
Esra Caroline Røise tror vi blir tiltrukket av det 
analoge og det nære. Selv gjør hun suksess 
med håndtegnede illustrasjoner.

Esra Caroline Røise (35) er en av dem 
som har æren for at streken er blitt trendy igjen i vår 
bildepeprede hverdag. De snapshot-aktige, feminine og 
moteinspirerte illustrasjonene hennes har gjort stor 
suksess i internasjonale magasiner som VOGUE og Nylon 
magazine, og store motemerker som Stella McCartney, 

Levi’s, Nike og Urban Outfitters har brukt Esras  
illustrasjoner i sine kampanjer. På Instagram følger 63 000 
med på hva hun legger ut. Her hjemme gjør hun oppdrag 
både for moteblader og kommersielle kunder. 

Esra har tegnet siden hun var liten. Hun er utdannet ved 
Einar Granum kunstfagskole og har en bachelor i Visuell 
kommunikasjon ved Kunsthøgskolen i Oslo. 

– Jeg kunne sitte i timevis og tegne, og det er noe 
som fremdeles gjør meg veldig glad! Jeg har alltid visst 
at tegning var noe jeg hadde lyst til å drive med. Og jeg har 
egentlig aldri hatt noen back up-plan, så jeg er veldig glad for 
at det har gått så bra og at jeg kan leve av det, sier hun. 

Et av de første utenlandske prestisjeoppdragene fikk Esra 
på begynnelsen av 2000-tallet, for det amerikanske magasi-
net Nylon. 

– Dette var før jeg hadde en hjemmeside eller noen annen 
plattform å vise fram arbeidene mine på, så jeg lastet opp 
bildene mine på Myspace, hvor de ble snappet opp av flere 
bloggere. Slik fikk Nylon sett bildene og tok kontakt. Det ga 
ikke spesielt mye penger, men jeg fikk sårt etterlengtet 
eksponering, forteller hun. 

Etter dette begynte ballen å rulle, og hun fikk flere 
oppdrag, både i Norge og i utlandet. Teknikken hun bruker 
er en kombinasjon av blyant og blekk eller vannmaling på 
papir, som skannes og etterarbeides i Photoshop. 

– Jeg tror absolutt det er en trend at håndlagde 
arbeider er blitt viktigere både i kommersielle kampanjer 

RENESSANSE
Esra Caroline Røise begeistrer med sine tegnede illustrasjoner, 

og folk går på kurs for å skrive penere. I vår heldigitale tid  
ønsker vi oss tilbake til håndverket.

Tekst Lisbeth Guldbrandsen Foto Anne Elisabeth Næss og privat Illustrasjoner av Esra Røise
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Å tegne hår fungerer 
som meditasjon for 
Esra Røise. – Da lar jeg 
tankene fly, sier hun.

Jeg tror vi ønsker 
oss noe som det står 

et ekte menneske 
med personlighet og 

ferdigheter bak.
Esra Caroline Røise

livet
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Christopher Haanes bruker 
bekrepet «skriveskam» om 
det å være flau for hånd
skriften sin. Han holder kurs 
for mennesker som vil lære 
å skrive penere.

og redaksjonelt. Moteillustrasjon har jo eksistert i forskjellige 
former i flere hundre år, og selv om jeg tviler på at det noen 
gang kommer til å bli like stort som på sin storhetstid på 
1950- og 60-tallet, har nok moteillustrasjonen fått en 
renessanse de siste årene. Flere utdanner seg som illustratø-
rer og utvikler et eget, unikt uttrykk. Og store, kommersielle 
aktører velger å bruke illustrasjon der fotografi har dominert 
tidligere. Det er veldig gøy, sier Esra.

– Hva tror du er årsaken til trenden?
– Jeg tror det er en del av et større bilde. Vi ser det samme 

innenfor mat, interiør, musikk og andre deler av populærkul-
turen. Jeg tror at den voksende interessen for håndlaget 
illustrasjon har sitt bakteppe i den digitale tidsalderen vi 
lever i. Teknologien har kommet så langt, og alt går så fort, at 
det kommer en motreaksjon. Vi blir tiltrukket av det analoge 
og det nære. Jeg tror vi ønsker oss noe håndlaget, noe som 
det står et ekte menneske med personlighet og ferdigheter 
bak – ikke bare noe som er masseprodusert.

Det er en kjent sak at du kan komme i flyt av å tegne og 
skrive. Fargeleggingsbøker for voksne har hatt en nærmest 

eksplosiv suksess, noe som i stor grad skyldes følelsen av ro 
og tilstedeværelse det å føre en penn på papir gir. Esra 
kjenner tilstanden godt.

– Det å tegne er utrolig meditativt, spesielt lar jeg tankene 
fly når jeg tegner hår. Når jeg kommer inn i en god flyt, kan 
jeg bare la hendene jobbe, mens jeg kobler ut mentalt. Jeg 
tegner både for å ha det gøy og for å slappe av, sier hun.

 Christopher Haanes (49) er en av få kalligrafer i 
Norge, og har holdt kurs i kalligrafi i over 20 år, blant 
annet på Westerdals og på workshops i utlandet. De siste 
årene har han også holdt kurs i håndskrift for voksne.

– Det er helt klart økende interesse for håndskrift blant 
yngre mennesker, i hvert fall ser jeg at det kommer flere unge 
til kursene mine. Tidligere har det stort sett vært godt voksne 
og eldre, forteller han.

På kalligrafikursene er målgruppen både profesjonelle, for 
eksempel grafiske designere, og amatører. Håndskriftskurse-
ne er beregnet på vanlige mennesker som enten sliter med 
en uleselig håndskrift, eller de som bare ønsker å forbedre 
den slik at de kan skrive julekort eller bordkort som ser litt 
ekstra elegante ut. 

Christopher startet kursene fordi han merket et behov. I 
den stadig mer digitaliserte hverdagen forvitrer håndskriften. 
Mange skriver kråketær bare de selv skjønner, og ønsker 
å gjøre noe med det. 

– Skrift er jo noe som skal deles. Med en gang skriften blir 
uforståelig for andre, så mister den sin viktigste funksjon. Det 
setter deg i en spesiell stemning både å lage og å motta et 
pent personlig kort eller invitasjon. Jeg tror veldig på det 
å skru av pc-en og mobilen og fokusere på én ting. Det gir en 
helt egen følelse å skrive for hånd. Ved å finne din egen 
rytme og konsentrere deg, så opplever du skrive- 
glede. Og som mottaker blir det mer personlig når du ser at 

Jeg tror veldig på det å 
skru av pc-en og mobilen 

og fokusere på én ting.
Christopher Haanes

Esras flotte 
illustrasjoner ble 

først oppdaget på 
Myspace.
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Kalligrafi er 
skjønnskrift, 
kunsten å skrive 
vakkert.

Fint for hånden
� Fargeleggingsbok-bølgen fortsetter. Blant de 
nye fargeleggingsbøkene med fashion-tema er 
Cara Delavigne og Kate Moss’ Colour me good-
bøker. Ifølge Amazon var fem av ti bestselgerne i 
USA i 2015 nettopp slike fargeleggingsbøker 
� Lekre notatbøker og fyllepenner er blitt 
moteaccessoirer – fine notatbøker finner du blant 
annet hos Hay, Illum og Eske interiør. De gjør seg 
like godt i håndvesken som på skrivebordet 
hjemme. 
� I kultbutikken Buly 1803 i Saint-Germain-des-
Pres i Paris selges hudkremer, dufter og hårpleie-
produkter basert på gamle oppskrifter. FLaskene 
har håndskrevne etiketter (buly1803.com).
� Se mer av Esra Røises illustrasjoner på esra-
roise.com og Christopher Haanes’ kalligrafi på 
christopherhaanes.com

Skriver med penn
Flere kjente forfattere skriver for hånd – med penn 
eller blyant. Blant dem er Thomas Espedal, Amy 
Tan, Joyce Carol Oates, Quentin Tarantino og 
Agnes Ravatn.
I podkasten «Bokpod» forteller blant annet Agnes 
Ravatn hvor mye tid og energi hun har lagt ned for 
å finne den perfekte pennen og det perfekte 
papiret.
Kilder: Bokpod og mashable.com

noen har brukt lang tid og vært nøye når de har skrevet til 
deg. I utlandet er håndskrevne kort og invitasjoner en egen 
sjanger, og man kan leve av å jobbe med dette. For eksempel 
bruker de store motehusene kalligraf til sine invitasjoner.  

Han kaller det «skriveskam», det å være flau over 
håndskriften, og ønsker  flere skal føle gleden ved å skrive. 

– Selv om vi har lært oss å skrive som barn, så bruker vi nå 
skriften vår så lite at vi mister den. Og hvis det bare er du 
som kan lese skriften din, så kan du jo ikke dele den – og det 
er jo meningen, sier han. 

– Den digitale utviklingen vil fortsette, men jeg håper at 
håndskrift vil ha en rolle ved siden av det digitale. Skrift er jo 
kultur! Det er det samme som i musikken – det akustiske 
eksisterer jo side om side med dataskapt musikk. I dag taster 
vi nesten utelukkende på pc eller mobil. 

Men vi må ikke glemme at de ferdighetene som utvikles 
når vi former noe med hånden, er uunnværlige. Det er viktig 

å huske på det menneskelige i vår stadig mer digitale 
virkelighet.

At interessen for illustrasjoner og håndskrift er økende, 
bekrefter de også hos agentbyrået byHands i Oslo. Det er 
Norges største agentbyrå for illustratører, og representerer 14 
illustratører, blant dem Esra Røise. Firmaet har vokst raskt 
siden det ble etablert for fem år siden. De har både norske og 
internasjonale kunder, alt fra store firmaer til reklame- og 
designbyråer, plateselskap, forlag og organisasjoner. 

– Det er helt klart en trend. Vi merker en økende 
interesse for illustrasjon som håndverk, og en større 
forståelse for at det er et fag og dermed tar tid og koster 
penger, forteller innehaver og agent Ida Lund Bjørnsen. 

– Vi har for eksempel ganske nylig tatt inn en typograf i 
stallen, Carl Fredrik Angell («Frisso»). Han har spesialisert 
seg på håndskrift, typografi og skiltmaling, og har vært veldig 
etterspurt. 

Har du også lyst til å tegne mer? Da er dette rådet Esra 
Røise har å gi deg:

– Ha en skissebok i veska og tegn ofte! Det trenger 
ikke være store mesterverk hver gang; småskisser og 
drodlerier holder lenge. Ikke vær redd for at det skal bli 
«stygt», veldig lite ser fint ut etter første streken uansett, og 
øvelse gjør mester. 
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