
Svartvitt
Duon bakom Soul Image skapar tillsammans kollektioner med kombinationer 
av text och bild – ofta med en karaktär av drömsk naturmystik. TEXT: PETER WIKLUND
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I somras var jag inne i en inredningsbutik 
strax utanför Stockholms innerstad för att köpa 
ett marockanskt mosaikbord och en matchande 
urna. Butiken var fylld av prylar i milda naturfär
ger, allt från mjuka plädar till vackert slitna bröd
spadar. Tillsammans gav de en tydlig ”lifestyle/
vintage”känsla, något som ytterligare förstärktes 
av de foton som prydde en av väggarna.

Bilderna var romantiskt mjuka – svartvita eller 
med dämpade färger – samtidigt som de hade en 
tydlig ton av mystik. Deras uttryck ackompanje
rades av texter, en till varje bild, som till exempel: 
”Move along your path with ease and love. For a 
soulful journey called life.”

Som upphovsmakare till verken, alltså kombi
nationen text och bild, angavs bara Soul Image. 
En snabb sökning visade att det var duon Helén 
Karlsson, fotograf och retuschör, och stylisten 
Annika OImås Nordström som låg bakom nam
net. Nu är de inbjudna för att vara expertkom
mentatorer till bilderna på temat Svartvitt.

FOKUS PÅ MODE OCH HÅLLBARHET
Helén och Annika har arbetat tillsammans i olika 
uppdrag, främst inom mode, sedan 2006.

– Vi märkte direkt att våra stilar ”klickade”. 
Vid vårt första möte hade vi tagit med oss sådant 
som vi inspireras av, och det var väldigt lika – det 
var nästan att jag undrade om jag börjat bläddra 
i min egen hög när jag tittade på vad Helén hade 
tagit med sig, berättar Annika, som är den i duon 
som står för textbudskapen i deras verk.

Redan då började de göra egna gemensamma 
bilder utanför uppdragen.

– En del var rätt renodlade modebilder, medan 
andra drog mer åt konsthållet. Det var sådant 
som kunde vara bra att ha i portfolion.

För ett par år sedan bestämde de sig för att ta 
samarbetet ett steg vidare, och började planera 
en kollektion bilder med tillhörande texter kring 
temat ”mode och hållbarhet”. Serien fick namnet 
”The soul of sustainable fashion”.

– Vi känner båda starkt för hållbarhetsfrågor, 
något som inte alltid har gått hand i hand med 
modebranschen. Det här var ett sätt att kombine
ra dessa världar, bland annat genom att lägga till 
en hel del inslag från naturen, säger Helén.

BYGGER UPP EN STORY
Inledningsvis hade de dock ingen tydlig plan om 
hur kollektionen skulle användas.

– Vi var öppna för olika möjligheter. Det kunde 
bli en utställning, en artikel eller en serie printar. 
Det viktiga var att först få ihop en sammanhållen 
kollektion, säger Annika. 

Det lyckades de med – och fick mersmak. Fler 
serier växte så småningom fram.

– Det börjar med att någon av oss får idé, 
och sedan bygger vi tillsammans upp en 
story med moodboards som vi kan utgå från. 
Därefter funderar vi på om vi ta med ytterli
gare någon i samarbetet, bland annat har vi 
arbetat en hel del tillsammans med en hår och 
makeupartist som kan komplettera våra idéer 
på ett bra sätt. Till sist handlar det om att 
hitta modeller och miljöer som kan passa – det 
är sådant som påverkar slutresultatet väldigt 
mycket, berättar Helén.

I november 2019 offentliggjordes resultatet av 
deras samarbete, när de lanserade sina kollek
tioner under det gemensamma namnet ”Soul 
Image” och startade en printförsäljning. 

KLIMATVÄNLIGA PAPPER
De erbjuder printarna i tre olika storlekar: 15x21 
cm, 30x40 cm och 50x70 cm. Bilderna är tryckta 
på 240300 grams papper, antingen Scandia 
2000 från Lessebo eller Munken Lynx från 
Grycksbo (Arctic Paper). 

– Båda dessa pappersbruk är väldigt noga med 
hållbarhet, vilket förstås är viktigt för oss. Lessebo 
går till och med ut med att de är det mest hållba
ra pappersbruket i världen, men vi nöjer oss med 
att konstatera att det är klimatvänliga premium
papper vi använder, säger Annika.

Några av verken finns också en begränsad 
specialupplaga; 25 exemplar i storlek 50x70 cm 
på papper från Saunders Waterford. Dessa bilder 
är numrerade och präglade för hand med Soul 
Imagelogotypen.

– Det finns ingen tydlig storsäljare utan be
ställningarna har en väldig bredd, både vad gäller 
motiv och storlek. Men en som har varit lite extra 
populär är den svartvita ”Togetherness” ur vår 
allra första kollektion, säger Helén. 

BILDKRITIKER
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Togetherness

”Together we are strong. 
Together we can do it.
Together we worship our nature, 
our planet and the whole universe.”

© Soul Image
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Pärlhyacint, från Flora Supersum. 
© Soul Image



BILDKRITIK: SVARTVITT 41

BRA KONTAKT MED TRYCKERIET
Beställningarna som kommer via den egna 
webbshoppen tar de själva hand om och skickar 
iväg från det lilla lagret med printar som finns i 
ateljén på Södermalm i Stockholm. De har också 
återförsäljare i Sverige, Danmark, Finland och 
Tyskland.

– Vi säljer till över 25 butiker i Sverige, och 
även om det har gått bra så märker vi förstås 
effekter av pandemin. Många butiksägare är 
försiktigare än de skulle ha varit normalt. En del 
branschmässor har också blivit inställda, och det 
hade annars varit bra marknadsföringstillfällen 
för oss. Nu har vi i och för sig just varit med på 
en digital mässa som arrangerades i Shanghai.

KÖPTE KAMERA FÖR FÖRSTA LÖNEN
Helén Karlsson har fotograferat sedan hon var 
liten.

– När jag var 14 år gammal hade jag mitt första 
sommarjobb, och för lönen köpte jag en system
kamera, berättar hon.

Fotointresset höll i sig, och efter  gymnasiet fick 
hon praktik som fotoassistent hos en reklam
fotograf. Men under den perioden tyckte hon att 
fotografyrket kändes för tufft, och hon arbetade 
med helt andra saker under ett par år. Suget efter 
foto kom tillbaka, och hon började åter som assis
tent, denna gång på Studio Tranan där hon inte 
minst lärde sig mycket om ljussättning.

Helén arbetade också i fyra år i ett fotolabb 

– ”där fick jag bland annat kopiera Lennart 
Nilssons svartvita bilder” – innan hon bestämde 
sig för att starta eget som fotograf.

– Inriktningen har varit ungefär densamma 
hela tiden. Det är människor i miljö, på olika sätt, 
och en hel del har varit porträtt eller modejobb. 

Många fotografer vittnar om omfattande för
sämringar på arbetsmarknaden under året, men 
Helén verkar ha klarat sig relativt bra.

– En trend som har pågått rätt länge är att det 
har blivit färre tidningsjobb, så jag har ändrat in
riktning och gör mer reklam och årsredovisning
ar nu. Visst har det varit några avbokningar där, 
men jag har ändå haft en del jobb hela tiden.

HÅLLER ETT GLAS FRAMFÖR OBJEKTIVET
Den drömska karaktären i kollektionerna har 
Helén ibland skapat direkt i kameran, genom att 
till exempel hålla ett glas eller en liten spegel fram
för objektivet. Hon använder också gärna dubbel
exponeringar för att se hur resultatet kan bli.

– Andra gånger växer bilderna fram under 
bildbehandlingen. Det kan vara väldigt många 
olika lager som jag laborerar med när jag sitter 
vid datorn. Jag kombinerar gärna de nytagna 
digitala bilderna med inskannade negativ.

Hon berättar om en speciell bildserie som har 
fått ”följa med” in i en del Soul Imageverk:

– Jag var Eritrea för en massa år sedan, och 
på den tiden fotograferade jag analogt. Jag stod 
vid handfatet hos familjen jag bodde med och 
framkallade, och några storformatsnegativ blev 
väldigt överexponerade. Men de bilderna har 
kommit till nytta nu, genom att bidra till stäm
ningen och atmosfären.

Det är under bildbehandlingssessionerna som 
det avgörs om en bild ska vara svartvit eller ha 
kvar några inslag av färg.

– Det handlar helt enkelt om att testa vad som 
känns bäst för varje enskild bild, vilken känsla 
den ska ha. Svartvitt kan vara användbart på 
olika sätt: det kan bidra till en ”filmisk” karaktär 
eller förstärka dramatiken i en bild. Men det kan 
också passa perfekt för bilder med en mer lugn 
och mjuk känsla.

KAMERAHUS
Nikon D850

OBJEKTIV
Sigma 135 mm f/1,8 Art

Sigma 24-70 mm f/2,8 Art

Nikon 400 mm f/2,8

Lensbaby

ÖVRIGT
Vinglas och spegel för effekter i bilderna

KAMERAVÄSKAN

Soul Dancer

”Dance with all the magic within you 
and all the magic around you.
Dancing with the moon, the sun and 
all the celestial stars.”
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