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Fotografi er en ide av virkelighet, en forestilling av verden og viser aldri mer en det jeg allerede vet 

eller tror jeg vet om den. Fotografiet er avhengig av det som det representerer for å representere det, 

landskapet som fotografiet reflekterer er ikke lenger landskapet som jeg kjenner det, men en 

representasjon av et landskap.  

Til forskjell fra fotografiet er virkeligheten som omgir det i forandring og fotografiet vil derfor alltid 

forbli et relevant instrument for å representere den. Fotografiet forstår jeg som et spor og en del av 

noe større en seg selv, det vitner om virkelighet samtidig som det rekonstruerer den. 

Reisen som livet er i stadig utvikling, et fotografi har en ramme, det slutter et sted men fortsetter et 

annet, det er fiksert og alltid der. I denne teksten kommer jeg til å undersøke forskjellige steder og 

miljøer der jeg interesserer meg for hvordan fotografi kan brukes som metode til å skape 

sammenheng mellom fenomener, meg og verden, og i hvilken grad et fotografi kan skildre 

realiteten? 

* * *


Jeg befinner meg ute i skogen, alene og med kameraet. Jeg er i bevegelse og tilstede i øyeblikket. 

Derimot er jeg fullt klar over at tilstedeværelsen er provisorisk, akkurat som øyeblikket er 

midlertidig og forbigående. Jeg leter etter ting for og igjen kunne betrakte dem, ting som tar plass i 

en verden i bevegelse.  

‘’Hvordan vil du gå frem for å finne det som i sin natur er fullstendig ukjent for deg?’’ Det jeg 

lengter etter er det transformative, uavhengig av hva som befinner seg på den andre siden. For å 

finne dette kan jeg prøve å gå meg vill, miste meg selv litt, ikke for at det kjente skal forsvinne, men 

for at ukjente skal dukke opp og komme frem. ‘’La døren stå åpen mot det ukjente, døren inn til 

mørket. Det er der de viktigste tingene kommer fra, det er der du selv kom fra og dit du skal.’’  1

* * *


I et mørkt rom opplyst av svake røde og gule lyspærer tikker en klokke, når jeg inntrer blir jeg møtt 

med en sterk duft av fiks, det er en magisk opplevelse. Mørkerommet er et intimt sted, selv om 
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klokken tikker er tiden ikke lenger er den samme, alt føles plutselig helt stille. Det er noe veldig 

spesielt med dette rommet der alle avtrykkene sakte kommer til syne igjen og virkeligheten fysisk 

kan plasseres mellom fingrene som et objekt. 

Fotografi er et håndverk, jeg lager fotografier, jeg tar dem ikke. I likhet med mennesket og naturen 

er fotografiet et sårbart medium, det later til å være hardt men har en myk kjerne. Så vel som 

sporene i treet er skadene på negativet permanente og umulig å reversere. Glemmer jeg dem så 

vender jeg meg bort fra en konsekvens som er viktig for individet, livet og fotografiet. 

* * *


Jeg fortsetter å vandre, ute, denne gangen på en åpen mark. ‘’Å vandre er en tilstand der sinnet, 

kroppen og verden er på samme linje, som om de var tre karakterer endelig i samtale med 

hverandre.’’  Det å fotografere føles nesten som å meditere, jeg stopper opp, finner frem kameraet 2

og venter. Jeg vet ikke helt på hva, jeg må se det først for å prøve og forstå det. Når jeg blar i boken 

The Pond  av John Gossage så begynner jeg å vandre i fotografiene hans, fra det naturlige miljøet til 3

det mer urbane, før jeg ledes til inngangsdøren til et hus. Her fokuserer Gossage på naturens enkle 

form og bruker et ironisk språk til å hinte til håpet som fortsatt er der ute, ventende på å bli sett eller 

gjenkjent. 

En håndskreven lapp var lagt inn i boken, Ikke vær redd - til slutt ender det jo godt. Leseren bladde 

tilbake, og der sto historiens motto, et ordtak: Utålmodighet ødelegger eksistensen.  4

Forandringer i landskapet er en refleksjon av mennesket og kan sammenlignes med den naturlige 

tilstanden av å være tilstede i verden. Å se et landskap som for første og siste gang kan gi en følelse 

av å tilhøre alle landskap. I The Tale of The Present beskriver Luigi Ghirri landskapet som et 

utgangspunkt for nye inntrykk, en kodet reiserute og en metafor for liv og virkelighet.   5
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En enkel utsikt, et fotografi, landskapets uendelige muligheter kommer til syne. Tenk på 

tilfeldighetene som ligger til grunn, eller ikke. På reisen spør jeg meg selv, hva gjør jeg her om jeg i 

hodet ikke er der kroppen min er? Jeg begynner å tenke på filosofen Henry David Thoreau og 

relasjonen mellom kroppens og tankens bevegelse. 

Jeg fotograferer et landskap for og se hvordan landskapet ser ut fotografert, hvilken sannhet ligger i 

akten av å gjøre det? Hvordan skiller det fotograferte landskapet seg i forhold til landskapet eller 

motsatt? Det sies at et landskapsfotografi ofte sier like mye om den som står bak kameraet som det 

som er foran. Fotografiet bekrefter fotografen, tilstedeværelsen og representerer landskapet slik vi 

oppfatter det. 

* * *


Robert Adams presenterer i teksten Beauty in Photography begrepet skjønnhet som synonym til 

strukturen for livet og spør seg selv ‘’hvorfor ser de fleste flotte fotografier umanipulerte ut?’’ 

Adams påstår at manipulasjon er den tøffeste delen av den fotografiske prosessen, men nødvendig 

fordi det kun er fotografiene som oppfattes som enkelt skapt som har potensialet til å bety at 

skjønnhet er allment. For han er skjønnhet en kvalitet som bygger på form der vellykkede former, 

fotografier kan gjenoppdage opplevelser.  6

Langs landeveien blir jeg kontinuerlig møtt med nye erfaringer og etterlater fortiden i bakgrunnen. 

Å glemme den bort er ikke like lett, følelsen av å miste den er også et minne. ‘’Kunsten er ikke å 

glemme, men å gi slipp. Og når alt annet er borte, kan du være rik på det som har gått tapt.’’  7

I 1969 publiserte nyhetsavisene fotografiet som ble tatt fra romskipet som reiste til månen. Dette var 

det første fotografiet av hele verden. Bildet som mennesket hadde søkt etter i århundrer ble 

presentert for øyet; det inneholdt alle tidligere, ufullstendige, alle bøker som var skrevet, alle tegn, 

de som hadde blitt dechiffrert og de som ikke hadde det. Det var ikke bare bilde av hele verden, men 

også det eneste bilde som inneholdt alle andre bilder av verden: graffiti, fresker, malerier, skrifter, 
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fotografier, bøker, filmer. Det var på samme tid representasjonen av verden og alle representasjoner 

av verden.  8

Rommet mellom disse ytterpunktene, mellom det lille og det store finner vi mennesket og naturen. 

Luigi Ghirri setter dem i et interessant perspektiv i relasjon til teknologi og virkelighet, muligheten 

til å inkludere alt og begrensningene for å se alt. Forestill deg her en verden uten beviset, uten 

fotografiet av verden som inneholdt alle andre fotografier av verden, en verden vi ikke lenger har 

kontroll over, eier, men er en del av. 

* * *


En sti er et avtrykk vedlikeholdt for hindringer. På stien følger jeg en retning, jeg møter fortid i 

samtid, en sammenheng og et fravær. A Line Made by Walking av kunstneren Richard Long er et 

verk skapt gjennom å delvis gi fra seg kontrollen til omgivelsene. Her var det nemlig refleksjonen 

av sollyset mer en hans egen bevegelse som gjorde det mulig å fiksere og reprodusere hans 

tilstedeværelse. Long hadde ikke planlagt at solen skulle skinne, den bare gjorde det.  9

Det finnes et album med ovale fotografier som ble tatt en gang sent på attenhundretallet av en mann 

ved navn Henry Bosse. Alle bildene er fra øvre del av Mississippi-elven, og de er alle cyanotypiblå. 

Ved første øyekast ser det ut som bilder fra et forhekset rike, (…) I den verden vi faktisk lever i, er 

ikke det fjerne lenger fjernt og blått når vi kommer fram. Det fjerne blir det nære, og de er ikke 

samme sted.  10

Ghost Stories er en fotobok av Federico Clavarino som byr på en illusorisk skattejakt rundt en 

arkipel i middelhavet på kysten av Frankrike. Arkipelet består av fire øyer med vær sin historie av 

urelaterte hendelser. I boken bruker Clavarino fotografiet til å koble disse hendelsene som sammen 

skaper en mystisk forbindelse. Fotografiene opererer nesten som spor som hver for seg leder til 
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andre spor og nye fotografier.  Den franske filosofen Giordano Bruno hevder at ‘’å tenke er å 11

spekulere med bilder’’.  12

* * *


Kameraet er et instrument som kan transformere motivet til fotografiet og skape sammenheng der 

sammenheng ikke eksisterer. Når jeg betrakter en utsikt i form av et fotografi situerer jeg meg selv i 

fotografiet, jeg er protagonisten og det er mitt blikk som ser utover og innover på samme tid. Robert 

Adams skriver, ‘’kunstens poeng har aldri vært å gjøre noe synonymt med livet, men å lage noe av 

redusert kompleksitet som er analogt med livet og som dermed kan tydeliggjøre det.’’  13

Hvis jeg tenker på fotografiet som beviset, hvor virkelig kan virkeligheten da være? Fotografier av 

destruksjon kan på samme tid være en akt av rekonstruksjon, et fotografi av et fotografi bryter 

illusjonen av virkelighet samtidig som den henviser til den. Det finnes noe performativt i akten av å 

fotografere, i gleden og nysgjerrigheten av å finne ting, her blir fotografiet et dokument av dette. 

Ordet fotografi kan forstås som å tegne med lys, gjennom å tegne med lys kan vi bevare liv i form 

av et fotografi. 

* * *


På veien tilbake begynner jeg å reflektere over døren jeg snart møter og hva det kan bety å gå 

gjennom den. Døren kan operere som en passasje og i relasjon til fotografiet har døren også en 

ramme, en ramme som jeg kan se inn i og ut over, som skaper sammenheng, men i det jeg passerer 

den mister jeg øyeblikket i møte med et nytt, i en annen sammenheng, i et annet miljø. 

En fotograf er en person som kan lure kameraet, i Towards a Philosophy of Photography noterer 

Vilém Flusser blant annet at ‘’fotografer ikke leker med leketøyet, men mot det. De kryper inn i 

kameraet for bekjempe triksene som ligger skjult imellom.’’  Jeg kan påstå at fotografi er 14
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virkelighet, men det er en representasjon av virkelighet, en situert virkelighet og kan derfor aldri i 

seg selv være noe objektivt, et bevis. 

Hva kan det å fotografere handle om i en verden som påvirker meg mer en jeg kan påvirke den? 

Bak et fotografi ligger mange valg uavhengig om de i øyeblikket var bevisste eller ikke og bak 

valgene ligger de tilfeldige omstendighetene som omgir fotografiet. Når jeg fotograferer befinner 

jeg meg i en prosess der fotografiet er et resultat av denne prosessen, jeg skaper sammenheng 

mellom fenomener, meg og motivet, mellom verden og min virkelighet, jeg ser inn i kameraet og ut 

over verden, på søk etter informasjon i håp om en ny persepsjon. 
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