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▲
Susanna  
Kajermo 
Törner 
The lone wolf  
support group 
2015, blyant på papir, 
50x65 cm
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Bergensbaserte  Susanna Kajermo Törner har i flere år 
jobbet med intrikate tegninger hvor hun skaper smått sur-
realistiske univers og høyst uvanlige situasjoner. Med en 
særegen strek balanseres motivene hennes på en knivsegg 
mellom idyll og tragedie, humor og det morbide, og alt er aldri 
som man tror i denne billedverdenen. Den litt søte idyllen 
brytes før eller siden når man avdekker flere av detaljene i 
motivene, og som betrakter blir man stående og spekulere 
over mulige utfall av de spente situasjonene. 

 IKONOGRAFIKEREN

Tekst  E S P E N  J O H A N S E N



«Det går att få in massa 
kanslor i en teckning. 

Eller logik.»

▲
Susanna  
Kajermo 
Törner
Isä ja kettu
(overs. fra finsk: 
pappan og reven), 
2017, blyant, collage, 
fargepenn, kaffe og 
akvarell på papir, 
65x77 cm
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Espen Johansen: Når jeg ser arbeidene dine, blir 
jeg fascinert over det rike og underfundige universet 
du formidler, og jeg undrer meg over hvordan et mo-
tiv blir til for deg. Hvordan arbeider du, og hvordan 
finner du inspirasjon?

Susanna Kajermo Törner: Jag har aldrig en 
färdig bild i huvudet av hur ett motiv ska bli när 
jag börjar på en ny teckning. Bilden växer fram steg 
för steg allt eftersom jag kommer på nya bitar och 
detaljer. Inspirationen kommer från ganska olika 
håll. Det kan vara minnen, något jag hört berättats, 
en bit av någon dröm, en film jag sett, böcker jag läst. 
Bilder ur konsthistorien, fotografier. Sagor, fabler 
och mytologiska berättelser är bra upphov till idéer. 
Helgonberättelser är ofta intressanta, och de brukar 
vara fulla av bisarra detaljer. Eller det kan vara en 
textrad ur någon låt jag hört på. Sen kan det också 
vara mer övergripande skeenden eller tillstånd i livet 
som påverkar bilderna jag gör. Som döden, eller att 
få ett barn. Allt i livet tror jag inverkar på konsten. 

EJ: Opp gjennom kunsthistorien har man gjerne 
betraktet streken og fargen som motsetninger, hvor 
streken representerte det logiske og rasjonelle, mens 
fargen var forbundet med følelsene. I arbeidene dine 
er både den sirlige blyantstreken og fraværet av far-
ger påfallende. Har denne dikotomien noen relevans 
for deg, og kan du si noe om hvordan du har arbeidet 
fram ditt personlige uttrykk?

SK: För mig är det svårt att uppleva att det tecknade 
strecket skulle representera något mera logiskt och 
rationellt, medan färger skulle stå för känslor. Det 
går att få in massa känslor i en teckning. Eller logik. 
Men jag förstår resonemanget. 

När jag började på konsthögskolan jobbade jag 
mest med måleri. Och arbetena jag sökte in med 
var målerier. Men undan för undan kom jag fram 
till att det jag egentligen var mest upptagen av var 
själva berättelserna i motiven, och inte så mycket 
målerisk teknik eller blandande av färger. Så jag gick 
mer och mer över till teckning, eller en blandning av 
teckning och collage. Jag började också brodera delar 
av bilderna. Nu använder jag inte collage lika mycket 
som tidigare, men det förekommer i somliga bilder. 
Relativt ofta lägger jag också in små områden med 
akvarell, kaffe eller färgpenna. Jag tycker om kon-
trasterna som uppstår mellan teknikerna. Kanske 
lite på samma sätt som jag intresserar mig för kon-
trasterna eller samspelet mellan humor och allvar.

EJ: Jeg har tidligere sett du har gjort mer skulptu-
relle arbeider, hvor du blant annet broderer bøker. 
Kan du fortelle om dem? 

SK: De senaste åren har jag arbetat lite med artist 
books. Jag har gjort egna böcker helt från grunden. 
Men mest har det varit gamla böcker eller fotografier 
som jag bearbetat genom att klippa och brodera i dem.  

EJ:  Tegner du litt hele tiden, eller jobber du med 
større prosjekter knyttet rundt et tema eller en for-
telling eller lignende?

SK:  I stort sett har jag alltid flera bilder på gång 
parallellt, så att jag kan växla mellan dem. Om jag 
blir trött på en tekning eller inte vet hur jag ska 
fortsätta, tar jag en paus från den och arbetar på en 
annan bild i stället. Jag tycker egentligen inte om 
att förhålla mig till teman eller specifika projekt. I 
alla fall inte medvetet.

Om det finns teman är det lättare att få syn på 
dem i efterhand, tycker jag. Ibland måste jag kon-
struera projekt för att kunna skriva ansökningar. An-
sökningar kräver alltid projektbeskrivningar. Jag ty-
cker att mitt konstnärskap är ett ständigt pågående 
projekt, utan tydliga begynnelser eller slut mellan 
olika teman. Allt överlappar … 

EJ: I 2017 illustrerte du boken The Iron Age, skrevet 
av din tante Arja Kajermo, og du har også tidligere 
illustrert for ulike magasiner samt laget vitenskape-
lige illustrasjoner for Naturhistoriska riksmuseet i 
Stockholm. Hvordan er det å forholde seg til andres 
innhold på denne måten? 

SK: När jag illustrerade Arjas bok hade jag inga ra-
mar för hur eller vad jag skulle teckna. Hon sände 
mig text, allt eftersom hon fick den färdig, och jag 
mailade henne bilderna som jag gjorde. Jag hade nå-
gra gamla familjefotografier som inspirationshjälp. 
Jag ville gärna se hur folk var klädda, t.ex., för att 
ge bilderna en slags äkthet i förhållande till tidse-
poken (50-talet) och berättelsen. Hon accepterade 
alla illustrationer jag gjorde, så det var ett väldigt 
oproblematiskt samarbete. Jag kallar bilderna jag 
gjorde till boken för illustrationer, men egentligen 
kan de alla fungera utan texten, som egna verk. 

De vetenskapliga illustrationerna jag gjort var 
något helt annat. Där fanns det inget utrymme för 
någon konstnärlig frihet. Jag tecknade yttepytte små 
delar av insekter genom mikroskop, och varenda 
ojämnhet och hårstrå skulle vara på exakt rätt plats. 
Om jag drack mer än två koppar kaffe om dagen blev 
jag för darrig på handen för att kunna teckna så 
exakt som det krävdes. Ett ganska annorlunda jobb! 

EJ:  Er det noe med arbeidet på de vitenskapelige 
tegningene som du tar med deg over i kunsten din?

 

SK: Nej, inte direkt. Eller det kanske skulle vara ett 
oändligt tålamod med små upprepade detaljer, i så fall. 

EJ: Dyr, og kanskje spesielt hunden og bjørnen, går 
igjen i flere av motivene dine. Kan du si noe om 
hvilken rolle dyret spiller i bildene dine? 

SK: I sagor blir djur ofta representanter för mänsk-
liga egenskaper, och det är något jag också använder 
mig av. Det finns mycket symbolik förknippat med 
djur, historiskt, i konst, religion, populärkultur. Allt 
det är väldigt tacksamt som inspiration. Jag tror att 
djur väcker associationer hos i stort sätt alla män-
niskor, även de som inte har någon nära relation 
till dem eller tycker om dem. Djuren finns med som 
både deltagare och betraktare i bilderna. Ibland är 
de där som offer för människors egoism eller behov 
av att kontrollera och dominera, både varandra och 
naturen. Speciellt hundarna får ofta representera 
betraktaren, både av människan och av situationen. 
De är ofta förmänskligade genom att de till exempel 
intar en plats runt ett bord, på en stol i stället för på 
golvet. En annan, enkel anledning till närvaron av 
alla djur är att djur alltid har intresserat mig. Jag 
tycker om att studera dem, och deras enorma vari-
ation i utseende, storlek och uttryck ger utmaning 
och omväxling i arbetet. 

EJ: Kunne du funnet på å skrive selv eller å utbro-
dere fortellingene dine til eksempelvis tegneseri-
eromaner?

SK: Ibland har jag tänkt att jag skulle vilja skriva 
en barnbok och illustrera själv. Kanske jag får det 
till någon gång. 

Jag uppskattar att berätta genom bilder för det läm-
nar utrymme för mysterier och parallella händelseför-
lopp. För mycket information kan kväva en intressant 
historia. En del av min arbetsprocess handlar om att 
överväga hur mycket som ska sägas i bilderna. Jag 
vill att betraktaren ska få undra och fantisera. Det är 
förresten inte nödvändigt att jag själv känner till hela 
innehållet eller betydelsen i mina egna bilder. På så 
sätt blir de mer intressanta för mig med. 

Jag har inte så stor erfarenhet av serieromaner. 
Kanske jag ska läsa några. Ord kan vara svårt, tyc-
ker jag. Om jag skulle göra en serieroman, kanske 
den fick bli utan text. Som en slags serieromanens 
motsvarighet till stumfilm. Nu kom jag av någon 
anledning att tänka på en film jag tyckte mycket 
om: Bohemernas liv av Aki Kaurismäki. Det är inte en 
stumfilm, men den har sparsamt med repliker. Och 
den är svartvit. Atmosfären i den filmen är något som 
jag skulle kunna nämna som inspirerande. Dyster, 
komisk och ömsint. 

EJ: Det er interessant at du trekker inn film og Aki 
Kaurismäki. Jeg kan betrakte bildene dine som 
stillbilder fra en film, fordi de er så ladet med et 
narrativt innhold. Jeg synes det er givende – men 
også umulig å la være – å dikte historier til bildene 
dine når jeg ser dem framfor meg. Tegningene dine 
er ofte både surrealistiske og mørke, men samtidig 
har streken din ofte en slags barnlig uskyld. Tegnet 
du også som barn, eller er dette noe du har utviklet 
fra voksen alder?

SK: Jag har tecknat så länge jag kan minnas. När jag 
var barn var jag väldigt blyg och tystlåten (ändå mer 
än nu) i sammanhang med stora grupper eller nya 
människor. Jag var inte så förtjust i att gå på dagis 
(barnehagen). Ofta föredrog jag att sitta i fred och 
teckna och fundera. Jag minns att de som jobbade 
på dagis sa till mina föräldrar att «Sanna är så duktig 
på att rita». Jag tror jag gillade att höra att jag var 
flink på något. ■
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