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Se men inte röra. Så brukar man göra när man besöker 
en utställning. För dövblinda är det desto svårare. Hur 
ska de kunna se vad fotografierna föreställer? Det unika 
treåriga projektet Taktil foto försöker ta fram bilder 
som man kan känna på och få information om olika 
beståndsdelar. 

Truls Nord arbetade tidigare som fotograf på Tekniska mus-
eet i Stockholm. Idén till projektet fick han från möten med 
dövblinda som var medlemmar i Förbundet Sveriges Dövblinda 
(FSDB) Stockholm och Gotlands län. 

– Jag blev så tagen av dessa människor. De har humor, läng-
tan och drömmar precis som jag och alla andra har. Samtidigt 
förstod jag vilka hinder de har för att kunna ta del av vår visuella 
kultur, säger Truls Nord, som inte har någon anknytning till 
dövblinda sedan tidigare. 

När och var i världen uppkom de taktila fotografierna för 
första gången?

– Jag har aldrig sett några taktila fotografier hittills. Däremot 
finns det en del taktila bilder. Men de är alltid väldigt förenklade. 
I princip kan man säga att de bara visar enkla former. Det finns 
inte någon stämning i bilderna, säger projektledare Truls Nord, 
som hoppas kunna ta fram taktila fotografier med en större 
nyansrikedom än det som finns i dag. 

Om jag till exempel fotograferar en midsommarstång, hur 
kan det taktila fotot förmedla att det är just en midsom-
marstång?

– Det är svårt att svara konkret på den frågan. Vi vet ännu 
inte hur tekniken kommer att te sig. Vi håller på att undersöka 
olika utskriftstekniker och ska börja experimentera med dessa 
nu under hösten och vintern.

Tar ni också reda på hur stort ett taktilt foto ska vara? Ett 
litet foto är kanske svårare att känna och röra på än ett 
stort?

– Precis. Det är en av många frågeställningar vi möter på 
i projektet. Vad är minsta storleken på bilden för att den ska 
fungera taktilt? En annan komplicerad fråga att jobba med är 
hur vi ska översätta fotografiet till taktil form i och med att vi 
inte kan ha med allt i ett fotografi på en taktil bild. Därför be-
höver vi ha med dövblinda som hjälper oss att utvärdera vad 
som fungerar och inte fungerar i vår översättning, säger Truls 
Nord, som numera är frilansfotograf och konstnär. 

Projektet Taktil foto är nu inne på sitt andra år. Planen är att ha 
en vandringsutställning år 2014. Titeln på den tros bli ”Våga se”. 

Bilder tagna av dövblinda läggs ut med ojämna mellanrum på 
taktilfoto.se under projektets gång. 

texter: niclas martinsson 

Graciela Gonzalo-Sundström är en av de fyra dövblinda foto-
graferna i projektet Taktil foto. Hon har tunnelseende och ser 
suddigt. För henne är det naturligt att vara med i projektet då 
hon alltid varit intresserad av konst och keramik. När hon foto-
graferar litar hon på sitt minne och sina sinnen då hon tidigare 
hade en bättre syn. Hon tar gärna naturbilder, till exempel på 
ett träd i olika skepnader. ”Jag kan inte se exakt vad jag foto-
graferar men jag kan känna igen de olika färgerna, till exempel 
när solen skiner på trädet eller när det regnar”, säger hon, som 
är pensionär. När hon besöker en fotoutställning anser hon att 
det är viktigt att hon själv får känna på fotona och inte bara får 
dem förklarade för sig via en syntolk. 

Göran Rydberg är den andra av de fyra deltagarna i projektet. 
Han har lite syn kvar och älskar att ta bilder. Vid tolv års ålder 
fick han sin första kamera. Då såg han som alla andra. Han 
berättar om sitt besök i Citybanan (en cirka 6 km lång järnvägs-
tunnel som byggs i centrala Stockholm). Egentligen kan han 
inte se i mörkret. Men han fotograferade ändå när han var i 
tunneln. Efteråt kunde han se hur det såg ut där genom att kolla 
på sina bilder i datorn med hjälp av förstoringsverktyg. ”Kul 
att kunna se efteråt”, kommenterar Graciela som sitter bred-
vid. Han hoppas att de taktila fotografierna blir så lyckade att 
blinda och synskadade kan ha nytta av dem framöver. Göran 
arbetar till vardags som lärare i dövblindtolkning, ledsagning 
och punktskrift vid Södertörns folkhögskola. 

Taktila foton som känns

”Jag använder 
mitt minne 

när jag fotar”

”Fotografering 
är min hobby”
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