.

KULTUR >> 10

När tre djurrättsaktivister övervaka

de jakten i Kölstareviret i Västman

land i helgen utsattes de av en våld

sam attack från en grupp jägare. 

– Vi var livrädda, säger aktivisten 

Emanuel som slogs blodig med ett 

järnrör. 

Efter sju timmar i skogen ick 

han hjälp att ta sig till sjukhuset 

där han ick sy i huvudet. Trots be

vis menar polisen att fallet är svår

utrett. >> 4

Aktivister misshandlas av jägare
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Många ilmarkiv har queera sek-
tioner, men en samlad plattform 
som kan användas av dem som 
arbetar med queer historia där 
rörlig bild ingår har tidigare inte 
funnits. 

– Jag kände att det fanns ett 
tomrum att fylla här och att ti-
den var mogen, och att jag var 
rätt person att ta tag i det, sä-
ger konstnären och curatorn 
Anna Linder.

Det var under det konstnärliga forsknings-

projektet Queera rörliga bilder på Akade-

min Valand i Göteborg som Anna Linder 

upptäckte att det saknades en plattform som 

samlade den svenska queera ilmhistorien. 

Visst inns det arkiv för queer historia i andra 

länder som även tar upp ilm, och ilmarkiv 

som inkluderar queert material, men inget 

renodlat där man enkelt kan få den upplys-

ning som eftersöks. Och eftersom en del av 

forskningen bestod i att leta upp queera och 

feministiska ilmer som försvunnit ur histo-

rien fanns det något att bygga vidare på – i 

dag inns redan runt 250 titlar insamlade till 

det framtida arkivet.

– Men det här är ju vad vi har fått in utan 

att gå ut med några efterlysningar, så jag tror 

att det kommer att bli betydligt större än så, 

säger Linder som själv är representerad i sam-

lingen med Spermahoran, en konstilm om 

ofrivillig barnlöshet och om en familjekon-

stellation som hjälper varandra att skaffa 

barn. 

I SIN FORSKNING är det framför allt queer, 

feministisk experimentilm som Anna Linder 

undersökt, ett område som kan tyckas smalt.

När Fria Tidningen träffade henne i samband 

med den svenska premiären för Spermaho-

ran förra året poängterade hon dock att det 

snarare har att göra med vad vi har vant oss 

vid att få se:

– Jag vill inte att det ska betraktas som 

smalt, det är så tråkigt att ständigt få möta 

åsikten att experimentilm är ”lite skrapande 

på en ilmremsa”. Tidigare arbetade jag på 

Filmform, som är ett arkiv för svensk expe-

rimentilm, och såg där mängder av expe-

rimentilmer och mötte dessutom dist-

ributörer från hela världen av den här 

sortens ilm. Det märkliga är att jag 

väldigt sällan hittade queera verk i de 

sammanhangen. När jag gjorde det 

så var det alltid en queer person som 

visade ilmen. Det blir på så sätt väl-

digt logiskt för mig att de har valts 

bort ur ilmhistorien på samma sätt 

som väldigt många feministiska 

ilmskapare. Makten har aldrig 

legat hos oss.

ARKIVET FöR queer rörlig bild ska 

förutom ilmer ge plats för allt 

möjligt kringmaterial. 

 – Det kan vara fakta om 

upphovspersoner och vad de 

jobbat med annars, liksom 

namn på personer som arbe-

tat med en produktion. På 

det sättet blir det också 

möjligt för folk att nät-

verka utifrån materialet, 

säger. Förhoppningen är 

att det ska bli en naturlig 

samlingsplats som kan 

bidra till att stärka den 

queera rörliga bilden i 

Sverige.

– Jag vill att det 

blir en plats där vi 

kan få syn på var-

andra och varan-

dras verk, ordna 

gemensamma vis-

ningar och stötta 

varandra. Så att 

varje person får 

reda på att det 

faktiskt inns 

många 

ANNA LINDER

Konstnären och curatorn Anna 
Linder står bakom idén om ett arkiv 
för queer rörlig bild. I dag innehåller 
arkivet cirka 250 titlar, en lista som 
ständigt växer.

Hon står 
bakom unikt 
arkiv för queer 
rörlig bild
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• Gör: Konstnär, curator och kulturproducent.

• Bakgrund: Tidigare verksam som konstnärlig 

forskare på akademin Valand, göteborgs 

universitet, med forskningsprojektet Queera 

rörliga bilder. Har även arbetat som 

curator och producent på Filmform 

– arkivet för svensk experimentilm 

och videokonst i Stockholm.

• Aktuell som: Konstnärlig 

ledare för The Swedish 

archive for Queer Moving 

images.
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andra som jobbar med liknande saker och 
att vi inte behöver sitta ensamma med det vi 
gör, säger Anna Linder.

Vad arkiVeT mer ska användas till och inne-
hålla är något som kommer att utkristalli-
seras efter hand. Anna Linder påtalar att de 
vill vara breda och inkluderande, att det inte 
får bli ”en minoritet i minoriteten” utan ska 
utformas efter användarnas önskemål och 
efter de behov som inns.

– Annars är det lätt hänt att ett antal perso-
ner blir de enda synliga queera ilmskaparna 
och att annat är undanskymt. Jag personligen 
sitter inte på någon expertis för just svensk 
queer ilmhistoria, det jag har är erfarenhet 
av att själv ha gjort queer ilm, curerat mäng-
der av visningar och producerat kulturpro-
jekt. Så jag har ett stort kontaktnät från både 
ilm- och konstområdet.

Samma öPPeNHeT ska gälla när det kommer 
till deinitionen av vad som är ett queert 
material, menar Anna Linder, och även när 
det gäller genrer och uttryck ska det hållas 
brett.

– Vi vill inte sätta några gränser för vad 
som är queert och vad som passar in. Är det 
en person som upplever sig som queer, eller 
i sitt verk tar upp något med queert perspek-
tiv, så ska hen deinitivt vara med i arkivet 
och förhoppningsvis inte vara främmande 
för det, säger Anna Linder och tillägger att 
det givetvis är fritt fram att säga nej för den 
som inte vill vara med.

– Som jag ser det är det upphovsperso-
nen själv som måste få ta ställning, vissa vill 
kanske inte kategoriseras eller vara med i 
queera sammanhang. Så vi hör självklart av 
oss till alla innan vi gör någonting oficiellt 
eller publikt.

i daG är arkivet bara tillgängligt via Anna Lin-
ders hemsida och på Facebook men på sikt 
blir det ett sökbart arkiv i sin egen rätt och 
under arbetets gång kommer det att bli mer 
synligt, berättar Anna Linder. 

– Tanken är att vi ska ordna visningar av 
material med jämna mellanrum. Vi gjorde 
nyligen en på Bio Valand under Göteborg 
ilmfestival och i slutet av förra året var vi 
med på Europeiska ilmfestivalen i Umeå. 
Under året som kommer ska vi också sam-
arbeta med Lesbisk odyssé i Norrland, Film-
arkivet.se, Akademin Valand och Moderna 
museet.

JUST NU märkS ett större intresse för mino-
ritetsilm i Sverige och det har varit ett slags 
boom för queera projekt, menar Anna Linder, 
men ambitionen är att arkivet ska vara lång-
siktigt och inte försvinna när trenden blir en 
annan.

– Jag tänker mig att det här ska bli ett 
ställe dit det blir självklart för dig som skapar 
queera rörliga bilder att vända dig till. Och 
jag ser goda möjligheter till att det faktiskt 
kommer att bli så, säger Anna Linder.

maria kNUTSeN-öY

maria.knutsen@friatidningar.se

i arkivet hittas marie-Louise 

ekmans kortilm Strip-Tease. 
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även mia engbergs ilm 

manhood (1999) kvalar in 

som queer ilm.
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anna Linders Spermahora 

är en queer experimentell 

ilm om ofrivillig barnlöshet 

i en värld där de normativa 

heterosexuella relationerna 

sätter reglerna för vem och 

vilka som får bli föräldrar 

och på vilket sätt.
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Vi vill inte sätta  
några gränser för vad 
som är queert och 

vad som passar in.

anna Linder om The Swedish archive 

for Queer Moving images




