
Stioendierapoort fiir Lisa Nordgren Lemke

Jag blev 2009 tiltdelad ett stipendium pd 28 000 kronor av Hiertandmnden for att kunna praktisera pi

mattidningen Donna Hay iSydney, Australien.

PA grund av dndrade fcirutsdttningar pi Donna Hay valde jag efter godkdnnande frin
Hiertandmnden, att istillet att ldgga stdrre delen av min praktik pi mattidningen Gourmet Traveller i
Sydney och en mindre del pt mattidningen Dish Magazine i Auckland, Nya Zealand. Jag var emellertid

och besokte Donna Hay och teamet bakom tidningen under en dag.

Niir jag ansdkte om stipendiet hade jag enorma fdrvdntningar pi min eventuef la praktik. Under flera
5r hade jag drdmt om att fi g6ra det hdr, men dt jag dr frilansande ensamfiiretagare har de
ekonomiska mrijligheterna aldrig infunnit sig. Nigra av matkreatiirerna iAustralien 5r i mina cigon
bland vdrldens frimsta, dels ndr det kommer tifl synen pl att skapa recept men framfor allt vad det
gdller matstyling och presentation. Och att fi praktisera hos dem sig jag som en enorm inspiration
och mrijlighet att utvecklas i min yrkesroll. Diirfrir blev jag oerhort glad, stolt och hoppfull tiver att fi
bli tilldelad mitt stipendium . Inte bara fcir min egen del, utan ocksi fdr det faktum att ni l6t en
matskribent fi stipendium. Med tanke pi den uppmdrksamhet som det vdckte inom "min bransch"
sd tror jag att det dr minga matskribenter som strickte pi sig lite extra och som kinde att de ocksi
faktiskt hor hemma inom journalistkiren. Inte nigon sidoform av branschen.

Si hur var det d6? Hur gick det med mina hdga fdrvdntningar? De overtrdffades. De overtrdffades
med r6ge

Pt Gourmet Travelfer fick jag genast ta del av allt som pigick p5 redaktionen. Frin redaktionella
planeringsm6ten och testlagningar till rekvisitainktip och fotograferingar. Jag var pi sdtt och vis
fcirvinad river hur lfittvindigt de slippte in mig i arbetet, med tanke pi att man iAustralien sfrflan

arbetar med frilansare just f6r att man vill ha full kontroll 6ver sin produktion. En av anledningarna
till att fdrutsdttningarna f6rindrades pi Donna Hay var exempelvis att delar av styrelsen var riidda
for att jag skulle stjdla tidningens id6er! Pi si sdtt arbetar man pi ett helt annat sdtt dn i Sverige ddr
frilansare ir en naturlig del av produktionen. De enda delar som man tar in frilansare pi diir iir
fotografer (och di jobbar man i stort sett alltid med fasta frilansfotografer), rekvisita-stylister.och
testlagare

Det var enormt inspirerande att dels ft ta del av hur de arbetade pi tidningarna, men tikasi var det
oerhrirt intressant och ldrorikt att faktiskt fi vara del av en redaktion. Till skillnad mot hur jag arbetar
som frilansare. Frirdelen med att hllla produktionen inom redaktionen dr att de tidningarna pt ett
helt annat sdtt kunde arbeta med relationen mellan text, layout och bilder. Det dr nigot som jag

verkligen tagit med mig tillbaka till Sverige och de uppdragsgivare som jag arbetar med.

Aven om det var oerhcirt svert att faktiskt fi praktikplats pi tidningarna, si var alta vitdigt bra pi det
hdr med att ta emot praktikanter. Pi Gourmet Traveller hade de till exempel planerat st bra att jag

fick ta del av i stort sett alla olika Wper av fotograferingar som de har. Frin omslagsfotografering till
gdstkockar till alla de olika fasta inslagen itidningen.



Hos samtliga tidningar jag besokte hade vi minga, l6nga intressanta diskussioner kring det hdr med
rivaror, matlagning, styling och mattidningar. Jag kinde att det fanns ett stort intresse for hur vi
faktiskt arbetar i Skandinavien och de var glatt ftirvinade over hur mycket vi i norr inspireras av just

deras matstyling och syn pi matlagning. Just det hir med matstyling var nigot som var uppe pi
tapeten minga ginger. En intressant detalj var att jag en dag pi Gourmet Traveller ldste en tidning
frin 2003 och redan dA arbetade de med den matstyling som vif6rst de senaste tre lren bdrjat
utforska hdr i Sverige. Den rustika, verkliga, sinnliga och enkla styling ddr mat fir se ut som mat 96r
och man som ldsare fir en kdnsla av att det bara dr att hugga in. Det perfekt operfekta som jag

brukar sdga . Om man tittar pi svenska mattidningar frtn samma lr jobbade vi di med mer fine
dining, avancerade uppldggningar som kanske snarare skrdmde ivig folk dn inspirerade dem till att
verkligen faga mat.

I Sverige tittar vdldigt mf,nga i min bransch just pi kreatorer i Australien. Donna Hay dr frir minga en
enorm inspirationskdlla - sl iven f6r mig. Och d6rtor kindes det som jag drog en ordentlig vinstlott
ndr min kontaktperson pi Gourmet Traveller, food editor Emma Knowles, hade dels erfarenhet av att
frilansa och dels av att arbeta pA bide Donna Hay och Gourmet Traveller. Det kdndes som att jag pi
si sdtt, tillsammans med praktiken pi Dish Magazine, fick ta del av det bdsta av tv5 vdrldar.

Inte nog med att jag under min tid i Australien och Nya Zealand fick ta del av arbetet pt tre olika
tidningar och fick kontakter f6r livet, fick jag dven ta del av spdnnande matfestivaler. I stort varje helg
var det ntgon mat- och vinfestival och jag hade turen att fi trdffa och samtala med landets
duktigaste kr6gare, kockar, kreat6rer och producenter. Jag fick smaka de mest fantastiska rlvaror
och dta rdtter vars smaker och presentationer jag tagit med mig i min egen smak-minnesbank till
Sverige.

Nu har jag varit tillbaka i Sverige ett par veckor och det kdnns fortfarande som jag har huvudet
fullproppat med nya id6er, inspiration och kreativitet. Som sagt Overtrdffade min praktik alla de
ftirvdntningar jag hade med rfige. Jag tycker att mitt stipendium har gett min fdrdelar pi marknaden
och ett nytdnkande som gor mig attraherande fdr bide gamla kunder och nya. Dessutom kinner jag

att det finns alla mojligheter i vdrlden att ta upp kontakterna med de mdnniskor som jag trdffat i
Australien och Nya Zealand. Bide redakttirer fcir framtida frilansuppdrag hdr fr6n norden och krogare
samt producenter for eventuella intervjuer frir svenska och nordiska tidningar.

Jag dr oerh6rt glad och tacksam att nigav mig mojligheten att grira detta. Som jag skrev tidigare, tror
jag att min praktik har varit en stor inspirationskdlla ftir andra i min bransch. Mat-i-media-branschen.

Matglada hdlsningar,

Lisa N Lemke

Falkenbe rg 27 april 2010
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