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Flykten

Allt började med a! jag kände mig fångad i en tvådimensionell värld 
med mönster och "gurer på en pla! yta. Jag frågade mig hur stor roll 
synen spelar för min världsuppfa!ning och mi! konstnärliga 
skapande. Det enda som kom ut från min hand var pla!a små "gurer 
med ögon som stirrade på mig och sa: ”Vem är du? Vad gör du här? 
Vad vill du mig?” Jag kunde inte svara dem med mer än a! jag bara 
skapar er, sen vet jag inte mer.

E#er åtskilliga försök a! komma från a! bara skapa pla!a saker 
lyckades jag  ändå bara åstakomma reliefer.1 Jag bestämde mig för a! 
göra någonting drastiskt och förbjöd mig själv a! göra något visuellt 
som man måste kunna se för a! uppleva. ”Om man inte kan se kan man 
heller inte rita några !gurer”, sade jag åt mig själv.2 Hädane#er ska jag 
bara göra sådant som man kan uppleva och se utan syn, med 
"ngertopparna och med kroppen. Jag ska göra sådant som 
kommunicerar på annat sä! än enbart visuellt. 

Jag började undersöka hur viktigt det är a! se.
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1 Relief är halvvägs till tredimensionalitet. Reliefen är tredimensionell åt e! håll. Den har 
en pla!, övergiven baksida, som saknas hos det som är fullständigt tredimensionellt. 

2 Senare ska jag komma a! upptäcka hur mycket jag saknar mina små namnlösa "gurer, 
som stirrar tillbaka på mig från sin plats på det vita papperet och får mig a! ifrågasä!a min 
egen existens och bli glad. De väcker associationer kring olika knäppheter och 
absurditeter som jag leker med i tanken.



Jag	  älskar	  a3	  se

I	  försommarvärmen	  i	  maj	  förra	  året	  sa2	  jag	  och	  en	  vän	  på	  en	  
bänk	  en	  lång	  stund	  och	  bara	  iak2og	  människorna	  som	  
passerade.	  Vilka	  är	  de?	  Hur	  tänker	  de?	  Varför	  har	  han	  
raggsockor	  i	  skorna?	  Varför	  har	  hon	  så	  brå2om?	  

Alla vill vara unika och speciella individualister. Det vill jag också, 
men jag är vanlig och jag tänker på vanliga saker. De frågor jag arbetar 
med är folkliga och allmängiltiga. Det är tankar och funderingar om 
företeelser i livet, som många kan relatera till och som många också 
intresserat sig för tidigare. Jag undersöker vanliga saker på e! 
förhoppningsvis ovanligt sä!. 

I mi! kandidatarbete på Konstfack var jag upptagen av slumpens 
förhållande till den konstnärliga kreativa processen. Det har säkert 
skrivits tusentals böcker om kreativitet och många konstnärer arbetar 
med slumpen.

Nu försöker jag förstå hur det är a! vara blind fastän jag älskar a! se. 
Jag är intresserad av a! förstå andras verklighet och vilken roll våra 
olika sinnen spelar för upplevelsen av omgivningen. Det är något 
som det också skrivits mycket om och till och med delats ut 
Nobelpris för.3. Det går a! hi!a en uppsjö av Youtube –klipp som 
visar vanliga människors försök a! leva som blind för en dag. När jag 
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3 1998 "ck José Saramago, som bland annat skrivit Blindheten (kom ut på svenska 1997), 
Nobels Li!eraturpris. ”Blindness” blev sedan "lm 2008.



berä!ar vad jag gör, har den jag pratar med o#ast någon idé, tips eller 
erfarenhet a! dela.

A! inte se är inte som a! blunda. När man blundar ser man en massa 
bilder av omgivningen i huvudet. Bilder som den som aldrig se! 
knappast kan ha. Jag undrar hur det kan vara a! inte se. Var tanken 
kommer i från vet jag inte. Den har funnits där i mi! huvud så länge 
jag kan minnas. Jag har aldrig på samma sä! spontant frågat mig hur 
det är a! inte höra eller inte ha några armar. 

Varje gång jag har se! en blind har jag önskat a! det vore okej a! 
fråga: ”Hur är det a" inte se?” A! fråga förutsä!er ju a! personen ifråga 
vet hur det är a! se. När jag nu faktiskt mö! $era blinda kan jag 
istället konstatera a! det fungerar bra a! inte se, bä!re än man kan 
tro. Jag hade en föreställning om a! den som är blind behöver hjälp 
med en massa saker, till exempel a! städa. När jag frågar min vän 
Anna Nord, som är helt blind sedan 7 års ålder, om de!a säger hon 
a! då skulle hon bara få gå e#er och kontrollera a! jobbet blivit bra 
gjort. Bä!re då a! städa själv.
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Hellre	  döden,	  om	  fördomar

Under	  en	  lunch	  för	  e2	  tag	  sen	  fick	  jag	  höra	  om	  en	  historiker	  
som	  älskade	  klassiskt	  måleri.	  Han	  fick	  en	  ögonsjukdom	  och	  
fick	  veta	  a2	  han	  småningom	  skulle	  förlora	  synen	  helt.	  Han	  
började	  studera	  alla	  sina	  bilder	  på	  klassiskt	  måleri	  noggrant	  
för	  a2	  lära	  sig	  dem	  utanCll.	  Han	  kunde	  inte	  tänka	  sig	  något	  
värre	  än	  a2	  inte	  kunna	  se	  dem.

Människor reagerar o#a när jag berä!ar vad jag håller på med. Nästan 
alla har något a! berä!a och ingen vill förlora synen. Jag har få! höra: 
”Om jag "ck välja mellan a! inte se och inte höra, skulle jag de"nitivt 
välja a! inte höra”. Min egen rädsla inför a! binda för ögonen och 
släppa taget om synen bevisade a! också jag var rädd för a! inte se.

Själv hör jag lite sämre än många andra. Jag har svårt a! följa med i 
samtalet kring middagsbordet på den fullsa!a restaurangen med 
musik i bakgrunden och jag missar o#a poängen i skämtet, särskilt 
om språket är engelska. Jag vet vad det vill säga a! känna sig utanför 
när alla andra verkar förstå, men jag kan lika lite som a! föreställa mig 
hur det är a! vara blind, leva mig in i ur det är a! aldrig någonsin hört. 
Varje sinnesbortfall är unikt.

Samhället är konstruerat e#er a! man ska se för a! till fullo kunna 
verka i det och ta del av allting. (Man ska helst kunna gå också.) A! 
inte kunna se är e! funktionshinder men måste inte vara e! hinder i 
alla lägen. Det är som a! en del tror a! det gör ont a! inte se. 

8



Katarina Hahr, journalist och blind, berä!ar i sina blogginlägg på 
programserien Välviljans Apartheid´s 4 hemsida om hur hon få! 
kämpa mot sina egna och andras fördomar. Det är inte synd om 
henne, hon är inte extra duktig. Hon skriver om sin irritation över 
medresenärer i hissen som säger a! hon är duktig och butiksbiträden 
som tränger sig på och säger ”Har du varit blind hela livet, din 
stackare?”5
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4 Sänds i P1 på Sveriges Radio
5 Blogginlägg av Katarina Hahr på Sveriges Radios hemsida. h!p://www.sr.se/sida/
artikel.aspx?programid=3139&artikel=2075730.

http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=3139&artikel=2075730
http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=3139&artikel=2075730
http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=3139&artikel=2075730
http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=3139&artikel=2075730


Seendets	  status

Synen har högre status i dagens samhälle än alla övriga sinnen. 
Mängden information för främst synen ökar hela tiden. E! exempel 
är "lmindustrin i Hollywood som 2009 drog in mer pengar än 
någonsin, 77 miljarder kronor enbart utanför Nordamerika. 3D-
"lmen Avatar beräknas bli den mest inkomstbringande "lmen 
hi!ills.6

Det märks också tydligt i språket hur viktig synen är i vårt samhälle. 
Vi säger till exempel ”Det är bara nåt jag hört” och ”Jag såg faktiskt 
det.” På samma sä! har skri#ligt material högre trovärdighet än 
muntligt. Skrivna avtal är juridiskt bindande i mycket högre grad än 
muntliga. 

På 1100-talet ansågs skrivet material vara e! stöd för lyssnandet. 
Texten var skriven för a! läsas högt och lyssnas på. Nu hänvisar 
föreläsaren till e! skrivet material för a! belägga det hon sagt. 
Förhållningssä!et är annorlunda. Läsning är idag visuell aktivitet, 
inte en lyssnandets process. 7

Synen har större betydelse för oss än själva seendet. Med synen ger vi 
varandra bekrä#else eller inte. ( Jag kan inte slita blicken från 
honom.) 
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6 SvD Kultur, 5 jan 2010
7 Ong, Walter: Muntlig och skri#lig kultur: Teknologiseringen av ordet, s.138. sv. övers. 
Göteborg: Anthropos ,1990 .



Någon, vars blick man inte möter, vet man inte var man har, om man 
kan lita på. U!rycket ”se mig i ögonen när jag talar med dig” används 
för a! försöka få barn a! lyda. A! se på någon blir liktydigt med a! 
lyssna på någon. (Nu hör du på vad jag säger, se på mig!) Vi vill ha e! 
möte mellan fyra ögon när det är något viktigt, något som man inte 
kan ta över telefon. När jag pratar med andra söker jag ögonkontakt, 
eller undviker den. Det kan vara jobbigt eller härligt. Hur mycket jag 
ser in i någons ögon (ögon som brunnar) beror på mi! eget mod.

Jag	  har	  upptäckt	  a2	  man	  inte	  ska	  se	  okända	  män	  i	  ögonen	  
på	  gatan	  i	  Ahmedabad,	  då	  kan	  de	  börja	  följa	  eGer	  en.

Arga	  leken.	  Alla	  har	  vi	  någon	  gång	  lekt	  arga	  leken.	  Vem	  viker	  
först	  undan	  blicken?	  Vem	  börjar	  fni2ra?	  Vem	  är	  starkast?

Men om man inte ser? Vad händer då?  Min blinde vän måste få min 
bekrä#else på annat sä!. Och jag måste förstå a! hon istället hör.
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Hörselns	  roll

Örat fångar upp ljuden omkring oss. Sen sorterar hjärnan. Den 
tolkar, uppmärksammar eller förkastar. Vi hör ständigt massor av 
ljud. Vi hör hur grannarna dammsuger, $äktarna susar, porten slår 
och bilarna kör förbi utanför. Vi är bekanta med ljuden och känner 
oss hemma med dem. Men kanske lägger vi inte alltid medvetet 
märke till dem. Främmande ljud däremot märker vi och kan fantisera 
kring. ”Vi tror o#a a! vi hör det vi vill höra. Det är e! lö#e om lycka.” 
Roland Barthes8  

När jag träffade en blind äldre man för första gången frågade han när 
vi skulle skiljas åt hur gammal jag var. Jag hade precis bjudit på 
hembakade grahamsbröd med ost och kaffe. Kanske var det dumt av 
mig, men jag bad honom gissa.  Han drog till med ”runt femtio”. Jag är 
25 år. Han sa a! jag hade en ”mogen röst”9 (Ska man ta illa upp? Det 
gjorde i alla fall inte jag.)
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8 Barthes, Roland: Lyssna, sv. övers. Kris 43-44, 1991
9 Han sade också a! han byggde sin gissning på de krukväxter han hade "ngrat på i mi! 
fönster, det vill säga min ampellilja och svärmors tunga. Även valet av bakat bröd spelade 
roll. För honom var det något en 50-åring gjorde. 



Lukten	  och	  Smaken

Lukten ger o#a signaler om sådant som inte syns. (Ullen är inte 
tvä!ad.) Den är $yktig. Smaken känner vi enbart på tungan. Smaken 
är starkt förknippad med mat. Men en måltid består av sinnesintryck 
från alla våra olika sinnescensorer. Vi känner sältan på tungan, 
konsistensen av riset i munnen och ser hur vi! det är. Mycket av 
smakupplevelsen är egentligen lukt.(Det "ck jag lära mig när jag var 
liten.)

När	  jag	  gick	  på	  högstadiet	  hade	  jag	  en	  texClslöjdlärare	  som,	  
när	  hon	  kom	  Cllbaka	  från	  sin	  flera	  veckor	  långa	  sjukskrivning,	  
hade	  förlorat	  luktsinnet.	  Hon	  berä2ade	  för	  oss	  hur	  tråkigt	  
hon	  numera	  tyckte	  det	  blivit	  med	  mat.	  IngenCng	  smakade	  
någonCng	  längre.

På Svartkrogen utanför Stockholm serveras mat i e! totalt nedsläckt 
rum och serveringspersonalen är blind.10  Jag ska gå dit. Om jag inte 
ser eller har få! veta vad det är jag äter, kan jag då känna smaken lika 
bra?

13

10 Mer information "nns a! läsa på Iris hemsida, h!p://www.iris.se/svartkrogen.html.

http://www.iris.se/svartkrogen.html
http://www.iris.se/svartkrogen.html


Känseln	  är	  mi3	  skal	  

Huden är den y!ersta gränsen mellan mig och omvärlden. Den är e! 
oersä!ligt skydd mot värme, kyla och vassa saker. Över hela huden 
kan vi känna tryck. Känseln är det mest komplexa sinnet. Synen är 
kopplat till ögonen och hörseln till öronen men känseln är kopplat 
till hela kroppen. Det kan vara lustfyllt eller smärtsamt, vi kan känna 
vikten av något eller den taktila ytan på tyget. Känseln är direkt och 
intuitiv. Den som bränner sig på handen har hunnit dra bort den från 
pla!an innan hon hunnit registrera varför.

 A! förlora känseln på mer än en liten begränsad yta är svårt föreställa 
sig. Ändå "nns det människor som har defekt känsel.11
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11 När känseln inte fungerar och huden domnar kallas det parestesi. Läs mer på: h!p://
www.ne.se/lang/parestesi.



Sjä3e	  sinnet

Aristoteles myntade de fem sinnena. Idag skulle vi nog ha $er. Till 
exempel skulle vi kanske skilja beröring som orsakar smärta från 
beröring som skapar lustkänslor. 12 Vi har ju också ord för bland 
annat balanssinnet och lokalsinnet. 

Sjä!e sinnet, som inte har några egna sinnessensorer, kan vara lite 
olika saker. Det kan vara intuition, förmågan a! förutsäga framtiden 
eller förmågan a! kommunicera med andar. Många menar a! sjä!e 
sinnet är något som det undermedvetna talar om för oss. Det 
undermedvetna reagerar fortare än tanken. Magkänslan baserar sina 
beslut på tidigare erfarenheter utan a! analysera och tänka logiskt.

15

12 Sveriges Radio: Kropp och själ, 1 dec 2009.



Tre	  Cmmar	  som	  blind

Hur det är a! vara blind är inte något man kan förstå. Men e#er a! ha 
provat binda för ögonen går det a! närma sig en sorts förståelse av 
den blindes värld.13 Innan jag vågade trä de svartmålade 
simglasögonen över huvudet var jag tvungen a! sänka 
förväntningarna på mig själv. Från a! vara blind ensam e! dygn till a! 
bära dem tre timmar i sällskap. Jag var rädd helt enkelt, rädd för mina 
egna förutfa!ade meningar, för a! känna mig oerhört ensam och 
rädd för a! bli u!råkad och sysslolös. 

När jag och min vän Per Erik Ek var blinda i tre timmar märkte vi hur 
kommunikationen förändrades. Orden spelade större roll, vi märkte 
a! vi behövde andra ord. Det gick inte a! säga ”där borta” eller ”så 
här”. Beskrivningen av något ersä!er det som i vanliga fall syns. En 
seende som leder en blind skulle behöva två ord för tro!oarkant. E! 
för ”tro!oarkant upp”, e! för ”tro!oarkant ner”.

Dialog mellan mig (M) och Per Erik (P). Under hela 
blindtillvaron spelar vi in allt vi säger.

Vi ordnar middag. 

P:”Här är en burk som jag tror a! det är mat i. Jag får inte 
ens upp burken./…/ Man får peta på maten för a! se vad 
det är” (Vi var rädda för a! bränna oss på varma pla!or 
och värmer mat i micron.)

16

13 Läs också min tidigare text, Den blindes värld, 2009.



Vi sä!er oss vid bordet för a! äta.

M: ”ahhaarghh!”
P: ”Va? Vadå?” (Det är inte självklart a! din vän ser a! du 
spiller mat över dig när du hojtar till.)

M och P diskar undan e"er maten.

P: [skramlar med något]
M: ”Vad långt bort du va,”
P: ”Här är jag!”
M: ”Var är det?” 
P: ”Här! Här!” (Ljudet är olika långt bort och man får 
träna sig a! orientera sig e"er ljud.)
M: ”Nu kommer jag här.” (Allt är inte lika självklart längre. 
För#y!ning måste kommenteras.)

A! anpassa språket till de som inte ser är lite som dokumentärradio, 
istället för TV. Lite som Naturmorgon och Trädgårdsny! i P1. Där 
blir språket beskrivande på e! annat sä!. 

Inte bara orden förändras. Vi lade också märke till vikten av beröring. 
Det kändes som a! avståndet till den andra personen, när han eller 
hon var tyst, lika gärna skulle kunna vara 100 mil som en meter. 
Ensamheten blev påtaglig. Jag kände mig ensam så fort det blev tyst. 
Endast kroppskontakt talar om för mig a! det "nns någon annan här. 
Det räcker med a! nudda en hand.

P: ”Jag känner en viss ensamhet fastän jag inte är ensam.”
[P tar tag i M.] Man blir kanske lite mer så här känslig när man 
inte ser. Känner mer liksom” (Ensamheten råder endast 
kroppskontakt bot på.)
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Svårast av allt var a! orientera sig. Jag gick vilse i min egen lägenhet 
och fantiserade om hur omöjligt det skulle vara a! lämna lägenheten 
och försöka hi!a utomhus. För a! klara a! orientera sig får man hi!a 
ledstråk. Man får hålla sig i väggarna och följa diskbänken. 

P: ” Var är diskbänken? … Här är spisen. Nej, här är 
diskbänken! Det här är diskhon, här är 
diskbänken” (Det är svårt a! hi!a.)

Känseln ersä!er synen. ”Se e#er” blir ”känna e#er”. Man får 
undersöka om bordet är avplockat genom a! se med händerna. Det 
man lärt sig göra med hjälp av synen måste man lära sig på ny!. Som 
e! barn. Man får lära sig hur olika saker faktiskt känns. Det är stor 
skillnad på a! ly#a e! "lpaket och e! mjölkpaket. Olikheten i 
konsistens känns tydligt.

P: ”Har vi kvar nån disk på bordet kanske?” 
M: [går och känner e"er] ”Det är bara en massa smulor, 
annars är det ingenting” (Många saker tar längre tid, det 
räcker inte med en ”snabb blick.”) 

P: ”Man får inte vara rädd för kladd om man inte ser...”
M: ”Jag är lite rädd för kladd /…/men det går jä!ebra a! 
diska utan a! se.” (Det är inga problem a! känna om 
något är rent, vilket jag hade förställt mig.)

M: ”Det ä svårt a" känna va"en, vart va"enytan börjar, det är 
faktiskt jä"esvårt”( Jag försöker hälla upp lagom med va!en 
i två dricksglas, ännu svårare blev det a! hälla lika mycket 
varmt kaffe i två koppar.)

För mig som egentligen ser alldeles utmärkt var det avslappnande 
och avstressande a! koppla bort synen. Den rädsla jag tidigare känt 
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var på sä! och vis obefogad. Det blev färre intryck a! sortera och 
hålla reda på. Men e#er a! tag märkte vi hur andra sinnen tog upp 
mer plats i medvetandet. Vi blev mer medvetna om ljuden och 
do#erna omkring oss. 

E#er tre timmar som blind känner jag stor tacksamhet över a! jag ser. 
Jag har tagit synen för självklar. Det är njutbart a! se alla färger, 
utsikten över &älltopparna och människors ansikten. Men det mesta 
av världen "nns faktiskt kvar ändå. På e! annat sä!.
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Dövblind	  från	  Stockholm	  Cll	  Wanås

Konststudenten	  Ingela	  Ihrman	  deltog	  i	  Kungliga	  
Konsthögskolans	  projekt,	  a2	  under	  hösten	  ta	  sig	  med	  egen	  
kraG	  från	  Stockholm	  Cll	  Wanås	  i	  Skåne.14

Hon	  och	  hennes	  samarbetspartner	  cyklade	  med	  en	  
handikappanpassad	  cykel	  där	  man	  si2er	  bredvid	  varandra.	  
Båda	  trampar,	  men	  det	  är	  bara	  den	  ena	  som	  styr.	  De	  turades	  
om	  a2	  skärma	  av	  syn	  och	  hörsel	  under	  cyklingen.	  Varannan	  
dag	  bar	  Ingela	  svartmålade	  glasögon	  och	  hörselkåpor.

Ingela berä!ar för mig hur tilliten mellan dem båda växte samtidigt 
som hon som dövblind levde helt i en egen, inre värld. (Det "nns så 
mycket inom oss.) Istället för de intryck man normalt får under en 
cykelfärd kände hon bara rörelsen, den växande trö!heten i benen 
och vinden i ansiktet. När man cyklade i en uppförsbacke utan a! se 
krönet levde man i nuet, i ansträngningen. Krönet och 
nedförsbacken kom som en positiv överraskning. Det fanns ingen 
uppförsbacke a! bäva inför eller nedförsbacke a! längta till. 

E#er varje dagsetapp hade de planerat a! berä!a vad som hänt under 
dagen. Men det fanns inget behov a! höra hur resan varit vid dagens 
slut. Den som inte se! och hört berä!ade istället om den inre värld 
hon vandrat omkring i under cyklingen. 

20

14 Läs mer om projektet på bloggen En annan väg,  h!p://
enannanvag.blogspot.com/2009/09/blind.html.

http://enannanvag.blogspot.com/2009/09/blind.html
http://enannanvag.blogspot.com/2009/09/blind.html
http://enannanvag.blogspot.com/2009/09/blind.html
http://enannanvag.blogspot.com/2009/09/blind.html


Ingela bekrä#ade min känsla av a! som blind, vara fokuserad på sig 
själv, snarare än sig själv i en grupp av  andra. (Det är jag som "kar, 
inte vi.) Världen kryper lite grann, på sä! och vis "nns den bara så 
långt armen räcker. Ungefär som man, på motsa! sä!, känner sig liten 
under stjärnorna, uppe på e! högt berg eller ute på havet. 

A! stänga av syn och hörsel är en metod för meditation och e! sä! 
a! locka fram en inre värld istället. Men jag och Ingela kan båda e#er 
våra erfarenheter med ögonbindel säga a! vi är glada över a! vi kan 
se.
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Berä3elserna	  som	  låter	  oss	  ana

År 1880 i Alabama i USA föddes Helen Keller. Hon blev döv och 
blind e#er en sjukdom vid 19 månaders ålder. Hennes ständige 
följeslagare var Anne Sullivan, som kom till familjen Keller när Helen 
var sex, nästan sju år gammal, för a! lära henne kommunicera med 
omgivningen. Helen betedde sig som e! småbarn, frustrerad över a! 
inte kunna göra sig förstådd och förstå.15 (Självklart blev hon 
frustrerad. Jag skulle också bli arg om någon tog saker hur händerna 
på mig utan a! jag förstod varför.)

Anne tecknade oavbrutet i Helens hand och Helen lärde sig så 
småningom a! förstå. När Anne pratade genom a! teckna i handen 
om färger, och annat som Helen inte kunde se och höra, jublade 
Helen och bad om a! få höra mer. Hon ”såg” genom Annes ögon. 

Anne gav Helen möjligheter, istället för a! se till vad hon inte kunde. 
När cirkusen kom till staden "ck Helen mata elefanterna och rida på 
en av dem, hon "ck skaka framtass med björn och klappa en giraff på 
halsen.16

Helen frågar $itigt när hon lär sig språket. Hon frågar: Vilken färg har 
tänka? Vad är kärlek? Var "nns den? Så småningom hi!ade Helen si! 
eget svar på vad kärlek är, nämligen det vi känner för varandra. När 

22

15 Tibble, Anne & J.W: Helen Keller, sv.övers.  Stockholm: Lindblads , 1974.
16 Ibid



Helen badade i havet för första gången frågade hon vem som lagt salt 
i va!net.

Som 20-åring skrev Helen $e Story of My Life där hon bland annat 
beskriver sin egen upplevelse a! äntligen kunna kommunicera. 
Senare skriver hon elva böcker till och e! $ertal artiklar. Som vuxen 
tar Helen examen vid e! universitet som den första helt blinda. Hon 
blev hon känd och reste runt och höll föreläsningar för 
hundratusentals människor.17

På tal om musik liknade Helen sig själv vid e! piano där tonerna inte 
kan komma ut men takten och rytmen svänger ändå.18 I sin biogra" 
liknar hon sig själv innan hon träffade Anne som e! förlist skepp i 
dimma som inte hi!ar till hamnen.19
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17 Tibble (1974)
18 Ibid
19 Keller, Helen: $e Story of My Life, New York: Dover Publications, Inc., 1996 (Original, 
New York: Doubleday Page, 1903.)



”Mörkrets sång”

”Med	  mina	  fingrar	  lyssnar	  jag
Cll	  regnets	  ljud
Som	  vinden	  för	  med	  sig	  för	  skogen.
Jag	  ligger	  i	  fukCg	  skugga
	  under	  träden	  där	  luGen	  är	  sval
	  eGer	  skuren.

Ekorren,	  min	  lilla	  orädda	  vän,
snuddar	  vid	  min	  axel	  med	  sin	  svans,
hoppar	  ut	  bland	  de	  böljande	  bladen,
kommer	  igen	  och	  äter	  ur	  min	  hand.
Vi	  förstår	  varandra,	  vi	  två.
Han	  sku2ar	  så	  lusCgt.	  Mi2	  hjärta	  slår
fullt	  av	  sprudlande	  livsglädje.

O	  tysta	  sClla	  na2.	  
Du	  är	  balsam	  för	  min	  rastlösa	  själ.
Jag	  kryper	  tacksamt	  in	  i	  din	  famn,
du	  min	  mörka	  barmhärCga	  mor!
Vi	  kommer	  från	  det	  okända	  ofa2bara	  mörkret,
och	  eGer	  en	  liten	  Cd	  skall	  vi	  återvända
in	  i	  det	  stora	  eviga	  mörkret”	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Helen Keller20	  
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20 Tibble (1974) s. 94



Dilemma

A! visualisera något som inte syns är paradoxalt.21 Man kan inte rita 
”strävt som sandpapper” lika enkelt som man ritar e! äpple. För a! 
göra bilder av ”omsorg” eller ”mjukt a! ta på” måste man ta andra 
vägar. Man kan inte heller rita tredimensionellt, bara bilden av 
tredimensionalitet, en illusion.22 En teckning är och kommer alltid 
a! vara pla! även om den beskriver tre dimensioner. 

25

21 Det är orimligt, men på e! djupare plan ändå möjligt. Det är motsägelsefullt.
22 Illusion skapas när verkligheten inte stämmer överens med de sinnesintryck vi får.

 Maria Loustarinen, Elefantmolnet. foto: Konsthall C	  



E! sä! a! angripa problemet är a! göra som Maria Luostarinen. Hon 
var en av de som deltog i grupputställningen Konsthall SE på 
Konsthall C i höstas.23 Där presenterades skisser på offentliga verk 
som kan upplevas med andra sinnen än synen. I vanliga fall målar 
och tecknar Maria Luostarinen, men här översa!e hon si! bildspråk 
till abstrakta tredimensionella "gurer så a! man skulle kunna känna 
på hennes teckningar.

E! annat sä! är a! göra som impressionistkonstnären Edgar Degas.24 
Han var besa! av a! fånga rörelsen och tecknade och målade bale! i 
$era år. E#ersom han aldrig gav upp antar jag a! han aldrig blev nöjd 
och tyckte sig lyckats fånga den. Men rörelsen syns i hans målningar. 
Om Edgar Degas kan måla en rörelse och Maria Luostarinen teckna 
tredimensionellt skulle väl jag kunna översä!a det icke visuella, den 
taktila upplevelsen och känslan, till tredimensionell form?
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23 Konsthall C i Hökarängen 26 aug-11 okt 2009. 
24 Edgar Degas, en fransk impressionistkonstnär, målare och skulptör som  gjorde många 
studier av bale!dansöser.. h!p://www.ne.se/kort/edgar-degas.

http://www.ne.se/kort/edgar-degas
http://www.ne.se/kort/edgar-degas
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Edgar Degas, Tre dansöser i en träningslokal. foto:  Wikimedia Commons	  



Som	  en	  kram	  ungefär

Jag hade förbjudit mig själv a! göra något enbart visuellt och skulle 
göra något som gick a! uppleva utan synsinne. De!a ”något” skulle 
ställas ut på en utställning. Jag använde mig av ordet 
“skulpturgardiner” för a! på något sä! beskriva vad det var jag gjorde. 
Jag tillverkade en sorts skulpterade textilier som kan användas som 
gardiner eller rumsavdelare. Resultatet kallade jag för A" se utan 
synen.25  De är abstrakta och sydda i ”skönt-a!-ta-på-tyg ”. Man kan 
beskriva dem, men man kommer inte a! förstå, förr än man själv får 
se eller känna. Skulpturgardinen klarar sig inte utan den fysiska 
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25 A" se utan synen var mi! bidrag i e! skolprojekt som he!e Human Reality. Det ställdes ut 
på Formdesigncenters årliga skolutställning.

 Martha Johansson, A! se utan synen.  foto: Martha Johansson



formen som kommunicerar ordlöst. Som en kram ungefär. Dessa 
gardiner tänkte jag skulle gå bra a! uppleva utan syn, e#ersom de inte 
innehåller något enbart visuellt som den som inte ser kan gå miste 
om. 

När Anna Nord, som är helt blind sedan 7 års ålder, kom för a! ”se” 26 
mina ”skulpturgardiner” hann hon inte känna i mer än e! par 
sekunder förrän hon sa ”Det här är grönt väl? Som en blomranka”. 
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26 ”Se” är det ord Anna själv använde. Språket är starkt knutet till synen som 
betydelsebärare. Det "nns inget bra ord för a! se med händerna.

Martha Johansson, A! se utan synen.  foto: Martha Johansson



Jag glömde a! färgen är enbart visuell. Vid tygvalet trodde jag a! jag 
valde en färg som inte betydde något, men förstod tack vare. Annas 
reaktion a! det inte "nns några ”icke-färger”.  Anna är den första och 
hi!ills enda blinda som erfarit mina skulpturgardiner. Ingen annan 
har tidigare associerat så starkt till växtlighet och grönt som hon. Jag 
tror a! det hjälpt henne a! hon inte se! vilken färg det är på tyget. 
Annas reaktion "ck mig a! än en gång inse vilken stor betydelse det 
visuella har och a! färgen förmodligen spelat större roll, än jag från 
början anat, för alla de som snarare associerat till kropp och 
kroppsdelar än till växtlighet.

Allt vi upplever tolkar vi och sparar i vårt minne. Vi associerar till 
tidigare upplevelser och erfarenheter när vi upplever något ny!. 
Olika intryck av olika saker är olika viktiga för olika personer. Därför 
blir upplevelsen olika.
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Konst	  för	  blinda

Inför utställningen Konsthall SE på Konsthall C27  hösten 2009 "ck 
tolv konstnärer frågan hur de skulle göra sin konst så a! den kan 
upplevas utan tillgång till synsinnet. De "ck göra varsi! förslag till 
offentlig konst. Utställningen belyste problematiken med a! konst 
o#ast är först och främst visuell. Språket leder oss också i den 
riktningen. Även de som jobbar med skulpturer eller ljudkonst kallar 
sig ”bildkonstnärer” och ännu tydligare på engelska (visual artists).
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27 Konsthall C drivs av  en ideell kulturförening och ligger i en centraltvä!stuga  i 
Hökarängen utanför Stockholm.

Utställningen Konsthall SE   foto: Konsthall C	  



En av konstnärerna har gjort e! stort öra fastsa! på en pinne och e! 
golvfundament. När man knackar på örats fundament med en vit 
käpp28  hörs konstiga ljud. På e! bord intill ligger en massa papper. 
Det är teckningar som är ritade på svällpapper.29
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28 En käpp som synskadade ”käppar” framför sig med för a! lokalisera eventuella hinder.

29 Svällpapper har en beläggning som under värmebehandling reagerar med kolet som 
"nns i blyerts. Den ritade linjen sväller och blir taktil och läsbar med "ngret.

Ola Nilsson, Kod (dah-di-
dah dah-dah-dah da-di-dit).  

foto: Konsthall C	  



I utställningen står också en nybyggd vanlig parkbänk som en annan 
konstnär gjort. Runt kanten på bänken hänger betongklumpar i 
tunna kedjor. Varje betongklump har en liten etike! där e! ord både i 
punktskri# och vanliga bokstäver står skrivet. Vikten på klumpen 
motsvarar vikten på det som står skrivet på etike!en. 

Båda verken går a! uppleva med enbart synen men också utan. 
Tillsammans med informationen i audioguiden kan jag inte tänka 
mig a! den som inte ser går miste om någonting väsentligt. När det 
gäller parkbänken behöver dock den som inte ser kunna läsa 
punktskri#, vilket inte är självklart för de som blivit blinda i vuxen 
ålder.
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 Susanne Sjölund, Klumpskri". Foto: Konsthall C	  



Lurad

Vissa saker är enbart visuella så till den grad a! de blir omöjliga a! 
uppleva utan syn. Jag kommer a! tänka på 3D-"lmer som få! en 
renässans och det vid det här laget lite äldre 3D-biografen 
Cosmonova på Naturhistoriska Riksmuseet med sin sfäriska 
"lmduk. 

Om man inte tror sina ögon kan man ibland sträcka fram händerna 
kontrollera om det man ser verkligen är sant. En illusion får oss a! tro 
a! en bild är tredimensionell när den är pla! eller a! en kudde är 
mjuk fast den i själva verket är hård som betong. 

Något vi hör kan också vara en illusion, bullret i radioprogrammet 
låter som åska fast det i själva verket är ljudet från när någon skakar en 
plåt. Hörseln och synen går a! lura. Svårare är det med känseln. Det 
är känseln som avslöjar a! träimitationen på golvet är plast. 
Känselsensorerna ger oss de mest direkta intrycken. För a! lura 
känseln måste man först chocka känselcellerna. 

Kanske beror känselns ärlighet på a! vi börjar livet med 
känselintryck. Vi känner bröstvårtan mot vår mun och vet a! vi ska 
suga, vi känner mammas mjuka händer och vagnens gungande. Om 
det då skulle vara svårt a! tyda sinnesintrycken skulle det vara 
förvirrande för det lilla barnet.
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Experiment	  från	  förskolan:	  Man	  tar	  tre	  
hinkar	  va2en,	  en	  med	  kallt,	  en	  med	  
ljummet	  och	  en	  med	  varmt	  va2en.	  	  Sen	  
stoppar	  man	  först	  en	  hand	  i	  det	  varma	  
va2net	  och	  den	  andra	  i	  det	  kalla	  va2net.	  	  
EGer	  e2	  tag	  stoppar	  man	  båda	  händerna	  
i	  hinken	  med	  ljummet	  va2en.	  Nu	  
kommer	  händerna	  a2	  vara	  oense	  om	  
va2entemperaturen.	  Handen	  som	  
kommer	  från	  det	  varma	  va2net	  känner	  
a2	  va2net	  är	  kallt	  och	  handen	  som	  
kommer	  från	  det	  kalla	  va2net	  känner	  a2	  
va2net	  är	  varmt.	  
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Utställningar	  som	  skapar	  sinnesförvirring

En dag i december besökte jag Magasin 3 och Moderna Museet i 
Stockholm. Båda platserna visade utställningar som hade med 
illusioner a! göra. På Magasin 3 visades tre "lminstallationer av 
Smadar Dreyfus.30 Hon arbetar med a! separera ljud och bild på 
olika sä!.

På	  en	  piedestal	  i	  bortre	  delen	  av	  det	  becksvarta	  rummet	  står	  
en	  TV.	  Den	  visar	  en	  grupp	  människor	  som	  poserar	  inför	  e2	  
släkXoto.	  Filmen	  har	  inget	  ljud.	  Jag	  får	  e2	  intryck	  av	  a2	  det	  
går	  lugnt	  och	  sClla	  Cll.	  EGer	  a2	  tag	  slocknar	  skärmen	  och	  då	  
kommer	  ljudet.	  Jag	  hör	  en	  livlig	  och	  ljudlig	  samling	  
människor	  som	  ska	  porträ2eras,	  men	  de	  syns	  inte.31

Smadar Dreyfus intresserar sig för hur mening skapas. Vad har ljudet 
och bilden för betydelse för berä!elsen? Och vad händer om bilden 
eller ljudet inte berä!ar vad man förväntar sig? Verket visar olika 
perspektiv på samma berä!else. En surrealistisk känsla in"nner sig. 
Vad är sanning? (En bekant till mig förslog a! jag skulle göra en 
utställning som varannan minut är kolsvart och varannan minut 
upplyst.)

På Magasin 3 kan man också se James Turrells permanent 
installerade ljusverk.
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30 Läs mer på: h!p://www.magasin3.com/sv/utstallningar/dreyfus.html
31 Beskrivning av Smadar Dreyfus verk Untitled, ( family) 1996

http://www.magasin3.com/sv/utstallningar/dreyfus.html
http://www.magasin3.com/sv/utstallningar/dreyfus.html


Jag	  kommer	  in	  i	  e2	  tomt,	  mörkt	  rum.	  Längst	  bort	  finns	  en	  
stor	  rektangulär	  blå	  ruta	  på	  väggen.	  De	  blåa	  är	  bo2enlöst.	  
Det	  är	  en	  mäkCg	  opCsk	  illusion	  som	  påverkar	  sinnelaget	  och	  
väcker	  existenCella	  funderingar. 32

E#er besöket på Magasin 3 tog jag mig till Moderna Museet. Där 
visades Anthony McCalls33 ljusverk.

En	  lampa	  lyser	  vid	  ena	  väggen	  tvärs	  genom	  rummet	  och	  
träffar	  väggen	  mi2emot	  där	  det	  bildas	  några	  grafiska	  
ljusstreck.	  Det	  är	  lite	  rökigt	  i	  rummet.	  Ljuset,	  innan	  det	  
träffar	  väggen,	  är	  magiskt.	  Jag	  går	  in	  i	  ljuskäglan,	  genom	  
ljusmembranet,	  den	  grafiska	  projekConen	  på	  väggen	  
skuggas	  av	  min	  kropp.	  Det	  är	  som	  a2	  man	  kan	  ta	  på	  ljuset.	  
Som	  materia	  enbart	  för	  ögat.34
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32Beskrivning av James Turells verk Dawning, 1992 

33 Läs mer  på: h!p://artabase.net/exhibition/1530-anthony-mccall.
34 Beskrvining av Antony MacCalls ljusverk.



Erfarenheten	  är	  världen

”Människan far över tingens yta och lär känna dem. Hon hämtar %ån dem 
en kunskap om deras beskaffenhet, en erfarenhet.”  Martin Buber35

Man kan säga a! det "nns lika många världar som det "nns 
människor, för varje erfarenhet av världen är unik. Varje individ gör 
e! urval av alla tusentals intryck som samlas in från våra 
sinnescensorer och fogar samman allt vi hört, se!, känt, luktat och 
smakat. Vi drar slutsatser och resonerar med oss själva för a! 
kontinuerligt skapa och revidera vår världsbild36.

Det är ungefär som när barn bygger med Lego. Inga legoslo! blir 
exakt lika varandra. Vissa kommer däremot a! likna varandra så när 
som på några få legobitar.

38

35 Buber, Martin:”Jag och Du” i Andersson, Roy (red.) Lyckad ned%ysning av herr Moro, 
Stockholm: Ordfront förlag, 1997, s. 312 

36 ”världsbild, föreställning om tillvarons beskaffenhet och universums byggnad, knuten till e" 
bestämt historiskt skede.” h!p://www.ne.se/lang/v%C3%A4rldsbild
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Magasin 3: h!p://www.magasin3.com/se/exhibitions/smadar-dreyfus/.

NationalEncyklopedin på nätet: 
A Johansson, Kjell: Jose Saramago, A h!p://www.ne.se/lang/jose-saramago.
Boström, Hans-Olof: Edgar Degas, h!p://www.ne.se/kort/edgar-degas.
Nilson, Peter: Världsbild, h!p://www.ne.se/lang/v%C3%A4rldsbild .
Parestesi, h!p://www.ne.se/lang/parestesi.

Radioprogram

Björklund, Lars-Erik: Det sjä"e sinnet, Kropp och själ Sveriges  Radio 1dec 2009.

Övrigt

Johansson, Martha: Den blindes värld, 2009. (I samband med Perspectives of 
Humanities, kurs på Konstfack, Stockholm)
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