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Forord 
 

Gjennom flere vandreutstillinger med forskjellige tema formidler Nordnorsk 

Kunstmuseum kunst til barn og unge i skolene i Nord-Norge. Mange skoler ligger 

langt fra byer og steder der man kan se original kunst, og vandreutstillingene blir en 

måte å nå ut til disse skolene. 

 

Evig eies kun det tapte er en vandreutstilling som kan brukes av alle klassetrinn fra 1. 

til 10. klasse. De fire svart/hvitt-fotografiene av Geir M. Brungot som utgjør utstillinga 

er tatt i tidsrommet 1986 til 1996. Sjøl om bildene ble tatt på forskjellige tidspunkt, har 

de felles tematikk. De handler alle om døden, direkte eller indirekte. Motivene er fra 

en kirkegård, fra en skog og av ei ung kvinne med ei dokke. De to fotografiene fra 

kirkegården tematiserer ritualer ved menneskelivets slutt, det tredje understreker 

naturens forgjengelighet, mens det siste gir sorgprosessen et ansikt. Bildene er 

delvis preget av Geir M. Brungots egne opplevelser i forhold til døden. Han har sagt 

følgende om temaet: ”Det er viktig å lære både unge og gamle at sorg både er sterkt 

personlig og heilt universelt. Alle opplever det og ein må lære seg å leve med det 

som best ein kan. Ein føler også ofte redsel ved tap, at det skjer på nytt, at det kan 

ramme ein sjølv og at det er urettferdig at det skjer akkurat ein sjølv. Men tida lækjer 

alle sår og ein vil etterkvart hugse det som er godt. Men det kan ta lang tid. Det er 

ikkje alt som let seg ordne på 20 såpeserie-minutt.” 

 

I dette heftet får lærerne en kort presentasjon av kunstneren, bildene, teknikken og 

virkemidlene, og forslag til hvordan man kan bruke utstillinga i undervisninga. De tre 

førstnevnte delene er ment som en innføring for lærerne slik at de skal få et begrep 

om hva og hvem dette handler om. De to siste er ment å brukes sammen med 

elevene, slik at de får dannet seg sitt eget inntrykk av hva bildene handler om.   

 

Utstillinga og undervisningsheftet er utarbeidet av museumsadjunkt Ingrid Norum 

(2002) ved Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø. 

 

 



 

Geir M. Brungot 
 

Fotografen Geir Morten Brungot ble født i Fosnavåg i Møre og Romsdal i 1962. I dag 

bor og arbeider han i Sykkylven på Sunnmøre. Brungot har ingen profesjonell foto- 

eller kunstutdanning, men han var i mange år medlem av i Sykkylven Kameraklubb. I 

1985 deltok han på en workshop med Lewis Baltz, arrangert av Forbundet Frie 

Fotografer (FFF) i Lofoten. Denne workshopen  utløste et ønske hos Brungot om å 

satse på fotografiet på et profesjonelt kunstnerisk nivå. Han har siden den gang hatt 

flere separatutstillinger, deltatt på mange kollektiv- og gruppeutstillinger og hatt to 

utsmykningsoppdrag for Sentralsykehuset i Møre og Romsdal. Han har også mottatt 

en rekke stipender. 

  

Brungot arbeider i serier. Flere av disse kan sees på som evighetsprosjekter. Det 

kommer hele tiden nye bilder til. Et av prosjektene er Verda ifylgje meg, en slags 

kunstnerisk dagbok, og et annet er en serie med bilder som har døden, sorg og savn 

som tematikk. Framstillingene fokuserer på naturens forgjengelighet, død og 

antydninger til religiøs symbolikk. 

 

Brungots hovedmotiv er det sunnmørske landskapet i vid forstand. Noen ganger 

skildrer han sin barndoms landskap på en svært personlig, varm og gjenkjennende 

måte, men uten å bli sentimental. Andre ganger ser han det med et nøkternt, kjølig 

og distansert blikk. En viss forlatthet preger de sistnevnte bildene. Han er opptatt av 

kulturlandskapet, men også den uberørte naturens tilfeldige mønstre tiltrekker seg til 

stadighet hans oppmerksomhet. Brungot stopper opp ved detaljer vi andre som regel 

bare haster forbi. 

 

Brungots bildeproduksjon preges av en veksling mellom en romantisk og en nøktern 

holdning til landskapet som symbol for følelser, mellom det stedsrelaterte 

gjenkjennbare og detaljer løsrevet fra tid og sted og mellom det generelle og det 

spesielle. Han veksler også mellom lyse og mørke bilder og mellom store og små 

formater. Fotografiene hans er svært nøye komponerte og den måteholdne bruken 



av virkemidler kan til tider helle mot det asketiske. Han har valgt å konsentrere seg 

om svart/hvitt-fotografiet, noe som forsterker bildenes kjølighet. 

 

Bildekommentarer 
 

Bildet Blomster og kister er fra serien 

Heimsavn. Det ble fotografert i 1990 på 

en gammel kirkegård som nå er en del 

av Herøy kystmuseum. Brungots 

maksimale utnyttelse av svart/hvitt-

fotografiets gråtoneskala og bruk av stor 

dybdeskarphet, framhever detaljene i 

bildet. Han har valgt et tett utsnitt, og på 

den måten fjernet himmelen fra 

fotografiet. Vi får bare se det jordiske. Hovedmotivet i bildet er de ærverdige gamle 

gravmonumentene i støpjern. De er så flotte at jeg går ut i fra at de må ha vært for 

rikfolk. De minner om likkister i fasongen, men liket ble begravd på vanlig måte og 

støpjernskisten plassert over grava i ettertid.  

 

Fotografiet er spekket med symboler knyttet til døden og det hinsidige på to plan. 

Noen av symbolene er brukt bevisst i forbindelse med begravelsen, andre er 

naturgitte. Disse har fotografen vært mer eller mindre klar over da han tok bildet. 

Støpjernsmonumentene er dekorert med flere forskjellige relieffer. På kortenden av 

de kisteformede gravmonumentene ser vi et kors, et anker og et hjerte. Dette er 

velkjente symboler for de tre dydene tro, håp og kjærlighet. Kransen som henger på 

korset kan symbolisere at dydene har seiret over døden. Monumentenes langsider er 

dekorert med to engler. Englene er Guds sendebud, men de fungerer også som 

beskyttere og som veivisere for sjelene på dommedag. Kransen, som er plassert 

sentralt på langsida, er et symbol på de frommes lønn i himmelen, men den kan også 

vise til kransene som tradisjonelt sett gis til de avdødes minne ved begravelser. Den 

liggende gravsteinen til venstre er en barnegrav. Per Laurits ble født i 1887 og døde i 

1890, bare tre år gammel.  



 

I forgrunnen, i skyggen av en flaggstang, står en liten klynge med snøklokker. Deres 

hvite farge og plassering i det gyldne snitt i komposisjonen, gjør at blikket vårt føres 

raskt til dem. Skyggen av flaggstanga skaper en dynamisk og oppbrutt diagonal i 

bildet. Snøklokkene  

forbinder jeg med noe rent og uskyldig eller med dødens blekhet. Men først og fremst 

er de et tegn på gryende liv og vår, og våren assosieres gjerne med gjenfødelse og 

oppstandelse. De  

utgjør det eneste levende elementet i bildet. I fotografiets øvre del ser vi en kirkeruin, 

et steingjerde som omkranser kirkegården og en tregrind som fører ut på en kai. 

Grinda kan her assosieres med porten til det hinsidige. I mange kulturer markeres 

overgangen fra et stadium i livet til det neste at man går gjennom en port, da den 

utgjør en grense, en terskel. Ved kaia ser vi havet. Det kan minne oss om eldre 

forestillinger om at man måtte krysse et hav på vei til dødsriket. Redningsbøya som 

henger på stativet utenfor porten utgjør et paradoksalt element i bildet. Ingen av de 

som befinner seg på kirkegården kan reddes av den, men den kan kanskje redde folk 

fra å havne her for tidlig? Bildet forteller oss mye om gammeldags gravskikk og 

kristen symbolbruk, men også om elementer i naturen som det kan knyttes 

dødssymbolikk til. 

 

Bildet Anna med barnet er fra serien 

Kystlandskap. Det ble fotografert på den samme 

kirkegården på Herøy i 1992. Brungot bruker 

også her et vidt spekter av gråtoner, men 

dybdeskarpheten er ikke like stor som i det 

forrige fotografiet. Her er forgrunnen skarp, mens 

bakgrunnen er diffus. Hovedmotivet et 

støpejernskors. Brungot har valgt et så tett utsnitt 

at man bare ser midtdelen av korset. Korset deler 

fotografiet i fire felt. I de to øverste skimter vi et 

hvitt hus med mørkt tak. I det venstre øvre feltet 

har en edderkopp spunnet sin vev. På korset står det: ”Anna med barnet, 2.2. 1841”. 

Det får oss til å undre: Hadde ikke Anna noe etternavn? Var hun av lav rang? Hva er 



historien bak en slik påskrift? Ifølge Brungot hører det en sann, men makaber historie 

til korset:  

 

”Anna var gift med ein tollar frå Fosnavågen. Ho døde i barsel og på den tida 

vart folk hurtig begravd (fordi det var lite jord der ute på øyane, måtte ein 

bringe med seg jord sjølv til jordfestinga). Fordi det ikkje var så mange prestar 

på den tida vart det sett på eit rør frå kista og opp i friluft slik at når presten 

kom fekk han via jord ned på kista  

gjennom det. Om kvelden etter begravelsen gjekk kjøpstadeigaren tur nede på 

området (ein ser kjøpestaden oppe til venstre i bilete som ein kvit gavl). Han 

høyrde merkelege  

lydar frå kyrkjegarden. Dagen etter grov dei oppatt kista. Då var ungen fødd 

og kloremerker på lokket i kista!!!”  

 

En ekte grøsser med andre ord! 

 

Også dette fotografiet sier en del om gammeldags gravskikk og symbolbruk. Korset 

har tre synlige relieffer. Øverst ser vi en sommerfugl som er et symbol på livets 

forgjengelighet og på oppstandelsen. Under denne er det en kokong eller larve. Den 

får meg til å tenke på det lille barnet som aldri fikk vokse opp og bli ”sommerfugl”. 

Olivenkvisten nederst på korset kan symbolisere at de dødes sjeler har gått heden i 

fred. Spindelveven som Brungot så fint har skildret, får fram at dette er en nedstøvet 

og glemt grav. Veven får meg også til å tenke på at  livets farefulle vei er over for de 

som ligger begravet her. 

 

Fotografiet Karin med dokke tilhører ikke 

noen serie. Det er et portrett av 

Brungots kone og det er tatt hjemme i 

deres stue i Sykkylven i 1985. I dette 

bildet har Brungot hovedsakelig benyttet 

seg av lyse gråtoner. Lyset er jevnt, men 

vi aner en litt sterkere lyskilde på hennes 

høyre side. Utsnittet er såpass tett at vi 

ikke ser hele hodet hennes. Dybdeskarpheten er veldig liten, det er i grunn bare 



hennes venstre øye og noe av håret som er i fokus. Resten er litt slørete og uskarpt. 

Dette er med på å forsterke det sterke uttrykket i blikket hennes. Vi er vitne til en 

privat øyeblikk i Karins liv. Sorg er noe vi bærer inne i oss og mange av oss skjuler 

den godt. Karins sorg er delvis utsatt for vårt blikk, delvis gjemt bak håret. Vi ser at 

hun har grått. Dokken hun holder i høyrehanda gir oss en pekepinn på hvorfor hun er 

så lei seg. Hun klemmer den inntil kinnet som trøst. Den blir et symbol på barnet de 

mistet. Datteren deres døde bare to år gammel etter en hjerteoperasjon.  Jeg 

opplever at det er  

en slags forbindelse mellom dette bildet og Anna med barnet. Det handler om 

kvinneskjebner og om barn som ikke fikk vokse opp. 

 



Fotografiet Svart skog er fra serien 

Markens grøde. Det ble tatt i Sykkylven i 

1996. Her har Brungot dyrket fram de 

mørke gråtonene og han har brukt relativt 

høy kontrast ved kopiering av papirbildet. 

Dette gir et mer grafisk inntrykk enn det vi 

har sett i de andre bildene. 

Dybdeskarpheten er stor. Her er det et 

mønster i naturen som har fanget 

fotografens oppmerksomhet. Det vi ser er nakne trestammer og tuer med gress i 

sidelys. Det kan se ut som det er lav kveldssol som gir denne spesielle belysningen. 

Variasjonen mellom trærnes mørke og lyse vertikale stammer og de diagonale 

skyggene de skaper, er med på å underbygge inntrykket av et grafisk mønster. 

 

I mange kulturer er treet symbol for liv og fruktbarhet. Hvis dette bildet er tatt om 

høsten så kan trærne sees på som et bilde på død. Hvis det er våren Brungot har 

foreviget, så kan trærne oppfattes som sinnbilder for oppstandelse og nytt liv. Sett i 

sammenheng med de andre bildene på utstillinga, framstår naturens livssyklus som 

en parallell til menneskets. I gamle naturreligioner oppfattet man trærne som besjelte 

vesener og man tilba dem på lik linje med andre ”naturguddommer”. Menneskene sto 

i et følelsesmessig forhold til naturen. Brungot har kanskje med dette fotografiet 

forsøkt å lage et bilde av en sinnsstemning han har følt? 

 



Fotografi 
 

Oppfinnelsen av fotografiet blir regnet til året 1839, da den franske teatermaleren og 

forretningsmannen Louis Jacques Mandé Daguerre offentliggjorde sine oppdagelser 

for hvordan man kunne fremstille et bilde av virkeligheten på en lysfølsom plate. 

Dette første fotografiet ble kalt Daguerrotypier etter ham. Så snart oppfinnelsen var 

kjent ble det gjenstand for en voldsom interesse, og nesten med det samme tatt opp 

av portrettmakere. Det å få sitt portrett tatt hadde tidligere vært en relativt kostbar 

affære, da man måtte sitte modell for en maler. Senere kom silhuett-portretter til, men 

først med fotografiet hadde man en teknisk framstilling som kunne tilfredsstille alle 

krav til en realistisk avbildning, og som samtidig var så billig at store deler av 

borgerskapet hadde råd til å la seg fotografere. Til å begynne med var 

eksponeringstiden svært lang, men den forbedret seg raskt, og fra 1841 kunne man 

lage et portrett på under to minutter. Dette var likevel lang tid, og man måtte bruke et 

stativ med nakkeklemme for å sikre at modellen var i ro under hele tagningen. Ikke 

rart da at de portretterte på disse bildene gjerne framstår som alvorlige og noe stive.  

  



På grunn av at fotografiet var en mekanisk framstilling  av virkeligheten egnet det seg 

spesielt for portrettering, hvor nettopp likheten var viktig. Og selv om kunsten på 

denne tiden var preget av en etterligningstradisjon, ble spørsmålet omkring 

fotografiets kunstneriske status gjenstand for intense meningsutvekslinger. Imidlertid 

hadde fotografiets forløper, Camera obscura, blitt brukt av kunstnere helt siden 1600-

tallet. Dette var en mørk boks, hvor man gjennom et hull i veggen kunne få avbildet 

verden utenfor helt nøyaktig. Det fantes både store, teltlignende varianter og mindre 

bokser med linse, samt speil for å rettvende bildet. Disse camera obscura var 

imidlertid fortsatt bare hjelpemidler for kunstnerne til å nå en troverdig gjengivelse av 

virkeligheten, fortsatt måtte de beherske tegnekunsten eller malerkunsten for å skape 

bilder. Men med fotografiet ble den kunstneriske hånden helt overflødiggjort. 

Avbildningen fant sted ved fysiske lover og kjemiske midler.  

 

Naturen avbildet seg selv, som mange sa, slik at både ånden og hånden syntes 

fraværende i det endelige bildet. 

 

Kritikken mot fotografiet som kunstnerisk medium ble naturligvis reist med bakgrunn i 

maleriets estetikk. Det var maleriet som satte standarden for det kunstneriske 

bildeuttrykket, og derfor ser vi at flere fotografer søkte et uttrykk som nærmet seg 

maleriets, for på denne måten å understreke at også fotografiet hadde et kunstnerisk 

potensiale. Rent konkret medførte dette at man forkastet det skarpt fokuserte, 

detaljrike fotografiet, og laget bilder med maleriske effekter ved å bruke softfilter eller 

en strømpe foran objektivet. Denne epoken med duse bilder som skulle ligne mest 

mulig på malerier kalles for piktorialismen, og den varte fram til ca. 1915. Sentrale 

portrettører fra fotografiets tidlige epoke er Julia Margaret Cameron, som innførte det 

ekstreme nærbildet i portrettet, og Nadar, som portretterte mange av Frankrikes mest 

innflytelsesrike menn i sitt fotoatelier. 

Etter 1915 frigjorde fotografiet seg gradvis fra maleriet, noe som nok har 

sammenheng med at maleriet også frigjorde seg fra kravet om mimesis, etterligning. 

Nå ble det viktig for fotografiet å utvikle sin egen estetikk, og Straight Photography 

var resultatet. Her kom detaljrikheten og skarpheten tilbake mens den nitidige 

arrangeringen av scener ble forlatt. Fotografiet skulle registrere, dokumentere, slik at 

enkeltobjekter og utsnitt fra virkeligheten ble fotografenes motiver. Nettopp det å 



gjengi virkeligheten ble viktig for fotografiet, ettersom det var autentisiteten som var 

fotografiets fortrinn foran andre kunstarter.  

 

Siden har også dette forandret seg, og i dag kan vi se et uttall av forskjellige 

tilnærmelser til fotomediet. Én tendens er at fotografiet igjen nærmer seg 

piktorialismens estetikk ved at man igjen begynner å arrangere scener, iscenesette 

en annen virkelighet. En av grunnene til dette er naturligvis at fotografiets autentisitet, 

dets troverdighet når det gjelder avbildningen av virkeligheten begynner å bli 

frynsete. Dette skyldes fremkomsten av det digitale bildet, hvor fotografier kan 

manipulere med virkeligheten. Slik sett har teknologiske utviklinger også betydning 

for kunstnerisk tilnærming. En fotograf som Vibeke Tandberg har utnyttet  

datateknologien til å skape en egen fotografiske virkelighet hvor hun iscenesetter seg 

selv i miljøer og livssituasjoner hun aldri har opplevd. Likevel finnes det fortsatt 

fotografer som fremhever fotografiet som dokument, som er opptatt av å fange deler 

av virkeligheten for ettertiden.  

 

Tekst av Tore Kirkholt 

Bildevirkemidler 
 

Lys 
Lys er den viktigste forutsetningen for å lage et fotografi. Det er også viktig å 

bestemme hvilket lys man vil ha og hva som skal lyses opp for å få det ønskede 

resultatet.  

Bruker fotografen naturlig eller kunstig lys? 

Hvor kommer lyset fra i de forskjellige bildene? 

Er noen av motivene belyst av mer enn én lyskilde? Hva er i så fall hensikten med 

det? 

Finnes det en lyskilde inne i noen av bildene? 

Dybdeskarphet 
Fotografene bestemmer sjøl om de vil at et bilde skal ha stor dybdeskarphet eller 

ikke ved å stille på blenderåpningen hvor lyset slipper inn i kameralinsen. Et høyt 



blendertall gir en liten åpning og man får stor dybdeskarphet i bildet, mens et lavt 

blendertall gir en stor åpning og man får liten dybdeskarphet. 

Har de forskjellige bildene stor eller liten dybdeskarphet? 

Hva oppnår Brungot ved å bruke stor dybdeskarphet? 

Hva i motivet har fotografen valgt å gjøre skarpt og detaljert, hva har han valgt å 

gjøre uskarpt og utflytende? 

Farger 
Hvorfor tror dere Brungot har valgt å fotografere med svart/hvitt-film? 

Ville vi fått det samme inntrykket av motivene hvis bildene var tatt med fargefilm? 

Synsvinkel 
Fotografens synsvinkel har mye å si for det inntrykket et bilde skaper. Tar man for 

eksempel bilde av et barn fra ”voksen høyde” vil det se helt annerledes ut enn om 

man bøyde seg ned i barnets høyde for å ta bildet. Fotografer bruker dette bevisst. 

Studer de fire fotografiene og prøv å fastslå hvor fotografen/kameraet har befunnet 

seg i det bildet ble tatt. 

Utsnitt 
Fotografen registrerer ikke bare virkeligheten, men velger å forevige et utsnitt av den. 

Vær observant på hva fotografene tar med og prøv å forestille dere hva de bevisst 

utelater. 

 
 
Komposisjon 
Fotografen som alle andre kunstnere komponerer sitt bilde. Han er oppmerksom på 

linjer og geometriske former i  virkeligheten og drar nytte av dem i det han velger et 

utsnitt.  

Bevegelses-uskarphet 
Noen fotografer bruker det bevisst, andre får bevegelsesuskarpe bilder ved et uhell. 

Bevegelsesuskarphet kan gi tøffe effekter av liv og bevegelse i bildet. 



Kopieringsprosessen 
Når fotografene kopierer et bilde, f. eks fra et negativ til et fotopapir ved hjelp av en 

forstørrer, har de muligheten til å bruke virkemidler som etterbelysning og 

kontrastfiltre for å gi bildet det rette uttrykket. 

 

Lesetips 
Tidsskriftet Form, ”Formidling av kunstnerisk foto til barn og unge i en digital 
tidsalder. Å tegne med lys”,  nr. 4 – 2001. 
Biedermann, Hans: Symbolleksikon, Cappelens Forlag a.s, trykket i Slovenia, 1992. 

 



Forslag til undervisningsopplegg 
 

Læreren kan velge om de vil montere utstillinga i hemmelighet for så å ha en 

”offisiell” åpning, eller om de vil ta elevene med i dette arbeidet.  

 

Bildesamtale 
Læreren kan på forhånd gå gjennom forskjellige virkemidler med elevene og 

eksemplifisere disse. Så kan man se på bildene sammen og læreren kan spørre 

spørsmål som gjør elevene oppmerksom på hva de inneholder og hvilke virkemidler 

kunstneren har brukt for å formidle dette innholdet. Elevene kan for eksempel deles 

opp i grupper og beskrive hvert sitt bilde for de andre i klassen. Læreren kan også 

prøve å finne ut hvilke følelser fotografiene vekker hos den enkelte. Er det noen av 

bildene som er triste, fine osv? 

Her er noen forslag til spørsmål for å få i gang en dialog med elevene om bildet: 

 
Blomster og kister: 
Hva ser du i bildet? 

Hva er kistene laget av? 

Hva syns du om dem? 

Hvem er det som er gravlagt under dem? 

Hvilke dekorasjoner ser du på kistene? 

Hva kan de bety? 

Hvilke naturgitte dødssdymboler kan Brungot ha vært oppmerksom på? 

Hva forbinder du med snøklokkene? 

Hvilken betydning kan vi tillegge grinda?  

Hva med livbøyen? 

Hvordan er dybdeskarpheten i dette bildet? Hvorfor har Brungot valgt å gjøre det 

slik? 

Enn bruken av gråtoner? Hva framhever de? 

Hvilket utsnitt har han valgt? Hva har han unngått å ta med? 

 

Anna med barnet: 
Hva er dette? 



Hvem er gravlagt her? 

Hvorfor har hun ikke noe etternavn? 

Hvorfor er hun gravlagt sammen med et barn? 

Hvilke dekorasjoner ser du på korset? 

Hva kan de bety? 

Ser du noe naturgitt dødssymbol her? 

Hvordan har Brungot komponert bildet? 

Hva er skarpt i dette bildet? Hva er uskarpt? 

 

Karin med dokke: 
Hva ser du? 

Hvorfor skjuler Karin halve ansiktet sitt? 

Hvorfor gråter hun? 

Hvem har dokka tilhørt? 

Hvor kommer lyset fra? 

Hva slags gråtoner har Brungot brukt her? 

Hvordan er dybdeskarpheten? Hva er skarpt? 

Hvilken effekt har valget av utsnitt? 

Er det noen sammenheng mellom dette bildet og det forrige? 

 

Svart skog: 

Hva er dette? 
Hvorfor har Brungot interessert seg for dette motivet? 

Hvor kommer lyset fra? 

Hva slags gråtoner har fotografen prøvd å få fram her? 

Hvordan er dybdeskarpheten? 

Hva er det som skaper et mønster i bildet? 

Hva kan trærne være et symbol på? 

Hvis Brungot har prøvd å skildre en sinnsstemning med dette bildet, hvilken er det? 

Er det noen sammenheng mellom dette bildet og de forrige? 

 

Man kan også bruke bildene som utgangspunkt for en mer generell diskusjon om hva 

man kan uttrykke med et fotografi. Forslag til spørsmål: 



Hva kan man uttrykke i fotografier som man ikke kan i malerier eller omvendt? 

Kan fotografier fange en persons sjel?  

Ligner man alltid på seg selv i et fotografi? 

Finn fem ”bevis” for at fotografi ikke gjengir virkeligheten (for eksempel: 

todimensjonalt istedenfor tredimensjonalt, forminsket i forhold til virkeligheten, ofte i 

svart-hvitt i stedet for i farger som i virkeligheten, et lite utsnitt av en helhet, et frosset 

øyeblikk/et brøkdels sekund). 

 

Arbeidsoppgaver 
Lag kikkehullsark for å illustrere utsnitt av virkeligheten. 

 

Få elevene til å ta bilder av noe de forbinder med døden. Kanskje kan de ta seg en 

tur på den gamle kirkegården  og tegne eller fotografere forskjellige 

gravmonumenter, symboler osv. Slå opp i symbolleksikon for å finne ut hva 

symbolene kan bety. Bruk gjerne både svart/hvitt- og fargefilm og eksperimenter med 

forskjellene. Vær oppmerksom på virkemidler som bakgrunner, lyssetting, synsvinkel, 

utsnitt og dybdeskarphet. Hvis skolen har datamaskiner med 

bildebehandlingsprogram, så la elevene leke seg med forskjellige utsnitt, kontraster 

og effekter. 

 

Be elevene om å lete hjemme hos besteforeldre og oldeforeldre etter bilder fra 

begravelser, etter sørgekranser, sørgebånd, sanghefter fra begravelser og lignende. 

 

Diskuter hvordan døden og ritualene rundt den skildres i media (bøker, aviser, tv).  

 

Lag en fotoutstilling hvor hver elev velger ut ett bilde de har tatt. Man kan også 

inkludere gjenstander man har funnet som er knyttet til begravelsesritualer. Elevene 

bør få snakke om eget arbeid, slik at den enkelte øves i å vurdere sin egen bruk av 

kunstneriske virkemidler. 

 

Tverrfaglig bruk av bildene 
Religion: forsk på dødsritualer, synet på døden og synet på livet etter døden i vår og 

andres kultur. Hvordan sørger vi og hvordan bearbeider vi sorgen? 



Naturfag: hva skjer egentlig med kroppen når vi dør. 

Musikk: let etter sørgemusikk/ musikk som omhandler døden innenfor flere 

musikksjangre. Begravelsessalmer, pop-låter osv. 

Norsk: skriv om en sorgopplevelse du har hatt. Les noveller om døden, eller 

analyser et dikt slik som dette som omhandler både døden og fotografiet: 

 
 

Til mitt fotografiapparat 
Mitt kamera – en sammenrullet orm, 

et blink i slangeøyet, jeg er redd 

din gifttann der og messingmunnens 

snapp. Den hugget nyss 

et snitt av mitt sekund. Et stykke jeg 

sank ned med hår og skjegg 

i tidens sjø. Helt stiv, 

forgiftet ligger det og trekker vann, 

en engel snart 

av hvitt papir. Og ikke mig. 

 

Min tid går videre. Men det som mest 

beklemmer er det korte nu. Det glimt 

som ble foreviget i papp. 

For mitt sekund 

er mer enn skjegg. Min tid er blå 

og ikke hvit og gul som lik i vann. 

 

Fra diktsamlingen Sommeren i gresset fra 1956 av Rolf Jacobsen. 

 

 


