
MELLAN TEXT OCH BILD
Sebastian Larsmo

Examensuppsats vid institutionen för grafisk form 

och illustration, Konstfack

En bild säger mer än tusen ord, hör man ibland. Jag har tänkt mycket på det uttrycket, och kommit 
fram till att det också finns tillfällen där tusen ord säger mer än en bild. Det beror på berättelsen.
   Det finns situationer och händelser som gör sig bäst i ett fruset ögonblick, där betraktaren med 
hjälp av komposition, ljus, ansiktsuttryck, kroppshållning, färger, tidstypiska detaljer mm. får försöka 
avgöra vad det är som pågår. I en text har man möjlighet att gå djupare, befinna sig i och utanför hän-
delseförloppet, redogöra långa förlopp. Men det betyder inte att det är vad varje berättelse behöver.

Den här bilden har bara titeln ”Summer in the city”, och är målad av Edward Hopper 1950. Det är 
gryning, en kvinna sitter påklädd i gårdagens festkläder, eller så är det ett nattlinne, medan en naken 
man ligger och sover. Fast sover han verkligen? Känns inte kroppen ovanligt spänd och kudden ovan-
ligt hoppressad? Kvinnan har tagit på sig skorna, eller har hon aldrig tagit av sig dem? Är det en sorts 
tofflor hon har på sig, som var vanliga i USA på femtiotalet, eller är det ytterskor? Hennes hållning är 
besvärad och på samma gång fundersam. Illustrerar bilden en paus i ett utdraget gräl som pågått in 
i gryningen? Vi får aldrig något konkret svar. Jag tycker att bilden på många sätt säger mer än tusen 
ord, och den aktiverar ett sorts empatiskt detektivarbete. Edward Hopper försörjde sig under många 
år som illustratör, men den här bilden fungerar bäst utan att behöva illustrera något annat än sig själv. 
En text hade kunnat förklara det tankearbete som pågår hos de båda karaktärerna. Den hade kunnat 
beskriva gryningen utanför fönstret, mannens bleka hy, och de tankar som for bakom deras ögonlock. 
Men det hade också blivit en annan berättelse.
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Bildkonst består inte längre huvudsakligen av bilder. Under lång tid har ett mer teoretiskt synsätt på 
vad bildkonst är blivit dominerande. Den kan sedan länge vara mycket mer än ett återgivande av värl-
den i bildform. Konstnärer skriver på teckningar och tavlor. Installationer monteras, där konstverket 
ska förstås i samband med den research konstnären gjort. Konsten har blivit litterär, i den meningen 
att ett konstverk blir en laddningspunkt för idéer, narrativ och omfattande efterforskningar. På samma 
sätt som romanen. Det som skiljer litteraturen från konsten är numera formatet. Och jag tror det finns 
mycket intressant att utforska där, i gränslandet mellan dessa medier.

Raymond Pettibon 
Utan titel (2002)

Louise Bourgeois 
uppslag ur Ode â L´oubli (2002)
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Under medeltiden var det vanligt med sk. Illuminerade böcker. Illuminerad betyder förgylld, då de ofta 
dekorerades med guld, men innebär idag att böckerna var utsmyckade med bilder, som löper över sid-
orna i harmoni med texten. Böckerna gjordes så snygga och tilltalande som möjligt, med teknik som 
vid tillfället var state of the art. Det rör sig i de flesta fall om religiösa verk. Bilderna återger bibliska 
scener som alla tänkta läsare kände till, men också esoteriskt färgade metaforer, ibland så långsökta 
att en ren glädje i tecknande och utforskande kan skymtas i böckerna. Poesi uppstår i dessa märkliga, 
tecknade metaforer som läsaren tvingas relatera till texten. 
   Bilden ovan är en sida ur The Copenhagen Psalter, daterad till sent trettonhundratal och målad 
och handskriven av flera konstnärer. Sidan i fråga är tecknad av den sk. Simon Master, en konstnär 
anställd under Biskop Simon vid St. Albans i England. Illuminationen inleder bokens sista psalm, och 
föreställer en enbent man i akt med att fånga och raka en hare. I sin bok Meetings with Remarkable 
Manuscripts (2016) beskriver Christopher de Hamel bilden som ett medeltida emblem för något 
väldigt svårt. Kanske det svåra i att hoppas, eller psalmens tekniska svårighet. De illuminerade 
böckerna började produceras innan tryckpressen, och blandningen av bild och text får enkelt ses som 
ett naturligt sätt att dekorativt fylla en sida. Det ligger något självklart och intuitivt över dessa böckers 
utförande och form, även om de hantverksmässigt är väldigt avancerade.  

Inledning till sista psalmen 
i The Copenhagen psalter,
utförd av Simon Master
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William Blake ur Jerusalem (1820)
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William Blake (1757-1827) tilltalades av den illuminerade boken i början av artonhundratalet, och 
gjorde under sitt liv sexton egna, som han skrev, tryckte grafik till och band. Hans berättelser och dik-
ter är metaforladdade, och den illuminerade boken, med sina dekorativa gåtor, blev en självklar form. 
Han var en skrivande grafiker, och formatet möjliggjorde en fusion. Hos Blake läser man bilderna och 
texten tillsammans. De båda medierna hjälps åt att bygga en sorts bildprosa och sätta en 
utvidgad atmosfär. 
   Det finns dock inte så mycket illuminerad litteratur efter Blake, ingen tydlig illuminerad genre. Visst 
finns det illustrationer till texter, och under nittonhundratalet växer serien till en konstform i sig. Men 
i det här projektet är jag mer intresserad av vad som händer mellan en skriven text och en bild, när de  
skapas samtidigt för att berätta en specifik historia.



Mina inspirationskällor till projektet kommer främst från böcker från 1970-talet, av någon anledning 
producerades då många böcker där teckning och grafik närmade sig litteraturen.

I boken Prästungen från 1976 dyker Lena Cronqvists teckningar upp lite här och var i romanen, 
mellan den satta brödtexten. De ger något till romanen. En känsla och ett tilltal som lyfter hela verket. 
Cronqvist har tecknat med lösa och tunna linjer, som ger en uppfattning om karaktärerna och miljöer-
na, men som samtidigt inte är för avbildande. Effekten blir att läsarens fantasi kan röra sig i bilderna 
så som den rör sig i texten.

Nu ska det väll bli gott med 
efterrätt? ur Göran Tunströms 
Prästungen (1976)
Teckning av Lena Cronqvist
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Kurt Vonneguts roman Breakfast of Champions från 1971 är full av små teckningar. Förmodligen sågs 
de av honom själv som ett litet uppror. Boken beskrivs av författaren som en födelsedagspresent inför 
hans stundande femtioårsdag, och den är ett sorts potpurri. Gamla karaktärer från tidigare romaner 
återvänder, författaren förklarar redan i början att berättelsen är fiktion, och teckningarna är väldigt 
enkla. De är dock inte dåliga, utan fyller en viktig del i narrativets ton. Vonneguts stämma kan genom 
hans böcker beskrivas som både melankolisk och lekfull, och i fallet med teckningarna införs ännu ett 
element. Jag tror de är medvetet naivistiska, och jag har sett barnteckningar som inger samma känsla 
av ömhet inför livets grymhet. 
   Han arbetar ofta så, en världsvan och trött berättare försöker se världen ur ett annat perspektiv, 
förklara svåra skeenden med ett enkelt språkbruk. Där uppstår leken, det händer att jag återvänder till 
hans böcker när jag känner mig nedstämd, just för att rösten skänker tröst samtidigt som den uppma-
nar en till att försöka förstå, och inte sky det svåra och trasiga.
   Men det är intressant att tänka sig Vonnegut som illustratör åt någon annans text. Tonen i teckning-
arna skulle bryta sig mot tonen i texten. Kurt Vonnegut är en betydligt bättre författare än vad han är 
tecknare, men han använder sig av ett undersökande och ibland lite naivistiskt tonsätt, som matchar 
nivån på teckningarna. Jag tror det här kan vara en anledning till att vi inte ser så mycket illustrerad 
litteratur, att många författare ser bilder som ett störningsmoment. Texten och bilden måste vara 
planerade utifrån varandra, tonen och stämningen måste matcha.

sida ur Kurt Vonneguts roman 
Breakfast of Champions (1971)
Teckningar av författaren.
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En text suggesterar fram bilder, och en bild suggesterar fram text. Läsaren eller betraktaren deltar 
genom att fylla ut det som saknas. Var kan dessa två medier mötas utan att ta kål på varandra?
En lösning skulle kunna vara den opålitlige berättaren, och i det här fallet också den opålitlige 
bildredaktören.

W.G. Sebald (1944-2001) arbetade med litteratur och fotografi, och vad som uppstod där emellan. 
I de romaner jag läst av honom, Svindelkänslor (1990) och Saturnus ringar (1995), reser en berättare 
genom Europa respektive England mellan platser som på olika vis är laddade med historia. Resmålen 
kan vara laddade för att en konstnär, författare eller historisk person berättaren fascineras av har haft 
ett förhållande till platsen. Arton- och nittonhundratalets folkmord och koloniala övergrepp är också 
ständigt närvarande. En återkommande tanke hos Sebald är att våra handlingar  och vårt sätt att se 
på världen är direkt kopplade till historien. Vi ärver fasor och begär. Eller, “We learn from history as 
much as a rabbit learns from an experiment that’s performed upon it”, som han ska ha formulerat 
saken själv.  Vid läsandet av Sebald drabbas man ganska snabbt av just historisk svindel. Författarens 
egna bilder varvas med historiska, ibland under loppet av bara några sidor. Om han berättar om en lite 
osannolik karaktär, en människa närmast metaforiskt formad av Europas historia, kan han redovisa 
kvittot från restaurangen där de under en eftermiddag på åttiotalet åt och hade ett samtal. Berättaren 
såväl som uppvisaren av fotografier är inte helt pålitliga, men det är inte heller historieskrivningen. 
  
Jag har länge velat göra något liknande, men med tecknade bilder. Jag vill dokumentera upplevt och 
uppdiktat, utforska världen genom det min hand skriver och det den tecknar. En teckning är inte lika 
auktoritär som ett fotografi, så jag förlorar rätt snabbt den tekniska tyngd som Sebald experimenterar 
med. Samtidigt bär en teckning på helt egna egenskaper. En teckning uppstår, likt en text, i tanken. 
En teckning kan berätta något outtalat, sätta en stämning eller en atmosfär bredvid texten. Den kan 
också, likt tankeströmmar i modernistisk litteratur, leka med tiden och rummet, finnas till i textens 
begreppsvärld men röra sig utanför dess axel. 

Uppslag ur W.G. Sebalds roman Austerlitz (2001)
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I Tove Janssons romaner om Mumintroller utspelar sig många illustrationer i en sorts laddade sekun-
der. Men det finns också många teckningar som skildrar scener som händer medan narrativet beskrivs 
i text. I Pappan och havet (1965) finns flera såna bilder. Muminfamiljen har flyttat till en ö ute till 
havs, och alla går igenom sin egen kris. Muminmamman går i en scen ut för att leta efter jord till sitt 
trädgårdsland:

Mamman sökte och sökte. Hon gick utmed fyrberget och letade, genom ljungmarken ner mot mossen, hon gick runt 
snårskogen och in bland asparna, hon vandrade och vandrade över den varma sandiga torvmarken och ingenstans hittade 
hon jord. Mamman hade aldrig sett så mycket sten förr. Bakom aspdungen var marken ingenting annat än än sten. Ett 
ödsligt fält av runda gråa stenar, en stenåker.

Blicken är riktad mot den tänkta stenåkern. Men den skulle kunna vara riktad mot horisonten, bortåt. 
Fåglarna i bakgrunden, som liknar flyttande gäss mer än fiskmåsar, markerar ytterligare att Mumin-
mamman längtar bort. Utan att läsa in för mycket i bilden hittar man snabbt en psykologisk konflikt 
hos Muminmamman, som ännu inte uttryckts till fullo i texten. 

Samtidigt markerar bilden en tidskänsla i relation till den skrivna texten. Vi får veta att hon letar 
och letar, och att hon aldrig sett så mycket sten förr, men vi kan i dessa rader inte uppleva Mumin-
mammans sinnesstämning till fullo. Först när vi ser henne stå still, sökande med bekymrad blick mot 
stenåkern, får vi en uppfattning av vad hon upplever medan hon letar. Några rader text som beskriver 
en passage i handlingen kan på så vis växa till en mödosam eftermiddag. En annan författare, som 
inte tecknar, hade kunnat beskriva vad Muminmamman tänkte när hon stod på stenarna, men Tove 
Jansson behöver inte göra det. Texten och bilden i kombination bjuder in läsaren till ett empatiskt 
detektivarbete, som jag nämnde inledningsvis med Hoppertavlan. 
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Låt säga att Hoppers bild ovan var en illustration till en novell. Låt säga att den handlar om ett barns 
eftermiddag. Ingenting särskilt händer, det är sommarlov och barnet cyklar runt i sitt bostadsområde 
för att det inte har något bättre för sig. I relation till bilden skulle vi som läsare av bild och text sitta 
och fundera på hur de egentligen relaterar till varandra. Är det kvinnan på sängen som minns sin barn-
dom? Är det barnets föräldrar vi ser? Utspelar sig texten före, efter eller samtidigt? Är paret på sängen 
en märklig dröm som barnet inte kan skaka av sig? 

Att sätta bilden bredvid en annan text skulle på samma vis skapa andra betydelser, referenser och 
tankespår. En bild har förmågan att beskriva sådant som texten inte förmår, och tvärtom. 

När text och bild visas tillsammans uppstår ett rum utanför både texten och bilden. Det är det här som 
verkligen intresserar mig. Tecknaren och författaren kan peta betydelserna i en uttänkt riktning, men 
viljan hos läsaren att förstå och hitta sammanhang är i slutändan vad som konstituerar berättelsen.    
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Jag hade skrivit fyra noveller, och tänkte ursprungligen låta dem illustreras i fyra olika tekniker. Den 
första novellen skulle vara i torrnål, den andra skulle vara tecknad i kol. Den tredje skulle bestå av 
collage, och den fjärde skulle vara tecknad i tusch. 

Efter mittgenomgången bestämde jag och min handledare att jag borde göra grafik till alla noveller, 
och det är jag glad för. Det är en trevlig blinkning mot hur illuminerad litteratur sett ut förr, men det 
innebar också en begränsning. De första plåtarna gjorde jag i koppar (pga. den höga kostnaden över-
gick jag snart till att gravera i plast), och när jag fick plåten beskuren blev varje bit 9x11 cm.

När jag bestämde mig för att jag skulle göra grafik till varje novell valde jag att behålla det formatet. 
Jag använde teknikerna torrnål, fotopolymer och monotypi, och de 9 x 11 centimetrarna kunde vara 
ett smutsigt marmorbord på ett hotellrum, en minnesbild från ett mörklagt kök, en gammal spegel, en 
diabildsprojektion, eller ett bussfönster.

För att komma åt detta läsarens rum mellan texten och bilden har jag konsekvent satt bilderna på 
motsatt sida från den skrivna texten. Läsaren ska se texten och bilden vid öppnandet av en ny sida, 
ibland kommer texten först och ibland bilden, för att sedan välja hur de vill läsa det de har framför sig.
Relaterar bilderna till varandra? Oftast är det uppenbart, vi befinner oss på ett hotellrum med en stä-
dare, och bilden visar ett möblemang och ett fönster. Dessa bilder är viktiga för att ett sammanhang 
ska uppstå mellan texten och bilden. Läsaren ska känna förtroende för att det ligger något i bilden som 
också texten skildrar. Efter att detta förtroende har upprättats går det att experimentera mer med vad 
som skildras i text respektive bild. Målet är att uppnå ett sorts dubbelseende. Det finns en berättelse 
bakom varje ting, varje plats som det mänskliga ögat kan uppfatta. Jag vill att dessa uppslag, med en 
prydligt satt text på ena sidan, och en bild på den andra ska fungera likt en 3D-bild, där två bilder 
sedda från olika håll tillsammans bildar ett djup.

De fyra novellernas gemensamma tema är seendets relation till rummet. Jag har försökt skriva och 
göra grafik om vad vi kan, och inte kan se, i en bild eller ett föremål. Jag ska nu försöka förklara vad 
jag menar utan att helt återge varje novell. 
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Torrnålstryck till Lyx, bokens första novell.
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Den första novellen handlar om en städare på ett hotell. Huvudpersonen har inte jobbat där länge, och 
blir tilldelad en sk. Controller, någon som kommer och kontrollerar att rummet är ordentligt städat. 
Vid ett sådant tillfälle hittar Controllern ett pubeshår i duschen, som huvudpersonen missat att städa 
bort, och han får en förklaring av vad detta hårstrå innebär. Vad som konstituerar lyx.
Under novellens gång dyker bilder på tomma hotellrum och arbetande händer upp vid sidan av tex-
ten. Novellen är skriven i jagform, och man får förmoda att det är en sorts minnesbilder. Men under 
berättelsens gång är det min förhoppning att läsaren blir allt mer osäker på vad bilderna visar i rela-
tion till den skrivna texten. Som i exemplet nedan, där Controllern och huvudpersonen slår sig ned i 
hotellrummets två fåtöljer:

Stolarna är tomma, fastän novellen beskriver hur de sitter ned och talar i dem. Ser vi bilderna i takt 
med att huvudpersonen berättar om dem, eller ser vi dem långt efteråt? Bilderna från novellen är med-
vetet anakronistiska, och det blir så småningom svårt att avgöra om vi ser nutida bilder eller väldigt 
gamla. I den här novellen kan jag på så vis leka med tiden på ett sätt som skulle vara svårt med endast 
text eller bild. 

Den andra novellens berättare hyr ett rum i en lägenhet hos en pensionerad tidningsfotograf. De lär 
aldrig känna varandra, och varje kväll går tidningsfotografen, som i novellen kallas F, In i vardagsrum-
met för att se på gamla diabilder. Berättaren blir allt mer nyfiken på vad det är hon tittar på. 
   Huvudpersonen får till slut möjlighet att kliva in i rummet, när hon inte är hemma. I diaprojektorns 
hylsa sitter fyra bilder, men han förstår inte vad de innebär, och vad de har med varandra att göra.

Andra delen av novellen är berättad ur tidningsfotografens perspektiv. Här berättar hon bakgrunds-
historien till varje diabild, och kanske har hon placerat de fyra bilderna i projektorn för att varna den 
andra karaktären för något. På så vis får jag möjlighet att reflektera kring en bilds betydelse. Vad kan 
en bild laddas med, och hur mycket av dess betydelse finns inneboende i bilden? Novellens F kan i fyra 
bilder redogöra en längre, personlig berättelse. Men huvudpersonen förstår inte hur de hänger ihop, 
eller ens vad de betyder. 

12



Berättarens perspektiv. Utdrag från Ljuset på andra sidan gatan, bokens andra novell
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Karaktären F:s perspektiv. Utdrag från Ljuset på andra sidan gatan, bokens andra novell
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Den tredje novellen handlar om en person som anställs på ett reklamfirma vid namn Ad infinitum. 
Huvudpersonens chef heter Melvin och är besatt av ikoner och odödliga symboler. Han ser ikonskapet 
som en möjlighet att bli odödlig. I dessa bilder har jag försökt beskriva hans fragmenterade självupp-
fattning, hopsatt av olika förebilder, i tio collage, tryckta med fotopolymer. I den här novellen är jag 
mer intresserad av att utforska en estetik i relation till en skriven röst. Kan jag förstärka karaktären 
Melvins röst och värld med hjälp av den bildvärld som löper vid sidan av texten?

Ovan ett utdrag från Hall of Fame, bokens tredje novell. Nedan fler fotopolymertryck ur novellen.
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Jag har länge varit fascinerad av berättelser inuti berättelser, som i tusen och en natt, där karaktärerna 
i en berättelse plötsligt börjar berätta ännu en berättelse. En titel från tusen och en natt kan exempelvis 
vara: Historien om den halte ynglingen och barberaren från Bagdad, berättad av den halte ynglingen 
själv och återberättad av skräddaren. En sådan berättelse kan kanske bli enklare att berätta med hjälp 
av bilder, tänkte jag, där varje tråd i berättelsen tilldelas en egen stil. 

Det jag kan berätta om tekniken, utan att ge mig för långt in i novellen, är att den har tre berättelser, 
som alla får sitt eget uttryck genom grafik. Jag använde torrnål för ramhandlingen. Då den återberät-
tas på en buss visas landskapet utanför fönstret. Sedan har jag använt monotypi, dvs. att jag målar 
direkt på en plåt och trycker den mot ett vått papper, för de två berättelserna inuti huvudberättelsen. 
Den ena berättelsen föreställer porträtt, reflektioner i en gammal spegel, medan den andra beskriver 
en människas vecka i ett gammalt torp där denna spegel hänger.

Torrnålstryck i en animerad sekvens från fjärde novellens (Inte en spökhistoria) ramberättelse.
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Vad finns laddat i en spegel? Monotypier från fjärde novellen Inte en spökhistoria.

Jag har lärt mig mycket under projektets gång, inte minst så känns det som att jag hittat en röst och 
en metod. Jag har lärt mig att det går att skriva och göra bilder, utan att det nödvändigtvis behöver bli 
serier eller imitationer av filmens berättarteknik. Jag har valt att kalla den färdiga boken för 
Hotell - fyra illuminerade noveller. ”Illuminerad” som för att ta upp en tradition där litteratur och bild 
samarbetar på självklara grunder, en tradition som verkar ha blivit avbruten. 
   I terminologin jag utarbetat för mig själv under arbetets gång så skiljer jag på illustration och illumi-
nation. Själva ordet illustration betyder att upplysa, och jag definierade handlingen som att förtydliga 
eller beledsaga en läsare till en text. Illustrationens uppgift är att underordna sig texten och hjälpa den 
på traven. Genom att förtydliga eller stärka textens budskap. Illustrerar den något annat än texten så 
är det inte längre en illustration. Den blir något annat och förlorar sin uppgift. ”En illustration ska 
man fatta på en sekund” hörde jag någon gång på en förberedande utbildning, och fastän dessa ord 
besvärat mig är jag nu redo att anta utmaningen. 
   Illumination handlar för mig om att utforma en bild tillsammans med en text, där texten och bilden 
får utrymme att berätta olika saker. Vid betraktandet av bilden och texten skapas detta tredje — 
utrymmet där läsaren tolkar deras sammanhang. Det är mycket möjligt att läsare A blir irriterad av 
detta, men läsare B kanske tycker det är underhållande. Jag vill inte underskatta läsarens fantasi eller 
lust till att lösa den här sortens gåtor. Kanske främst för att jag själv tycker sånt här är väldigt kul. 
   Den här gången blev det en bok, men jag ser fram emot att fortsätta utforska text och bild och deras 
samverkan. När jag nu tar examen hoppas jag på att teckna illustrationer och illuminationer om vart 
annat, och när tecknandet inte går att kategorisera utifrån dessa mallar, konst. 


