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Krönikor i GP 1994-2007, pocket, maj 2007, 270 sidor, f-pris 29:-

Tom Alandh har gjort flera personligt berättade dokumentärer om
kända

artister och idrottsmän som Monica Zetterlund, Cornelis Vreeswijk,
Owe

Thörnqvist, Nacka Skoglund, Ingemar Johansson och Bosse
Högberg. Men främst



är han en social skildrare både av svensk vardag och av de flesta av

samhällets skuggiga sidor - utanförskap. hemlöshet, handikapp,
droger. Och

människorna i hans filmer förblir alltid människor, inte exempel eller

schabloner, och vi möter dem inte som offer utan med värdighet och

integritet och med fantastiska förmågor att själva forma sina liv.
Därför

blir Tom Alandhs tv-porträtt för tittarna ofta en resa längs sprickor
och

genom ljus.

I dessa krönikor från 1994 och framåt tecknar han tillsammans med

fotografen Björn Henriksson svensk nutidshistoria. Vad är det
egentligen

som utspelar sig i Krusbärslandet?

Tom Alandh har fått en rad priser för sina tevedokumentärer:

Stora Journalistpriset 1987, Publicistkubbens guldpenna, Prix Europa

och Prix Futura och Prix Mosaik, SVT:s språkpris och Ikarospriset
med

flera.

Tom Alandh om sin bok:

Det var på hösten 1993 som Per Yng ringde och frågade om jag ville
börja

skriva krönikor i Göteborgs-Posten. Jag kommer ihåg att jag blev rätt

förvånad över erbjudandet eftersom jag sedan 1971 enbart arbetat på
tv och

sällan skrivit annat än speakertexter och pressreleaser till mina
program.

Men jag tackade ja och hittills har det blivit 66 krönikor av
varierande



innehåll. Mycket handlar om vårt svenska samhälle och om
människor jag mött

genom åren. En och annan fundering om vadan och varthän har jag
också

hängivit mig åt, men det mesta är handfasta betraktelser från

Krusbärslandet.

Under alla mina år på Sveriges Television har jag samarbetat med
den

utomordentlige filmfotografen Björn Henriksson, och det är hans
bilder som

inleder varje krönika.

Stockholm i februari 2007

Tom Alandh
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