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Att närma sig med ett syfte

Teckning är för mig ett koncentrerat, metodiskt och poetiskt sätt att nå ogripbara fenomen 

och visuellt fascinerande eller tankeeggande återgivningar. Ofta utgår jag från naturvetenska-

pens bildmaterial och insprieras av dess metodiska och till synes sakliga sätt att beskriva och 

redogöra för hur verkligheten tycks hänga samman. I korthet kan mitt arbete beskrivas som ett 

tankemässigt och bildmässigt utforskande där urval och sammanförande genererar symboliska 

närmanden på flera skalor och nivåer samtidigt. 

I boken om konstnären Vija Celmins, kapitlet Taking my time beskrivs det konstnärliga iakt-

tagandet mycket bra som ett intensivt och alternativt förhållningssätt till omvärlden, likt ett 

avskärmande av den yttre världen för att kunna uppleva den mera intensivt.1 Författaren och 

konstfilosofen Konrad Fiedler (1841-1895) beskrev i sin tur det konstnärliga arbetet som en 

process för att utveckla vad som refereras till som absolut syn, med vilken man får möjlighet 

att övervinna det kaos av uppfattade intryck som leder till kognition av den konkreta fysiska 

världen.2 Av dessa inledande ord vill jag beskriva tecknandet som en ingång till de upplevelse-

dimensioner som föds i kombinationen; tanke, perception och utförande.

Distans och närhet

Med hjälp av existerande bilder till förlagor, exempelvis geologiskt material och dokumenta-

tioner av olika slag, utgår jag från förlagor representationer när jag tecknar. Via dem kan jag 

iaktta och återge med samma precision och detaljfokus som jag själv intresseras av. I detta 

närmande tycks jag dessutom uppnå en särskild form av långsamhet som gynnar iakttagandet. 

En tidsdimension med både en egen inneboende tid och en yttre tid att ta hänsyn till. Som 

tecknare kan jag påverka och återskapa verkligheten så som jag önskar bemöta den, med en 

självvald intimitet i ett till synes tidlöst tillstånd, utan verklighetens påtagliga begränsningar. 

1  Vija Celmins, Dessins/Drawings, Centre Pompidou, Paris, s. 40 (2006)
2  Kognition (enl. Nationalencyklopedin) lära känna, med sinnen eller förstånd, ‘undersöka’, de tankefunktioner 
med vilkas hjälp information och kunskap hanteras. Till de kognitiva funktionerna räknas bl.a. varseblivn-
ing, minne, begreppsbildning, resonerande, problemlösning och uppmärksamhet. Fiedler citerad av: http://
encyclopedia2.thefreedictionary.com/Konrad+Fiedler som refererar till; Faensen, H. ur Die bildnerische Form: Die 
Kunstauffassungen Konrad Fiedlers, Adolf von Hildebrands and Hans von Marées. Berlin (1965) http://encyclopedia2.
thefreedictionary.com/Konrad+Fiedler (2013-12-03)

Tecknandet kan på så vis betraktas som en upplevelse av motsatser; ett både direkt och indi-

rekt närmande, ett både konkret och abstrakt relaterande. Ett balanserande mellan att vara 

självständigt och att vara i relation till något yttre. Begrepp som just direkthet och indirekthet, 

tydlighet och diffushet, tankemässighet och konkret relaterande blir här betydelsebärande också för att de 

påminner om gesten att teckna och betydelsen av att byta betraktelse- och tolkningsperspektiv 

via tecknandet. Exempelvis kan en bergstopp eller ett helt berg utan problem omsättas till en 

hanterbar skala när det görs med hjälp av tecknandet, och det som finns på en tankemässig 

distans, exempelvis en fantasi, kan gestaltas på ett sätt som motsvarar och förhåller sig lika 

direkt och precist som den tecknade beskrivningen av bergstoppen. Tecknandet möjliggör på 

så vis ett sammanförande av två ytterligheter och ger dem symboliskt värde. Att jag i detta om-

sättande alltså vänder bort min blick från den pågående verkligheten till förmån för den egna 

versionens återskapande sätt att nå den är i sig en viktig förutsättning för att kunna pendla 

mellan olika sätt att se och beskriva. 

Det vetenskapliga

Begreppet vetenskap och begreppet poesi beskrivs ofta som motpoler. Enligt mig är de trots allt 

två förhållningssätt och metoder som liknar varandra. I alla fall väljer jag att anamma de likhe-

ter som passar mitt sätt att arbeta och relatera till dem. Genom att låta nyfikenhet, vetgirighet, 

erfarenhet och kunskap vägleda görandet låter jag tecknandets upprepande, oavsett syfte, vara 

lika koncentrerat som tålmodigt, i likhet med hur både det konstnärliga och det vetenskapliga 

behandlar sina intressen. Min metod är alltså inte vetenskaplig i ordets traditionella bemär-

kelse utan handlar snarare om ett associativt och bildmässigt relaterande där jag knyter an till 

just vetenskapen och dess beskrivningar eller dokumentationer på ett friare sätt. Mitt subjektiva 

bearbetande av det till synes objektiva eller isolerade beskrivandet eller dokumenterandet är 

för mig av stort poetiskt värde. 

På frågan om det finns en risk för att fastna i mina förlagors ibland väldigt teoretiska värld 

och bli för bra eller för engagerad i det teoretiska och därmed riskera att tappa de konstnärliga 

dimensionerna, svarar jag därför nej. Jag är mer intresserad av hur jag kan hitta anknytning 

till vetenskapen via känslan, tanken och en specifik upptagenhet, exempelvis via formlikhet. 





Likaså fascineras jag av vetenskapens beundransvärda vilja att redogöra för hur verkligheten 

verkligen är. Till skillnad från vetenskapen är min ambition dock inte att generera förståelse på 

ett vetenskapligt och ofta rationellt sätt. Istället föredrar jag antydningar. Det är en spännande 

gräns mellan att vara för tydlig för att vara poetisk och för poetisk för att vara intressant. När 

torr vetenskap och teoretiska beskrivningar bearbetas med hjälp av blyertspennan tillförs det 

som gör teckningen till en självständighet och det är även där som den blir något mer och an-

nat än en sämre version av sitt ursprung och den bild som benämns som dess original/förlaga.   

Tecknandet blir på så vis min konstanta frihet för att få fortsätta uppehålla mig i det spän-

nande mellanläge där det ena kan se ut som det andra och plötsligt betyda något helt annat, 

med andra värden och behållningar än det haft i sin urspungliga kontext. Ett bra exempel 

på en sådan upplevelse var när jag omedvetet betraktade en dokumentationsbild av Richard 

Serras skulpturer (i naturmiljö) som en geologisk dokumentationsbild. Att bilden dessutom 

var titulerad Sculpture Redrawn förstärkte min förtjusning över att på en bokstavlig nivå just ha 

överraskat mig själv med att studera konst som geologi och att senare låta tecknandet ge mig 

ytterligare en nivå av mötet med bilden. Ytterligare ett åter-tecknande med andra ord, där 

tecknandet förenade de två skilda världarna och gav teckningen en meta-nivå som jag gillar. 

Att ibland låna böcker på andra språk handlar därför inte om en ovilja att läsa, utan snarare 

om att frigöra mig från det avsedda sättet att betrakta och tolka, vilket ofta passiviserar eller 

i alla fall begränsar hur jag tillgodogör mig informationen. Istället blir ett mera associativt, 

konceptuellt, visuellt och känslomässigt uppfattande viktigt. Ungefär som i fallet med en blind 

person som tvingas optimera övriga sinnen för att kompensera sin begränsning och kanske rent 

av når en starkare upplevelse.

Att närma sig, haptiskt och optiskt

Utöver de redan nämnda förtjänster som tecknandet ger är detta sätt att närma mig också ett 

materialspecifikt och utförandepraktiskt sätt att bildmässigt hantera verkligheten. Ett pendlan-

de mellan ett konceptuellt, teknikspecifikt och visuellt fokus. Alltså ett pendlande mellan tanke, 

utförande, framväxande och den medföljande bilden och upplevelsen av dess verklighetsrela-

tion. I tecknandet blir jag varse om hur en bild alltid bygger på ett flertal nivåer av förståelse 

och hur den i sina olika stadier av framväxande kan pendla mellan att vara både tydlig och 

otydlig, konkret och abstrakt, poetisk och saklig, visuell och intellektuell på samma gång. 

SCULPTURE RE-REDRAWN 



I teoretiska sammanhang har pendlandet mellan olika sätt att uppfatta och tillgodogöra sig 

visuellt benämnts som haptiskt och optiskt seende. Begreppen beskriver hur vi relaterar utifrån 

både syn och taktilitet3 och låter utveckla tanken om att relatera både via ett görande, ett 

seende och ett vetande. Utifrån min tolkning av begreppen är det haptiska ett anande av vad 

vi ser. Det vi inte är helt exponerade för eller som inte på en gång motsvarar en tydlig helhet 

eller klarhet, där något kan vara diffust (eller oskarpt) och därmed kunna resultera i en friare 

tolkning, till skillnad från det optiska; det tydliga, det som vi direkt tycker oss kunna tyda. Som 

tecknare är dessa nivåer av tydlighet och otydlighet intressant utifrån hur jag förhåller till min 

förlaga samt hur teckningens relation till förlagan också påverkar betraktandet. Att teckna är 

för mig att behålla en konstant detaljskärpa och precision. Oavsett vad jag tecknar och oavsett 

hur förlagan ser ut har pennan och blicken samma strävan efter att återge bilden såsom bilden 

ser ut, detalj för detalj, och värderar med andra ord inte hur diffus eller tydlig den fungerar i 

sin fotografiska motsvarande helhet. Här har jag som tecknare frihet och möjlighet att istället 

fokusera på tecknandets specifika precision, en möjlighet att utelämna eller rent av reducera 

men ändå behålla likhet, innehåll och anknytning, men förstärka det som är intressant att imi-

tera och i vilken grad utförandet och innehållet kan förstärka detta genom att följa eller gå fri. 

Som tecknare är detta en upplevelse av pendlande som finns främst i själva processen, i 

framväxandet på papperet. I ett närgånget observerande kan nämligen de mest tydliga bild-

elementen ge en upplevelse av abstraktion och det abstrakta kan i sin tur synliggöra detaljer 

som annars inte skulle ha iakttagits just för att de förbisetts till förmån för den helhet som de 

tillsammans utgör. Arkitekten Ebba Hallin beskriver detta mycket bra med att konstatera att 

”avbilder litar på erfarenhetsseende”4 och erfarenhetsseendet blir därför en viktig påminnelse om hur 

jag i mitt arbete alltid utgår från en form av vetskap om det avbildade, blandat med upplevel-

sen av bildens funktion som återskapad version och självständig bild, med mer eller mindre 

konceptuellt fokus.  

Konstskribenten Lars-Erik Hjertström Lappalainen citerar i sin tur filosofen Francise Bacon 

(1561–1626) i sin text Haptik, estetik, kritik, för att beskriva det haptiska, det som ”inte betecknar 

en extrinsekal5 relation mellan ögat och känseln utan en ´seendets möjlighet´, en typ av seende som är distinkt 

3  Lars-Erik Hjertström Lappalainen, texten ”Haptik, estetik, kritik” (Haptiska blickar, 2012) 
4  Ebba Hallin, texten ”Processor” (om infångande av obekanta) publicerad i boken Haptiska blickar (2012)
5  Något som är extrinsikalt värdefullt är inte värdefullt i sig utan endast i förhållande till någonting annat, i 

från det optiska”.6 Av detta påminns jag om att seendet i sig inte nödvändigtvis kräver vetskap 

om yttre omständigheter och att de yttre omständigheterna inte alltid kräver ett överensstäm-

mande eller en direkt närhet till sin verklighet för att bli betraktade som trovärdiga. Närhet 

och distans blir återigen betydande för betraktandet, precis som det haptiska och det optiska 

först och främnst är en påminnelse för mig om det mera komplexa i att teckna och vad detta 

görande också kan innebära. 

Genom att uppmärksamma ett antal möjliga sätt att tänka på tydlighet och otydlighet, direkt-

het och indirekthet, beskrivning och tolkning via betraktandet av verkligheten, den genererade 

dokumentationen och den slutliga teckningen vill jag poängtera betydelsen av att pendla 

mellan olika sätt att se och uppfatta världen som bild och bilden sedd som en specifik och 

samtidigt outtömlig betydelsebärande värld. Att teckna en cancercell med precision är att ta 

kontroll över det okontrollerbara. Det är också ett sätt att erfara något brutalt och dödande på 

ett hanterbart och stilla sätt, via en obekant och visuell beskrivning av det. Att därefter teckna 

vulkanaska med samma uppförstorande detaljperspektiv, ger både cancer-teckningen och 

vulkanaske-teckningen nya symboliska dimensioner och ett nytt betraktande. 

Så när jag omedvetet försöker att förtydliga områden som jag i den fotografiska förlagan upp-

fattar som diffusa eller rent av underexponerade eller ”informationsfattiga” tolkar jag det som 

att jag vill ge min tecknade version förmåner som fotografiet inte kan ge eller lyckats återge. 

Detta ”ifyllande” eller förbättrande är om inte annat ett tecken på en ovilja att förenkla. Mest 

av allt vill jag ändå se det som ett tecken på mitt intresse för den tankemässiga omställningen 

och översättning som oundvikligen uppstår när en version övergår i en ny; när verklighet 

omsätts till teckningsverklighet. 

Tecknandet kan helt enkelt ses som ett enda stort exempel på hur saker och ting kan ha flera 

parallella tolkningsmöjligheter. Det som först beskrivs som konkret och sakligt kan övergå 

i något subjektivt och poetiskt och det konceptuella kan uppfattas fritt. Att vara i sitt teck-

nande, i detta specifika men ändå outtömliga betraktande och skapande, påminner återigen 

motsats till Intrinsikalt värde som handlar om det; ‹invändiga›, ‹inuti› ”Det värde något har enbart i kraft av sina 
inre egenskaper, sin egen natur, och alltså oberoende av sina konsekvenser och andra yttre omständigheter.” /
6  Lars-Erik Hjertsröm Lappalainen citerar Francise Bacon i sin text ”Haptik, estetik, kritik”, publicerad i boken 
Haptiska blickar (2012)



om vetenskapsmannen som ordnar världen från sitt laboratorium där han/hon via lupp 

kan komma nära en upplevelse av sann erfarenhet och kunskap. Detta trots att både jag 

som tecknare och han/hon som vetenskapsman vet att vårt material inte längre befinner 

sig i sitt eget sammanhang, där intresset trots allt uppstod. Jag ser även en pusselläggare 

framför mig, med längtan efter att plötsligt tycka sig begripa sina små bitar när de faller 

på plats, trots att han/hon är väl bekant med respektives typiska pusselform och vet exakt 

hur de ser ut var för sig, samt hur de är tänkta att fungera tillsammans som större enhet. 

Gestens poetiska betydelse

Som redan framgått har mina arbeten för mig en poetisk dimension. I mitt arbete kan ex-

empelvis en matematisk formel och ett geologicitat bli viktiga fragment för ett existentiellt 

orienterat verk. En textbeskrivning av en rät linje, en tecknad bergstopp och en stående 

(ärvd) guldtand, ett torkat grässtrå intill ett blyertsstift och en zoomning av en cancercell 

tillsammans med en närbild av vulkanaska är exempel på fragment och detaljer som jag 

tycker har viktig poetisk potential. Objekt som relaterar till människan men också förknip-

pas med naturen och mitt intresse för naturvetenskapen har helt klart ett symboliskt värde 

i sig själva men också i omsättandet av dem till teckning. 

Stenar som jag plockat från sina nedsänkta positioner i jorden och tecknat av underifrån, 

på millimeterpapper, är ett exempel på hur jag väljer att hantera och omsätta verklighe-

ten till teckning. I det här exemplet är det just förenandet av det levande (naturen) med 

det precisa återskapandet (tecknandet) som visar hur tanken kan styra urvalet till en viss 

betydelse. I de flesta av mina senare arbeten utgår jag trots allt från tvådimensionella 

dokumentationer eftersom de ger mig möjlighet att närma mig utan att begränsa mina 

förlagor eller mitt material efter storlek eller tillgänglighet. På så vis kan jag få ro att 

arbeta mera ostört och bildmässigt lyhört. De fysiska objekten har jag istället börjat inklu-

dera i rummet, i direkt relation till mina teckningar. Därmed låter jag objekt och teckning 

påminna varandra om sina flerdimensionella värden och relationer, ex; bild/verklighet, 

del/helhet, inre/yttre, natur-sammanhang/konst-sammanhang.   



Ett annat exempel som förklarar vad jag menar med det poetiska är mina teckningar av 

insamlade och medtagna stenar från första månlandningen, ur boken Exploring The Moon.7 

Dessa valda objekt relaterar tydligt till en välkänd men svårnådd verklighet bortom vår egen. 

Med sina visuella likheter till stenplaneten Jorden, samt deras hanterbara format uppstår en 

viktig känsla av att nästan veta hur det skulle kännas att hålla en del av rymden i sin hand. Med 

den tankekopplingen och den samtidiga dubbelheten i att tycka sig veta och att nästan kunna 

känna utan att faktiskt kunna nå, riktas fokus återigen mot urval och tecknings-akt. Teckning-

arnas realistiska utseende och titel Apollos stenar förstärker därtill verklighetsrelationen. I just 

detta arbete skar jag även ut kvadratiska referenscentimetrar i teckningarna och placerade 

dem separat under lupp så att betraktaren fick möjlighet att möta mina teckningsoriginal med 

samma detaljinriktade förhållningssätt som både jag och vetenskapsmannen/-kvinnan när vi 

behandlar vårt observationsmaterial. Att utgå från befintliga beskrivningar och dokumentatio-

ner när jag tecknar har alltså fler förtjänster än det rent praktiska och det avskärmande fokus 

som det ger.

Presentation/installation

På frågan om hur de ultimata förutsättningarna för en teckningsinstallation skulle se ut svarade 

jag en gång att jag ville ha ett vakuum, eller i alla fall en heltäckningsmatta som dämpade alla 

oönskade och hårda ljud. Till det önskade jag mig ett knappt märkbart suggestivt ljud. Detta 

för att förstärka känslan av att befinna sig i ett utdraget och därmed tydligare tillstånd. Ljudet 

kunde rent av vara så dovt att det framstod som vibration, likt ett uppmärksammande av hur 

ett uppstannande eller nedslaget tempo kan få kroppen att reagera och skärpa sinnena. 

Ett bra exempel på ett verk som fick mig att rent kroppsligt erfara betydelsen av presentationen 

var Phantom Truck av Iñigo Manglano-Ovalle, på Documenta 12 (2007). I ett mörkt intensivt 

orange-färgat sken tvingades jag sakta ner mitt rörelsetempo för att kunna navigera kontrolle-

rat och anade i samma motsvarande förändringstakt hur en stor lastbil i real-format framträd-

de i rummet. Detta sätt att styra betraktandet gav helt enkelt ett mera medvetet betraktande, 

via den direkta inverkan som presentationen hade för mitt rörelsemönster och därmed även 

betraktandet. I liknande upplevelse av nedsaktat tempo och stillhet får det tankemässiga helt 

klart tydligare tillträde till den inre föreställningsvärlden och kan likaså förtydliga subtila lager. 

7  Exploring The Moon, The Apollo Expeditions (Second Edition), David M. Harland (2008)



Kyrkorummet och pilgrimsvandrandet är andra bra exempel på hur givna eller långsamma 

tempon och en förbestämd rumslighet kan isolera för att förstärka ett mera närvarande och ly-

hört möte. Rummet blir då inte bara en behållare för konsten, ett yttre format, utan i bästa fall 

också en riktande hjälp för betraktaren att hitta både inre intima och fokuskrävande format. I 

övrigt ser jag presentationen som ett sätt att komma ifrån ett konsthistoriskt traditionellt och 

vanemässigt relaterande, ett passivt bild-bakom-glas-betraktande. Jag väljer därför ofta plant 

liggande presentationer, gärna fritt hängande eller på annat sätt närvarande som form i direkt 

relation till rummet som en rumslighet. Betraktaren får på så vis ett uppstannat möte med 

respektive teckning som liknar det närmande möte jag upplever när jag möter papperet med 

pennan. På så vis delar jag och betraktaren en intim upplevelse av teckningen. För trots att be-

traktaren bara anar teckningsaktens närhets-gest så lockar en plant liggande teckningspresen-

tation till samma fysiskt stillsamma relaterande. Även detaljrikedomen lockar på motsvarande 

sätt till ett långsammare iakttagande, ett till viss mån kontrollerat kroppsrelaterande som även 

ger en form av avskärmande, åtminstone visuellt. På så vis finns flera nivåer av upplevelse och 

betraktandeperspektiv; nära och distanserat, detaljrikt och översiktligt. Betraktandet av mina 

presentationer innebär därmed ett pendlandets betraktande även för betraktaren, likt tanken 

om det haptiska och det optiska pendlandet. 

Bland tidigare verk jag gjort där den rumsliga aspekten känns relevant kan nämnas textverket 

Concepcion 2010, där jag lät en poetisk men saklig formulering beskriva hur levande massa 

kräver fysisk förflyttning, samtidigt som jag lät utformningen leda betraktaren på motsvarande 

sätt. Textverket förflyttade nämligen betraktaren på samma sätt som jordskredet flyttade den 

chilenska staden Concepcion, i samma riktning och exakta längd. Likt ett bokstavsled på väg 

från väggen lät jag både text och betraktare röra sig i symbios med verkligheten. 

Ett annat exempel är verket Eyjafjallajökull, där jag tecknade av NASA:s satellitfoton av vulkan-

utbrottet på Island 2010. Utifrån satellitbilderna kunde jag återteckna en teckningserie som lät 

mig uppleva en alternativ version av förloppet. Från första bilden och första arket lät jag varje 

ny dags satellitbild tecknas på en förbestämt yta, likt en kalender där första datumteckningen 

alltså utfördes längst upp till vänster på sitt papper, följt av nästa teckning som på sitt papper 

tog ett steg åt höger, och så vidare. På så vis fanns en rörelse både för mig i mitt tecknande och 

för betraktaren att uppfatta i rummet. Teckningarna lät jag hänga i linor från taket, mer eller 

mindre plant positionerade längs en rät linje, med överensstämmande almanacksblad place-

rade i skuggan på golvet under respektive teckning. Med ljusförstärkande fokus på vart och 

ett av arken, från rakt ovan, samt bildernas plana vinkling upp mot taket ville jag även rikta 

symbolisk uppmärksamhet mot den satellit som en gång gav upphov till mina förlagor. För 

mig var detta även ett sätt att låta betraktaren stiga in i bildens och satellitens tänkta möte och 

påminna om hur original och tolkning, distans och närhet kan ses som nivåer av samma sak. 

Olika nivåer av närmande som i det här fallet gick via satelliternas förmåga att överblicka.  

Skala och format 

När det gäller format gillar jag känslan av att kunna befinna mig överallt samtidigt med min 

penna. Upplevelsen av att ytterst små, kontrollerade och precisa rörelser kan motsvara världs-

förändringar är i sig fantastisk. I de små formaten är blyertspennan dessutom mera överens-

stämmande med sitt papper, där den per automatik skapar en intim relation och avskärmning, 

både för mig och för betraktaren. Det lilla formatets teckning tycks inte bara skapa en form 

och integritet för sig själv utan också ett synfält som bjuder in till ett mer eller mindre exklusivt 

och ostört möte. Utifrån det sättet att tänka kan det lilla formatet även betraktas som politiskt i 

sitt oberoende, alternativt exklusivt intimt, vilket är outtalade potentialer som jag gillar. 

Till skillnad från mig finns dock konstnärer som väljer de stora formaten men ändå behåller 

det precisa förhållningssätttet. Den fotorealistiska konstnären Gunnel Wåhlstrand är ett bra 

exempel. Hon arbetar med precision som ett sätt att komma något känslomässigt nära. I en in-

tervju från 2008 framgår att det storskaliga formatet, ca 175 cm x 200 cm, är ett sätt för henne 

att ”kroppsligen omslutas av motivet och dess miljöer”.8  För mig är stora format snarare en besvärande 

påminnelse om min kropp, något som stör mitt koncentrerade och hängivna iakttagande 

tecknande och riskerar att påkomma tecknandet med att vara illusion i relation till kroppens 

så konkret fysiska och begränsade existens. Storskalighet är dock inte något som jag är helt oin-

tresserad av. Jag väljer däremot att se det stora formatet som något som rör presentationerna 

av mina arbeten, den yttre formen och det konceptuella urvalet, snarare än något som jag 

väljer att förhålla mig till direkt med pennan. Det storskaliga handlar istället om möjligheten 

för teckningarna att bilda en större gemenskap, en rumslig sådan utanför respektive pappers 

ramar. Som redan framgått vill jag ge mina småskaliga teckningar både detaljfokus och en 

8  Att närma sig konsten, Gunnel Wåhlstrand intervjuad av Henrik C Enbohm i tidskriften 00-tal (nr 26, 2008)
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mera rörlig helhetsupplevelse som inte stannar vid teckningspapperets format utan zoomar 

in och ut, till och från de teckningar som jag väljer att presentera tillsammans. Den detaljrika 

bilden kan då erbjuda det som verklighetens parallella och ostoppbara pågående aldrig kan 

motsvara: specifik överblickbarhet, stilla detaljfokus och oföränderlighet – även för betraktaren. 

Bildens plan och referensens betydelse 

Till skillnad från fotot har teckningen en uppenbar frihet i formatval. Eftersom teckningen inte 

uppkommer av en mekanisk teknikbaserad process, som fotot, är teckningens val att följa det 

fotografiska fyrkantiga formatet helt frivilligt. Därmed signalerar det fyrkantiga formatet hos 

teckningen ett intresse för just den fotografiska dokumentationen som sådan. Gamla arkiv-

bilder som framkallats på plåt ger exempelvis bilder där själva plåten är synlig och på så vis 

redogör för sitt tillblivande, såsom teckningens linjer avslöjar sitt medium. Liknande bevis och 

spår av teknik (teckning) och utförande-akt (hur tecknandet genomförts) tycker jag blivit allt vikti-

gare för mig, då det kan bryta och förändra bildplanet och upplevelsen av bild-verkligheten till 

förmån för ett mera meta- och teckningsspecifikt betraktande. Exempel på ett sådant teck-

ningsspecifikt grepp är ett veck på papperet eller en medvetet lössläppt linje som obehindrat 

kan lämna den kvadratiska fotoförlagans yttre ram och bryta bildens harmoni. Bilden blir då 

en tydlig tvådimensionell utplaning och en teckningsspecifik verklighet.

Bakgrund, förgrund och mellanliggande plan blir plötsligt ett och samma och har svårt att 

undkomma den betydande inverkan som ett fysiskt veck ger. Dessutom kan exempelvis en 

tumme som syns i ett fotografi, om så bara av misstag, utgöra en lika stor del av den totala 

bilden som ett berg, och bli ett bildelement som kan ses som ett brott eller tillägg som antingen 

kan ta ihjäl den naturromantiska illusionen eller förstärka intresset för den. En tumme som 

på motsvarande störande sätt rent faktiskt har suddat ut en del av en teckning ger inte samma 

tydliga närvaro av en tumme som en tumme som porträtterats och förevigats som tumme i 

fotografiet, trots att de både lämnat en retning i bilden och tydliga tum-avtryck. 

Även en avsaknad tumme är därför en närvarande tumme, via gesten och dess igenkännbara 

spår. Ett sådant tum-utsuddande skulle rent av kunna genomföras som ett imiterande, som 

inte föregås av en verklig utsuddning utan bara uppstår som tecknad imitation. En utsuddning 

som alltså uppstått och återskapats utifrån idén och beskrivningen av ett sådant ingrepp, men 



(enbart) redogör för en tänkt sådan och hur detta i så fall skulle ha sett ut. Teckningen skulle i 

detta fall imitera något som bara teckningen och tanken utfört, men som liknar det vi tror att 

det handlar om och på så vis tar del av den betydelsen. Det verkliga blir då en form av chimär 

som trots allt är möjlig att betrakta som visuell och alternativ sanning. Det som då uppstått är 

därmed en teckningsimitation av en handling som aldrig skett, på ett sätt som inte är vad det 

ser ut att vara, men blir både och; både verklighet och imitation. 

Liknande (in)grepp kan medvetet användas som ett sätt att visa på ett bildmässigt och tanke-

mässigt intresse. Det kan också visa betydelsen av en bakomliggande fascination. När fotogra-

fens redan nämnda tumme lämnas kvar och inte censureras bort antyds att det finns något 

mycket betydelsefullt i fokus, något som inte ens störs av den tumme som trots allt utgör ett så 

viktigt bildelement. I fallet med tummen kan tummen också betraktas som ett uppvisande av 

sin upphovsman/-kvinna, likt det veck eller fria streck som så tydligt refererar till en relativt 

brutal handling i relation till det precisa tecknandet i övrigt. En handling som denna låter 

även uppmärksamma relationen till förlagan och sin självständighet gentemot den, samt det 

förstahandsperspektiv som upphovsmannen/-kvinnan haft, det valda utsnittet, betraktarpo-

sitionen och den upplevda bildvärlden. Tummen i fotoförlagan sätter på så vis urpsrungliga 

urspungsupphovsmannen/-kvinnan, mig som tecknare och betraktaren i relation till varandra 

genom vårt gemensamma fokus gentemot det porträtterade, trots att vi möter det via olika 

versioner och på olika sätt. Detta är i sig en tanke som skulle kunna generera och prägla ett 

helt arbete om att indirekt mötas via teckningen. 

Att dö utan att försvinna och att försvinna som teckning

För att fortsätta tidigare resonemang om hur teckning och motiv samspelar och kan tillföra 

fler nivåer för betraktandet och tecknandet vänder jag mig till världens högsta berg; Mount 

Everest. Utifrån tanken på berget som evigt och mer eller mindre oföränderligt fenomen 

fastnade jag helt enkelt för det tankemässiga i att fånga och spendera tid med den mest svår-

gripbara av platser, samt platsens namn; ”Death Zone” (den del av bestigningen där flest dör 

på väg mot toppen och förblir kvar eftersom kroppen inte förmultnar på grund av klimatet). 

Bland bilderna av Mount Everest hittade jag några särskilt intressanta foton där Death Zone 

fanns markerat med hjälp av en penna. För mig blev dessa markeringar ett påminnande och 

ett tydliggörande av teckningens möjlighet att visualisera det som bara tanken vet, samt nå 

och påverka positioner som i verkliga livet utgör en kamp om livet. Dessa linjer förenar på 

sätt och vis teoretisk kunskap med en visuell porträttering. Det påminde mig också om hur 

okomplicerat jag kan förhålla mig till flera skalor och perspektiv samtidigt med blyertspennan. 

Likaså hur konkret teckningen kan visa den tänkta mänskliga inblandning som både teori och 

fantasi förutsätter, men inte nödvändigtvis visar upp lika explicit. Därtill blev det inneboende 

pendlandet mellan brutalitet och stillhet tydligt som samtidigheter i teckningen och teckning-

ens gråskala. Teckningens gråskala raderar dessutom skillnaden mellan en död bergsbestigares 

signalröda dunjacka och en sten (eg. natur och människa). Ingen röd jacka i världen förblir 

röd i blyertsteckningens värld. Tecknandet har på så vis gjort något med verkligheten och låtit 

naturen och människan vara likvärdiga, förenade i samma platta bildplan. Som stenar tycks 

kropparna förenas med snön och de döda kropparna uppfattas i teckningen som stillsamma 

inslag tills dess att de uppdagas som just människor. Döda människor. Vetskapen om innehållet 

ger alltså en ny dimension och ett nytt pendlande, mellan naturromantik och mänsklig tragedi, 

via tecknandets omsättande.

Här finns med andra ord möjlighet att låta bilderna av berget, den mänskliga begränsningen 

och längtandet, naturens våld och samtidiga harmoni, teckningens stilla avbildning och foto-

grafiets möjliggörande av närmande, fungera likt skikt som tycks kunna hantera och övervinna 

verklighetens begränsningar. Det är därför spännande att se på tecknandet som ett uppre-

pande som inte enbart handlar om att skapa nya versioner av befintliga bilder, utan också som 

ett tankemässigt relaterande som alltid står i relation till något både utanför och i sig själv som 

teckning. Likaså ett sätt att upphöja betydelsen av att hitta samband, just för att sambanden 

kan generera nya värden. Konstskribenten Ulf  Linde påpekar detta mycket riktigt:

Att det skulle finnas en direkt överensstämmelse mellan en målning och naturen är en-
ligt mig helt fel. En målning är en målning och natur är natur. En målning görs med 
små tecken för naturen. Uppfunna tecken som kombineras för att ge en känsla. Måleri 

är en poesi som görs med färger på en yta. En vidgning om vad medvetande är9 

9  Porträtt Ulf Linde, K-Special, SVT, sänt den 18 okt 2013 (repris från 1999)



Konstnärsreferenser 

En annan konstnär som liksom jag intresserat sig för naturen är Vija Celmins (f. 1938), som 

tecknat exempelvis stjärnhimlar, hav och spindelnät. Hennes arbeten har ofta beskrivits som 

metodiska närstudier med en detaljskärpa som kombinerar fotorealism och en upplevelse 

av abstraktion, genom att koncentrera sig vid ett utsnitt utan tydliga referenspunkter eller 

horisont. Ett slags pendlande mellan extrem realism och samtidig abstraktion på grund av 

omöjligheten att navigera eller uppfatta en tydlig mänsklig närvaro som storleksreferens hos 

bilderna. För mig är detta exempel på just det intressanta i att beskriva något väldigt specifikt 

och närgånget och samtidigt låta det så precist beskrivna fungera som en symbol för det som 

inte finns beskrivet. Likaså ett sätt att påminna om det samband som finns mellan naturen och 

teckningen vad gäller precision. 

Celmins har även arbetat med sina motiv i serier (antal) och upprepar och förevigar därmed 

i dubbel bemärkelse det som konstant förändras; först via sin akt att teckna och sen genom 

att återupprepa samma motiv om och om igen med små förskjutningar. För mig är detta en 

poetisk gest som i kombination med hennes minimalistiska förhållningssätt och sina väldigt fo-

kuserade utsnitt ger det sakliga precis vad som krävs för att övergå till att vara just poetiskt. På 

grund av detta till synes sakliga och exakta tillvägagångssätt har Celmin förknippats med mini-

malistiska målare från 1960-talet,10 vilket enligt ett strikt definitionsmässigt sätt att tänka skulle 

innebära ett ointresse för det poetiska till förmån för ett mera formmässigt förhållningssätt. Is-

tället tycker jag att Celmins visar att det inte måste finnas en motsägelse mellan det sakliga och 

det poetiska, snarare tvärtom. Emotionellt engagemang och saklighet stärker snarare varandra, 

vilket får mig att tilltalas av beskrivningar likt New York Times, där hennes arbeten beskrivits 

som introduktioner till nya universum som öppnar för något större (”opening out to infinity”11) och 

alltså inte stannar vid att vara formmässigt intressanta upprepningar. Själv beskriver Vija Cel-

mins i en intervju att hennes upprepande handlar om att framhäva skapandets betydelse, samt 

hur resultatet av det kan locka till just ett närgånget närmande och mera noggrant iakttagande 

av verkligheten. Hon har dessutom valt att presentera originalobjekt i direkt anslutning till sina 

skapade versioner, med tanken att skapa en utmaning för ögonen,12 både för betraktaren och 

10  http://whitney.org/Education/ForTeachers/Collection/VijaCelmins/AboutThisArtist (läst 2012-12-30)
11  New York Times, 10 juni 2010, Robertha Smith http://www.nytimes.com/2010/06/11/arts/
design/11galleries-001.html?_r=1& 

henne själv. Enligt mig kan ett sådant direkt sammanförande av objekt/förlaga och tecknings-

original dock leda till en onödig jakt på avvikelser eller fel och skillnader. Risken finns då att 

fokus vid sammanförandet hamnar på teckningen som ett uppvisande av hantverksskicklighet, 

på bekostnad av de tankemässiga lager och det syfte som det fokuserade och precisa tecknan-

det haft; arbetets intention. 

Samtidigt inser jag att originalet, eller förlagan, trots allt är intressant eftersom det är via den 

som teckningen tydligt kan betraktas som ett resultat av ett närgånget och hängivet stude-

rande. Förlagans form (ex. tidningsurklipp) kan om inte annat visa ett specifikt intresse. I mitt 

fall skulle användandet av förlaga i kombination med teckning kunna framhäva just intresset 

för det distanserade men samtidigt närgångna ”verklighetsiakttagande” som jag gärna skriver 

om. Via tecknandets små avvikelser gentemot förlagan skulle avvikelserna dessutom kunna 

uppmärksamma andra (medvetet tillförda) betydelser, i likhet med tummen. Exempelvis skulle 

en borttagen eller tillagd detalj kunna fungera som en kommentar, vilket kräver en första part 

(ett original) att resonera med för att framträda.

Här återkommer jag även till upprepandets och översättandets betydelse. När något visar på 

upprepning påvisas ett valt fokus alternativt en form av förändring. Inom naturvetenskapen 

är upprepandet en förutsättning för att fastställa sanning och vetenskaplig trovärdighet. I 

tecknandet kan upprepandet både handla om ett sätt att kommunikativt poängtera ett visst 

värde, likaså kan det röra teckningen som form och utförande. Att teckningen och tecknandet 

i mina arbeten upprepar en förlaga, som i sin tur upprepar verkligheten, som i sin tur relaterar 

till exempelvis den natur som i sig är ett enda stort organiskt upprepande, påminner även om 

fraktaler13 som ofta används för att beskriva just naturens likformiga upprepande. Upprepning 

kan likaså gälla tematik, hur tecknandet uppehåller sig vid ett specifikt tema. Likaså kan teck-

nandet ses utifrån ett upprepande i tecknarmässig bemärkelse, där små tecken och linjer utgör 

detaljer som tillsammans bildar helheter och poängterar gemenskaper och självständigheter 

12  “Part of the experience of exhibiting them together with the real stones, was to create a challenge for your eyes. I wanted 
your eyes to open wider.” http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=100210 (läst 2013-12-26)
13  Fraktal brukar definieras som “ett självlikformigt mönster med struktur i alla skalor” vilket betyder att det upprepar sig 
själv i olika skalor, en så kallad naturlig fraktal. http://sv.wikipedia.org/wiki/Fraktal (2013-12-16)



som annars skulle kunna misstas för att vara enskilda tillfälligheter. Jag är helt enkelt intresse-

rad av repetition som formgrepp, som metod och som en symbolisk gemenskap med naturen, 

naturvetenskapen och människans sätt att relatera till detta, samt tecknandets mer eller mindre 

symboliska omsättande och presentationsmöjligheter. Det finns därmed inget som begränsar 

teckningen från att vara både materialspecifikt inriktad och samtidigt vara engagerad i vad 

detta resultat handlar om. Som teckning kan det okontrollerbara lyda pennans tempo och 

ett vulkanutbrott kan få vara både vackert, följbart och ett resultat med stillhet och upplevd 

kontrollerbarhet. Ulf  Lindes tidigare påpekande av betydelsen att se naturen som natur och 

konst som en självklar och egen värld av betydelser, är ett tillåtande för teckningen att vara just 

en självständig iakttagelseform med en först och främst tankemässig relation. 

Övriga konstnärer som jag gärna nämner som inspiration är Hreinn Fridfinnsson, Haris 

Epaminonda och Roni Horn som alla lyckas förena symbolisk tydlighet med poetisk frihet via 

fotografi, skulptur och text. Med knapp och väl avvägd information och avskalad form skapar 

de verk med existentiella och filosofiska dimensioner och naturen som återkommande motiv. 

Roni Horns bok Another Water14 är ett bra exempel. I den visar hon foton av floden Themsens 

vatten ur ett fixerat ovanifrån-perspektiv med fokus enbart på vattenytorna. Under fotona pre-

senterar hon därtill ett delikat fotnotssystem med olika typer av vattenrelaterade referenser som 

i relation till fotona är lätta att missa vid ett snabbt överblickande. I dessa fotnoter ryms bland 

annat skönlitterära citat och dikter, information om självmord knutna till Themsen, vatten-fak-

ta, filosofiska tankar och identitetsfrågor, historiska teorier och statistik. Boken ger därmed den 

snabbt bläddrande läsaren möjlighet att se Themsen som ett uttryck för dess snabba växlingar, 

medan den som bläddrar långsamt och kommer riktigt nära även får möjlighet att uppfatta 

detaljnivåerna där noterna finns att upptäcka. På så vis blir boken inte bara ett porträtterande 

av sin läsare utan också ett verk med flera dimensioner och möjliga läsningar. I slutändan blir 

vatten alltså möjligt att betrakta som uttryck för något mer, trots eller tack vare sin till synes 

specifika upptagenher vid just vatten.  

Verket Vatnasafn/Library of  Water15 är ett annat verk av Roni Horn med samma skärpa och 

samtidiga poetiska dimension. I detta fysiska arkiv för vatten16 presenterar hon smältvatten 

14  Another Water, Roni Horn (2000) 
15  http://brooklynrail.org/2009/12/artseen/roni-horn-aka-roni-horn, i Stykkisholmur, Island. 
16  Beläget ovanför staden Stykkishólmur på Island

från isländska glaciärer i glaspelare från golv till tak i mer eller mindre mänskligt format.      

För mig är detta en poetisk akt att samla och arkivera det som per se är i ständig omvandling 

och rörelse. Att det som insamlats dessutom har just försvinnandet som gemensam nämnare 

gör själva samlandet till en form av förevigande av det som anses vara både svårgripbart och 

på väg att upphöra. Valet att låta pelarna med vattnet vara genomskinliga ger det därtill en 

presentationsmässigt viktig visuell dimension. Att en samling av smältande glaciärer inte en-

bart ses som en klimathots-påminnelse tycker jag visar på hur fint hon lyckas balansera mellan 

det brutala och det samtidigt stillsamt poetiska. Även i detta verk finns alltså motsägelser och 

samtidigheter som stärker varandra utan att låta sig överskuggas av starka och ofrånkomliga 

politiska aspekter. 

Roni Horn har även formulerat en text (se nedan) som påminner mig om just betydelsen av att 

vara närvarande i sitt arbete, i sin intention. Med närvaro blir man lyhörd och med lyhördhet 

kan man hitta nyanser som gör ens arbete ärligt och viktigt på riktigt. Hennes text blir också 

ett påminnande om att varje form av aktiv handling är av värde, både i görandet, betraktandet 

och resultatet av det. Att hon egentligen skriver om att inte göra något alls ser jag därför som 

en symbol för betydelsen av att först och främst vara just nära och närvarande och lyhörd för 

att kunna uppfatta och använda sig av sökandet, utforskandet och hängivelsen. Tecknandet är 

för mig en form av ”being here enough”, som erbjuder mig att vara på alla de andra platser, 

tankar och möjligheter som lockar, utan att egentligen behöva ge avkall på något alls. 

 

Making Being Here Enough

I don’t want to read. I don’t want to write. I don’t want to do anything but be here. Doing something 

will take me away from being here. I want to make being here enough. Maybe it’s already enough. I 

won’t have to invent enough. I’ll be here and I won’t do anything and this place will be here and I won’t 

do anything and this place will be here, but I won’t do anything to it. I’ll just let it be here. And maybe 

because I am here and because the me in what’s here makes what’s here different, maybe that will be 

enough, maybe that will be what I am after. But I am not sure. I’m not sure that I’ll be able to perceive 

the difference. How will I perceive it? I need to find a way to make myself  absolutely not here but still 

be able to be here to know the difference. I need to experience the difference between being here and not 

changing here, and being here and changing here.     
       /Roni Horn17

17  Roni Horn, Phaidon Press (2000), s.58



Madeleine Grives, chefredaktör för tidskriften 10-tal, citerar poeten Espen Stueland som 

menar att poesi kräver en särskild närvaro som ”gör motstånd mot omedelbar förenkling”18, vilket gör 

mig påmind om att även den mest passiva handling utgör en sprängkraft. Likaså påpekar hon 

att även ”uppmärksamheten och det kritiska tänkandet har en tidsaspekt”.19 Röster som dessa stärker min 

tro på tecknandets betydelse som långsam ambassadör för ett mera reflekterat förhållningssätt. 

I hög hastighet kan man inte urskilja detaljer på ett närgånget och lyhört vis. I alla fall inte 

utan att först veta att de finns. Den typen av erfarenhet gör man bäst via ett uppstannande, vil-

ket även poängteras i artikeln Den paradoxala långsamheten20. I den beskriver Helena Granström 

hur vår bild av oss själva är formad av det samhällsklimat vi lever i och att ”om ingen aktivitet 

utanför det egna jaget tycks större än sin mekaniska funktion, finns inget skäl att tro att heller jagets egna rörelse 

– inre eller yttre – skall äga en sådan rymd”.21

Med den meningen tycks hela syftet med tecknandet som vald metod förklarad. Långsam-

heten, konsten och de aktiviteter som breddar vår förmåga att vara och se oss själva som 

tänkande reflekterande varelser kan helt enkelt ge oss möjlighet att behålla tron på alternativa 

värden. ”I människans drömmar finns ingen väntan” 22 och i de glapp av långsamhet som då och då 

dyker upp finns möjligheten att använda föreställningsförmågan för att upprätthålla en längtan 

och en fortsatt fascination inför tankens möjlighet att nå allt. För mig är dessa glapp synonymt 

med tecknandet. 

Stenarna 

Stenarna rör sig endast sakta, så sakta att många menar att de saknar rörelse. Kanske en decimeter 
på hundra på hundra år, kanske mindre. Det finns stenar som legat så länge på en plats att de 
blivit användbara som centrum för en fast bebyggelse. (…) Därför är de fasta stenarna av stor 
betydelse. De står stilla. Det som står runt dem står stilla. (…) Men farligare för ordningen är de 
i smyg rörliga stenarna, just de som sakta, med århundradena som hjul under sig, flyttar sig från 
en plats till en annan. De verkar fasta, de inger den tilltro som de riktigt fasta inger. Därför är de 
så farliga. Sakta följer de med i jordens egen vandring och förflyttar så ägogränserna. De är lika 
farliga som livet självt. Det som växer. De är i hemligt förbund med löv som vecklar ut sig, som 
ständigt ger sig av i blåsten och intar varandras platser.                                                                                                                           

               /Lennart Sjögren, Tornet (1978)
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