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Sammendrag 
I denne oppgaven ser jeg på den visuelle presentasjonen av kulturpersonligheter gjennom 

fotografier fra Norsk Folkemuseums Dagbladarkivet, fra tidsrommet 1951-1971. I begrepet 

kulturpersonligheter har jeg gjort et utvalg av de som innehar yrkesrollene, skuespiller, 

forfatter og billedkunstner. Jeg forsøker å belyse i hvilken grad de kvinnelige 

kulturpersonlighetene blir fremstilt likt med sine mannlige kolleger, og om fremstillingen av 

kulturpersonlighetene kan fortelle noe om kjønnede differensieringer innenfor de ulike 

yrkesgruppene. Gjennom en visuell analyse vil jeg undersøke hvordan tradisjonelle 

maskuline og feminine egenskaper kommer til uttrykk i fotografiene som ble tatt av 

kulturpersonlighetene for Dagbladet i dette tidsrommet 

 

Dagbladet, som en del av pressen, kan sees som en formidler av kulturelle uttrykk. Med en 

profil som ”den fremste norske kulturavisa”, er jeg nysgjerrig på Dagbladets presentasjon av 

kulturpersonlighetene, og dette fortelle oss noe om de kjønnsmønstre som fant sted i Norge i 

perioden 1951-1971. Dette forsøker jeg å besvare ved først å undersøke hvilke aktører innen 

kunstfeltet det ble vist interesse for. Deretter ser jeg på hvordan kulturpersonlighetene er 

fremstilt i det visuelle, og om det er en forskjell i fremstillingen mellom de ulike 

kunstgruppene skuespillere, forfattere og billedkunstnere, både innad i kunstnergruppene og 

mellom kjønn.  

 

Datamaterialet er hentet fra Dagbladarkivet som tilhører Norsk Folkemuseum. Arkivet 

inneholder alle de bildene som ble tatt av Dagbladet-fotografene i årene 1951-1971. Dette er 

bilder som ble brukt til publisering men også de upubliserte bildene. Tilsammen fant jeg 657 

avbildede kulturpersonligheter i Dagbladarkivet. Underveis i datainnsamlingen kodet jeg og 

beskrev bildene jeg observerte. I dette arbeidet benyttet jeg meg av også av funn fra lignende 

empiriske studier, for å se om jeg fant igjen lignende tendenser i mitt materiale.  

 

I analysens første del gir jeg en kvantitativ oversikt over hele datamaterialet, for å finne 

fordelingen mellom menn og kvinner representert i arkivet over hele perioden.  Deretter 

sammenligner jeg materialet på tvers av, og innenfor, de ulike yrkene skuespillere, forfattere, 

og billedkunstnere. Ut ifra den kvantitative oversikten trekker jeg frem og utdyper de 

kategoriene og tendensene jeg har funnet i mitt materiale. I arbeidet med å analysere bildene 

benytter jeg meg av en semiotisk tilnærmingsmåte, og ser etter ulike visuelle uttrykk som 
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kjennetegner det som har vært tilegnet typiske maskuline og feminine egenskaper. Jeg 

fokuserer på det språklige i bildet; motiv, blikk, kroppsspråk, kameravinkling og 

kameraavstand 

 

I siste del av analysen tar jeg for meg bildet slik det ble publisert i avisen, med tilhørende 

tekst. Her foretar jeg en næranalyse av få utvalgte personer. I denne delen er hensikten å se 

den helhetlige presentasjonen av kulturpersonlighetene, slik de ble presentert i offentligheten.  

Samt undersøke i hvilken grad teksten bidrar til å forankre eller avløse bildet.  

 

Gjennomgående i analysen er at mennene ble vist en større interesse for. Dette gjelder både i 

den kvantitative representasjonen, men også i spalteplass i avisen. Når de kvinnelige 

kulturpersonlighetene først ble presentert, var det i størst grad som fagpersoner, noe som var 

på lik måte som sine mannlige kolleger.  
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1 INNLEDNING 
I denne oppgaven skal jeg gjøre en visuell analyse av et utvalg bilder fra Dagbladarkivet1. 

Jeg ønsker å belyse hvordan og i hvilken grad pressesbildene kan fortelle oss noe om 

kulturelle og kjønnede fremstillinger av ulike kunstnergrupper i Norge i perioden 1951-1971. 

Med fokus på skuespillere, forfattere og billedkunstnere, representert gjennom Dagbladet-

fotografier, vil jeg sammenligne den visuelle presentasjonen av de mannlige og kvinnelige 

kulturpersonlighetene både på tvers av og innad i de forskjellige yrkesgruppene.  

 

I perioden 1950-1970 er en tid med endringer i kjønnsrollemønstret i det norske samfunnet. 

Etter annen verdenskrig var vareknapphet og gjenreisning av landet de viktigste sakene på 

den politiske agendaen i Norge. Husmoren fikk i denne perioden en elementær oppgave i 

oppbyggingen av landet ved å ta ansvaret for stell av hjem og familie (Hagemann 2010: 293). 

Antallet husmødre i Norge var i 1960 på sitt høyeste, og hele 55 prosent av alle gifte kvinner 

var hjemmeværende (Lønnå,1996). Husmorforbundet mente kvinnens plass var i hjemmet. 

Samtidig ulmet det opp til et kvinneoppgjør fra kvinner som var slitne og lei av å ”ofre” livet 

for hjem og familie, og ønsket å bruke utdanningsmulighetene annerledes  (Lønnå, 1996, 

Hagemann, 2010). Kvinnene i denne oppgaven er kvinner som sannsynligvis ikke viet hele 

sitt liv til familie og barn, slik Husmorforbundet og politikere oppfordret til, men som viet 

mye av sitt liv til en kunstform, som skuespiller, forfatter eller billedkunstner. Om de aktivt 

motarbeidet den kulturelle normen har jeg ikke belegg for å vite. Jeg ønsker å undersøke 

hvordan disse kvinnene ble presentert i Dagbladet, en avis som i mange år har beskrevet seg 

selv som  ”den fremste, norske radikale kulturavis”2 . 

 

Innenfor både kunsthistorie, filmvitenskap og historie har teoretikere påpekt visse 

tradisjonelle egenskaper som opp igjennom historien har vært tildelt det maskuline eller det 

feminine (Nochlin,1971 Pollock,1981, Mulvey,1975, Mosse,1996, Fausing et.al,1986). 

Kvinner har gjerne blitt fremstilt som passive, vakre objekter for mannens blikk, og mannen 

har vært den aktive i form av å være den skapende og handlingsdrevne (Nochlin,1971, 

Mulvey,1975, Pollock,1981). Kunsthistorikeren Griselda Pollock (1981) hevder 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Dagbladarkivet  er navnet Norsk Folkemuseum har gitt fotosamlingen de overtok fra 
Dagbladet i 2003. Samlingen inneholder alle de bildene som er tatt av Dagbladets fotografer i 
tiden mellom 1950 og 1972.	  
2	  	  Om	  Dagbladet,	  URL:	  
http://db-‐bud.no/om_dagbladet	  
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nedvurderingen av kvinner både i kunsthistorien og andre områder i samfunnet er et resultat 

av språket som en maskulin struktur (Åsebø, 2008: 273).  I arbeidet med å analysere mitt 

utvalg av bildematerialet vil jeg bruke noen av disse kjønnskarakteristikkene  

for å se om dette også er gjeldene innenfor presentasjonen av de ulike kulturpersonlighetene.  

 

Perioden 1950- 1970 er også en periode da pressefotografiets rolle fikk en oppblomstring og 

større vektlegging, både i Dagbladet og i norsk presse generelt. Særegent for Dagbladet er at 

de skulle vise seg å bli en av de ledende presseorganene innenfor utviklingen av bildebruk i 

denne perioden, og pressefotografen ble i denne tidsepoken anerkjent for sitt arbeid. ”Før var 

bildet bare en funksjon av teksten – nå ble bildet mer likeverdig med teksten som 

journalistisk innsats.”(Markusson, 1993: 499).  

 

Bildene som er tatt av Dagbladet- fotografer kan gi et innblikk i de kulturelle 

virkelighetsoppfatningene som eksisterte i Norge i tiden 1951-1971. I boken Å forstå avisa 

(2007) forsøker Yngve Benestad Hågvar å belyse hvordan ordinære pressetekster kan gi ”en 

verdifull innsikt i vår egen kultur, der tekstnormene vil være tett sammenknyttet med sosiale 

normer, omgangsformer, samfunnsstruktur og verdensbilde for øvrig” (Hågvar,  2007: 10). 

Ikke bare er pressen et verktøy som skal gi oss nyheter som viser oss hva som skjer i 

samfunnet og påvirke mennesker, den er også selv påvirket av den kulturen som eksisterer 

(Hågvar, 2007:16). Pressebilder har vel så stor påvirkning for hvordan vi oppfatter avisens 

fremstilling av en sak. Når vi ser et bilde får vi en nærhet til motivet, de oppleves som 

realistiske og spiller mer inn på følelser enn bare teksten (Jamtøy, 2011: 243 ). Bilder 

oppfattes mer umiddelbart, automatisk og samtidig, i motsetning til tekster som må avkodes 

ord for ord. I et bilde ligger et kompakt vell av informasjon og emosjoner som er mer 

komplekse å i forhold til meningsinnhold, sammenlignet med når man leser eller lytter, da 

man tilegner seg informasjon trinnvis (Jamtøy, 2011: 244).  

 

I 2003 overtok Norsk Folkemuseum alle Dagbladets fotografier som ble tatt i tidsrommet 

1950-1972.  Dagbladarkivet dekker alle bildenegativene de ulike pressefotografene tok for 

Dagbladet i denne perioden, i alt 300 000-350 000 bilder. Arkivet inneholder både de 

publiserte og upubliserte bildene til Dagbladet. Gjennom Vitenskapsbutikken ved UiO 

oppfordret Norsk Folkemuseum mastergradsstudenter til å studere  Dagbladarkivet nærmere. 

Det var slik jeg fikk ideen til denne oppgaven.  
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Det har vært foretatt en del forskning på presentasjon av kjønn i ulike medier, og i flere 

tilfeller har det vært fokusert på politikere (Storvik og Krogstad, 2012, Frækhaug, 2014, 

Hirdmann, 2000). I denne oppgaven ønsker jeg å se på andre eksponerte personer, som 

skuespillere, forfattere og billedkunstnere, som jeg har valgt navngi kulturpersonligheter.  

 

1.1 Problemstilling 
Problemstillingen i denne oppgaven er:  

 

- Ble de kvinnelige kulturpersonlighetene i Dagbladarkivet representert annerledes enn sine 

mannlige kolleger? 

 

I denne oppgaven vil jeg forsøke å belyse problemstillingen ved hjelp av følgende 

forskningsspørsmål:  

 

- Hvilke aktører innen kunstfeltet ble det vist interesse for i Dagbladarkivet? 

- På hvilken måte ble de ulike kulturpersonlighetene fremstilt i Dagbladarkivet? 

- Hvordan kan fremstillingen av kulturpersonlighetene fortelle noe om kjønnede 

differensieringer mellom, og innad, i de ulike yrkesgruppene? 

 

 

Jeg starter med beskrive hvordan pressen og pressefotografier kan anses både som en 

formidler av men også for en kultur. Deretter beskriver jeg den samfunnskonteksten for den 

tiden bildene er tatt. Her beskriver jeg Dagbladets ideologiske profil i perioden 1950-1970, 

og deretter de kjønnsrollemønstrene som eksisterte på denne tiden. Videre gjør jeg rede for 

hvordan ulike maskuline og feminine egenskaper kommer til uttrykk i det visuelle, og viser 

til tidligere forskning som er gjort på lignende områder. Dernest gir jeg et innblikk i  ”Bildets 

språk” og tradisjonelle retningslinjer for å lese og analysere tegn i bilder og hvordan tekst kan 

påvirke budskapet i et bilde. Videre beskriver jeg fremgangsmåte og valg av metoder jeg 

benytter meg av for å kunne svare på problemstillingene mine. Til slutt avrunder jeg med 

oppsummering og konklusjon av arbeidet jeg har gjort.  
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2 PRESSEN SOM FORMIDLER AV EN 
KULTUR  

 

2.1 Å forstå avisa 
”Daily papers and weekly magazines can be viewed as elements of a specific cultural and historical 

time, in wich they both represent a certain ”spirit of the times” or mentality– what people talk about and how- 

and, at the same time, contribute to the construction of this reality– to the very images of the world, and the 

sexes they convey. ” (Hirdmann,2000: 225). 

 

 Som nevnt innledningsvis poengterer også Hågvar (2007) mye av det samme som Hirdmann 

sier i sitatet over; på hvilken måte pressen kan sees på som formidler for en kultur. Pressen 

har som en av sine viktigste oppgaver å bringe kritisk informasjon om samfunnet fram i 

offentligheten, men hvilken virkelighet finner vi i avistekstene? Pressens utvalg av temaer 

bidrar til forståelsen av hva slags problemstillinger det er legitimt og naturlig å engasjere seg 

i, samtidig som påvirkningen også går den andre veien. ”Pressetekster er viktige signaler om 

hvilke temaer og tilnærmingsmåter vi lesere antas å være opptatt av” (Hågvar, 2007: 16-17). 

Fairclough (1992)  poengterer at måten vi skriver og snakker om samfunnet på, henger 

sammen med måten vi tenker om det på (Hågvar, 2007: 17). Hirdman (2000) poengterer lik 

Hågvar, at aviser og ukeblader kan ansees som en formidler av de kulturelle 

virkelighetsoppfatningene som eksisterer i en kultur. Pressen formidler det folk engasjerer 

seg i, og sammen konstruerer pressen og folket en felles virkelighetsoppfatning. I den 

anledning kan for eksempel oppfattelse av kjønn komme til uttrykk (Hirdmann, 2000: 106).  

 

For å forstå det vi leser i avisen er konteksten vesentlig ( Hågvar 2007: 30). Hågvar opererer 

med tre typer kontekster i sin analyse av pressetekster: Kulturell kontekst, situasjonskontekst, 

og tekstuell kontekst. Den kulturelle konteksten er tekstens generelle, kulturelle bakteppe. 

Hva slags profil har avisen, tilhører den et politisk parti, hvordan er sjangrene og 

tekstnormene i den tiden teksten er publisert, etc. Situasjonskonteksten er en supplering til 

den kulturelle konteksten, ”de mer umiddelbare og flyktige omgivelsene til teksten” (Hågvar, 

2007:30), som hvilken posisjon den aktuelle saken hadde i mediebildet i øyeblikket. Var 

avisen alene om å publisere saken, var temaet på moten eller ei (Hågvar, 2007:31). Den siste, 
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den tekstuelle konteksten handler mer om intertekstualitet, da meninger i en tekst vil være 

betinget av andre faktiske tekster, tekstnormer og sjangre (Hågvar, 2007:31). 

  

Hågvar fokuserer mest på pressetekstene i sin bok, men jeg vil mene de tre kontekstene han 

operer med er nyttige å ha med seg i en videre analyse av pressefotografier, som er 

utgangspunktet for denne oppgaven. Under vil jeg gi en kort bakgrunn for hvilken rolle 

pressefotografiet har spilt (og spiller) som formidler i avisens budskap. Deretter vil jeg gi en 

kulturell kontekst for avisen Dagbladet og avisens profil, samt en historisk forståelse av den 

sosiokulturelle og politiske situasjonen som utspant seg i på 50- og 60-tallet i Norge.  

  

2.2 Pressefotografiet  
Pressefotografiet fikk sitt virkelige gjennombrudd i amerikansk presse gjennom 

tabloidpressens fremvekst på 20-tallet (Becker, 2012: 236). Tidligere var det vanlig å sende 

illustratører til begivenheter for å illustrere og dokumentere det som skjedde. Etterhvert som 

kamerateknikken utviklet seg ble fotografier brukt mer regelmessig som dokumentasjon på 

en tilstedetværelse ”der det skjedde”. Særlig ble fotografiet brukt i forbindelse med det 

sensasjonelle, gjennom å dokumentere vold, sex, ulykker, og samfunnsskandaler som 

hovedtemaer (Becker, 2012: 236) Fotografiene skulle ikke først og fremst appellere til saken, 

men til følelser, som igjen skulle bidra til å selge aviser (Becker, 2012: 237).  

 

Allerede i 1930 begynte Dagbladet å benytte fotografiet i sin nyhetsdekning (Marskusson, 

1993: 491, men det var først etter annen verdenskrig at pressefotografiet ble vanlig i norske 

aviser, og det var særlig Dagbladet og VG som var tidlig ute med dette (Dahl red. 2010: 302).	  

I begynnelsen av 50-årene ble fotografen for første gang navngitt sammen med journalisten, 

og at pressefotografen fikk sin egen yrkestittel (Markusson, 1993: 495). Tidligere 

seniorredaktør og mediekommentator i Dagbladet, Markus Markusson, skriver om 

fotografens inntog i pressejournalistikken på 50-tallet: ”Før var bildet bare en funksjon av 

teksten – nå ble bildet mer likeverdig med teksten som journalistisk innsats”(Markusson, 

1993: 499).  

 

Markusson (1993) skriver videre om hvordan bildemontasjene preget Lørdagsmagasinet, og 

da særlig sporten. I følge Markusson var Dagbladet først ute med å legge en personorientert 

journalistikk, da de i stedet for å fotografere idrettsstjerner i aktivitet, ventet til de kom inn i 
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garderoben, der bildet skulle høre til spalten ”Hva de sa” (Markusson, 1993:497). Redaktøren 

var på denne tiden veldig engasjert i klipping og liming av bildene. ”Det ligger en naturlig 

refleks i alle slags redaktører og redigerere, dette spontane grep etter saksen, fettstiften eller 

”musa” når det kommer et pressefotografi på bordet” (Markusson, 1993: 499).  

 

Pressefotografiet skulle ha en dokumenterende effekt, og gi en følelse av å ”ha vært til 

stedet”. Som Markusson beskriver er pressefotografiet igjennom en prosess før det kommer 

på trykk. Denne redigeringen samt fotografens valg av virkemidler har vært oppe til debatt i 

forhold til pressefotografiets rolle som objektivt . 

 

Gjennom innramming/vinkling av bildene har pressefotografer en stor påvirkning på hvordan 

budskapet i et bilde blir mottatt ved å vektlegge enkelte elementer i bildene og utelukke 

andre. Innrammingen/ vinklingen av fotoene kan signalisere både verdier og det ideologiske 

ståstedet som partiavisene var målbærere av (Werenskjold og Sivertsen, 2009: 147). På 

slutten av 70-tallet var det en pågående debatt om pressefotografiets troverdighet, etter at det 

ble vanlig å se mer iscenesatte bilder av politikere i avisen. De arrangerte bildene brøt med 

forutsetningen om dokumenterende nyhetsbilder (Dahl, 2010:308).  

 
”Helt siden avisene begynte å trykke nyhetsbilder, har det vært den vanlige forventningen at 

pressefotografenes primære oppgave er å dokumentere begivenheter. De kan gjerne forsøke å ta bilder som 

fremhever særlige aspekter eller begivenheter eller situasjon, men de bør ikke selv gripe direkte inn og forme 

begivenheten eller situasjonen .(..) Den underforståtte forutsetningen er at det alltid må være en viss distanse 

mellom fotograf og motiv ” (Dahl, 2010: 308). 

 

Selv om fotografen i stor grad påvirker bildets innramming/vinkling og hvordan budskapet 

skal kunne oppfattes, er fotografen allikevel kun én av flere i arbeidet innrammingen/ 

vinklingen til fotografiet. Andre i redaksjonen står for utvalget, bearbeidingen, plasseringen, 

organiseringen, konteksten og henvendelsesformen i layouten på sidene. Alle som deltar i 

den redaksjonelle prosessen legger noe til fotografienes innhold og uttrykk. Fotoene blir 

gjennom denne prosessen utstyrt med en redaksjonell vinkling som kan øke eller redusere 

fotoets påvirkningskraft (Werenskjold og Sivertsen, 2009: 147). 

 

Pressefotografiet skal ideelt sett være ”det objektive øyet” og gi et dokumentarisk ”bevis” på 

virkeligheten. Men det er satt spørsmålstegn ved fotografiet som objektivt da det ble 
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oppdaget at mange av fotografiene viste seg å være arrangerte fotografier. Fotografene er 

allikevel ikke alene om hvilken innramming eller vinkling bildene får i en publisert avis. 

Innrammingen i bildene er også en redaksjonell prosess der plassering, bearbeiding, kontekst 

og henvendelsesform er midler brukt til å kunne signalisere et ideologisk ståsted eller 

verdisyn. Det er derfor mulig at ulike bilder kommer til ulikt uttrykk i ulike aviser, etter 

hvilken profil avisen eier.  

 

2.3 Dagbladets profil  
Når vi analyserer gamle aviser, så vel tekst som bilder, må vi kjenne til pressehistorien, 

skriver Hågvar (Hågvar, 2007: 30). For få den kulturelle konteksten til den tiden Dagbladet-

fotografiene ble tatt vil jeg her belyse kort Dagbladets historie, og profilen avisen forsøkte å 

leve opp til  i på 50- og 60-tallet, som er den aktuelle tidsepoken for denne oppgaven. 

Deretter vil jeg belyse noen av de sosiokulturelle fenomenene som eksisterte på denne tiden, 

med særlig fokus på kjønnsrollemønstrene og kvinnenes utvikling i disse årene.  

 

I utgangspunktet ble Dagbladet stiftet i savn av et organ som i større grad skulle være med å 

belyse den voksende ulikheten og misnøyen som var fremtredende i det norske samfunnet i 

siste halvdel av 1800-tallet ( Høyer, 1993: 12). ”Hele ideen med Dagbladet var at det skulle 

bli et kamporgan for en mer systematisk opposisjonspolitikk” (Høyer, 1993: 13). Dagbladet 

var i utgangspunktet en venstreorientert avis, og fra 1884 var avisen ansett som Venstres 

partiorgan, tross indre stridigheter om Dagbladet som fritt og uavhengig, frem til 1979 

(Høyer, 1993: 17).  Dagbladets tradisjon og kultur var i lang tid å være et radikalt talerør, og 

avisen var i mange år kjent som ”den fremste, norske radikale kulturavis”. Hovedstammen i 

Dagbladets ideologi var kamp mot sensur og autoritære holdninger , ”mot mørkemakter, høy- 

og lavkirkelig tyranni og for fri kritikk og diskusjon” (Sørensen, 1993: 175-181).  I Første 

setning i første artikkel i første nummer av Dagbladet finner man det vesentlige av grunnlaget 

for Dagbladets radikalisme og i videre forstand for Dagbladets orientering mot samfunn, 

politikk og kultur helt opp til våre dager,  skriver Øystein Sørensen (Sørensen, 1993: 176)  

”… Folkefrihedens og Nationalitetens Sag ( kræver) ogsaa flere, og mer aarvaagne 

Talsmænd.”  ( Sørensen, 1993: 175).   

 

Da Einar Skavlan tiltrådte som redaktør i 1915 (og satt i til sammen 37 år i redaktørstolen) 

hadde han som ambisjon å følge de politiske tradisjonene som Venstres hovedorgan,  men 
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han ble også påvirket av de radikale politiske strømningene som oppsto under første 

verdenskrig, og som ikke bare samsvarte med venstres politikk. Skavlan ønsket å ta opp igjen 

og styrke den kulturradikale arven fra Dagbladets første tid ( Høyer, 1993: 28). Gjennom et 

bred interesse for kultur og et bredt nettverk av bekjentskaper innenfor Oslos kulturelite, fikk 

Skavlan lokket flere kulturpersonligheter til å skrive for Dagbladet, debattere og tegne 

(Høyer, 1993: 28-29). Det store tiåret i Dagbladets kulturradikale historie var i 1930-årene, 

skriver Øystein Sørensen  i kapitlet Den kulturradikale tradisjonen (Sørensen, 1993:195): 

 
”Det var da de heftigste kulturstridene og åndskampene ble utkjempet, det var da avisen engasjerte seg kraftigst, 

det var da spillet var høyest og risikoen størst. Det var også da Dagbladet etablerte seg som det ledende 

kulturorgan i Norge” (Sørensen, 1993: 195). 

 

Selv om det i den nedtegnede avtalebeskrivelsen, subskribsjonsinnbydelsen, til Dagbladet i 

1868 sto at Dagbladet skulle være en avis ”skrevet i et forståelig sprog for både leg og lærd” 

(Høyer, 1993: 12), ble allikevel Dagbladet ansett som et akademisk venstreblad,  med 

fortrinnsvis politiske meningsartikler. Etter et hamskifte rundt 1930, både for Dagbladet, 

norsk presse og verdenspressen for øvrig, skjedde en økt satsting på nyhetsstoff i spaltene 

(Dahl, 1993: 398). Den tabloide avisen i England og USA, som i større grad tilpasset seg 

markedet, viste til størst lesermasse, noe som inspirerte Dagbladet til å forandre på profilen 

sin (Dahl, 1993: 402). Etter hamskifte i 1930 satset avisen større på tre hoveddeler som var 

kvinnestoff, kriminalstoff, og kuriosa fra utland (Dahl, 1993:402). Dagbladet utviklet seg i 

større grad til å bli en moderne underholdningsavis og med det viste også resultatene at 

opplaget økte drastisk. Avisen ble tykkere og leserne ble flere, også regionalt.  Fra å ha et 

opplag på 9869 i gjennomsnitt per dag i siste halvdel av 1920-årene passerte Dagbladets 

opplag 100 000 i daglig gjennomsnitt i 1954 (Dahl, 1993: 400-402). 

 

Under okkupasjonen frem til 1943, ble Dagbladet, lik de andre norske aviser, styrt under 

streng overvåkning av lederspalter og sensurinngrep fra fra tysk side og NS-myndigheter. ). I 

1943 ble det full avisstans, og Dagbladet trykket ikke aviser igjen før frigjøringen i mai i 

1945 (Hjeltnes, 1993: 134).  

 

2.3.1 50- og 60-tallet 
I etterkrigstiden fikk Dagbladet en ny oppblomstring i sin kamp mot ” de mørke krefter” 

(Sørensen, 1993: 210). ”I 1950-årene kunne Dagbladet for alvor leve opp til en lett spydig 
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definisjon av en kulturradikaler: ”En som er mot prester, men for kvinnelige prester” 

(Sørensen, 1993: 211).  Utsagnet insinuerer at Dagbladet var en avis som bar radikale 

meninger om kirken og religion, men også radikale i forhold til kvinnerollen, på denne tiden 

 

Dagbladet engasjerte seg også i en av de større kulturstridene, blant annet i i striden om 

Agnar Mykles Sangen om den røde rubin (1956), som ble konfiskert og forbudt på etter 

straffelovens paragraf om pornografi.  Dagbladets argument i forsvar for boken, var 

”Kunstens frihet” og forfatteres ytringsfrihet. Men da debatten om Jens Bjørneboes Uten en 

tråd (1966) kom ti år senere, mente Dagbladet tvert om, at dette bare var en pornografisk bok 

( Sørensen, 193: 213). Sørensen skriver videre at Dagbladet hadde utviklet en elitistisk 

holdning, ” Dagbladet har alltid forsvart ytringsfriheten, mot sensur og overgrep, men langt 

mer iherdig når det har vært tale om høyverdig litteratur enn når det har vært tale om litteratur 

lenger ned på den kulturelle rangstigen” (Sørensen, 1992: 213).  Men sammen med den 

elitistiske kulturoppfatninger, viet Dagbladet også mye tid og sider  til sport og 

underholdning.  Bilder av lettkledde damer og kommentarer ”av lett pornografisk pirrende 

karakter” slapp til i avisen i løpet av 60-årene (Sørensen, 1993: 214).  

 

2.3.2 Kvinnestoffet 
”Kvinnejournalistikken kom til spaltene fordi det ble opplevd som interessant, friskt og annerledes. Og 

medarbeidere fantes som kunne ta seg av det, dyrke og utvikle det med et uttrykk som levde opp til en 

alminnelig forventning, samtidig som de kunne tilpasse de former som var Dagbladets egne. Resultatet ble 

liggende – lenge. ” (Dahl, 1993: 410). 
 

Selv om Dagbladetredaksjonen stort sett har hatt overtall av menn, har det siden avisens 

oppstart vært innflytelsesrike kvinnelige skribenter i avisen (Iversen, 1993). På slutten av 

1800-tallet var det særlig Amalie Skram, Mathilde Schjøtt, Margrethe Vullum og 

kvinnesakskvinnen Gina Krog som var noen av de viktigste formidlerne av det radikalliberale 

budskapet til avisen (Iversen, 1993: 253). I 1923 kom Halldis Stenhamar inn i redaksjonen og 

satt helt til 1964. Arne Skouen skrev i nekrologen i 1983:  

 
”Halldis Stenhamar skapte en ny form for journalistikk i sin kamp for de svakeste i samfunnet, ikke bare 

engasjert men også sakkyndig og modig. Unge medarbeidere etter krigen registrerte at hun til tider var den 

eneste som mukket mot den lett føydale sjefredaktøren, der andre nikket – og at hennes kampanje for 

vegetarkost ikke hindret henne i å ha glede av en blodig biff” (Dahl, 1993: 407). 
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 Stenhamar var den eneste kvinnelige journalisten under hamskiftet i 1930, da det nye 

”kvinnestoffet” også kom inn i avisen.  Dette var lesestoff spesielt beregnet på kvinner, og 

inneholdt temaer som moter, mat, yrkesproblemer og oppdragelsesspørsmål.  ”Som radikal 

venstreavis hadde man ofte en sterk sosial vinkling av dette stoffet. Men avisens eneste 

kvinnelige journalist, Halldis Stenhamar, maktet knapt å gjøre kvinnestoffet ”feministisk” i 

noen moderne betydning av ordet” (Dahl, 1993:406). Det er noe uklart hva Dahl mener med 

dette, om savnet etter den feministiske brodden skyldtes motgang i den mannsdominerte 

avisen, eller om det skyldtes at det ”feministiske” handlet om noe annet på denne tiden enn 

det gjorde i de senere årene. Dahl skriver videre at et nærmere studium av kvinnestoffet 

avdekker at spaltene siktet seg mer mot nye rolleforandringer som var på vei inn i samfunnet. 

”Nye antiautoritære holdninger, med et radikalt friere syn på oppdragelse og seksualitet, fikk 

derfor også plass den markedstilpassede avis”.  

 

Dahl skriver i forlengelsen av det nye inntoget av kvinnestoffet at Dagbladet også  engasjerte 

seg aktivt i den årlige kåringen av Miss Norway, etter andre verdenskrig (Dahl, 1993:406). 

Det er noen paradokser i måten  Dahl fremlegger ”kvinnestoffets inntog i Dagbladet. Det er 

vanskelig å si om den aktive deltakelsen i missekonkurransene i hovedsak var en kvinnelig 

interesse, eller om det var beregnet på mennene. Kanskje inneholdt kvinneartiklene i 

Dagbladet flere temaer som engasjerte en mer moderne kvinne (som handlet om hverdagsliv 

som yrkesaktiv, kvinnesykdommer og seksualitet (Dahl, 1993:407), men ut i fra flere av 

eksemplene Dahl viser til, handler mye av ”kvinnestoffet” fra denne tiden om mote og 

skjønnhet –”kvinnens sans for det feminint yndige”. Som Dahl er inne på, er det i denne 

sammenheng allikevel vesentlig å se på samtiden, da feminisme slik vi kjenner det i dag, ikke 

var det samme på 50- og 60- tallet. Av de avisene som omhandlet saker av feministisk 

karakter var det visstnok Dagbladet som i størst grad publiserte disse sakene (Lønnå, 1996: 

177). Elisabeth Lønnå påpeker i boken Stolthet og kvinnekamp (1996) at det var særlig 

Dagbladet som hadde sympati for kvinnesaken, og som valgte å trykke debattinnlegg, artikler 

og kronikker fra kvinnesaksforeningen (på 60-tallet) (Lønnå, 1996: 177). Markusson (1993) 

skriver om bildene i Dagbladet at et fast innslag i avisens utenriksdekning i 50- og 60- årene, 

var bilder av ”piker i badedrakt eller tilsvarende minimal påkledning, men etterhvert som 

journalistene fikk en fornemmelse av dette kanskje ikke var i avisens radikale ånd, begynte 

de i teksten å ta lettere ironisk avstand fra sitt eget billedutvalg”. Her vet vi ikke om det var 

kvinnene i redaksjonen, andre lesere, eller om det var redaktørene selv, som ymtet om 

fornemmelsen av å ikke være i en radikal ånd, men betroelsen fra Markusson bevitner i hvert 
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fall en viss grad av sympati med kvinnesaksforkjemperne på denne tiden. Allikevel fjernet de 

ikke bildene for godt, noe som kan tyde på at Dagbladet var mer interessert i salgstall enn å 

være tro mot sin kanskje mer forestilte radikale profil.   

 

Ut ifra beskrivelsen av  Dagbladet og Dagbladets profil, gis det et inntrykk av at Dagbladet 

var en avis med en sterk visjon om å være en radikal og fremtidsrettet avis. Indre stridigheter 

mellom avisens medarbeidere og skribenter og stridigheter om partiavhengighet førte nok 

også til at profilen til Dagbladet ikke var helt konsekvent i sine ytringer, også i tiden mellom 

1950-1970. Etter hamskifte på 30-tallet ble profilen lagt om til å bli en mer markedsorientert 

avis, for å nå ut mot større deler av folket, samtidig som den sterke kulturradikale ånden 

skulle bestå. På 1950- 70-tallet var Dagbladet den avisen som i hovedsak viste størst sympati 

med kvinnesaken i følge Lønnå, og det er spor av likestilling for kvinner i avisen (at 

Dagbladet var for kvinnelige prester), men også en tvetydig tone i form av bildene av de 

”lettkledde damene med en lett pornografisk pirrende karakter”.  

 
2.4 Kvinner i Norge 50- og 60-tallet 
På 50- og 60-tallet skjedde store endringer på de fleste samfunnsområder i Norge. Etter annen 

verdenskrig var vareknapphet, boligmangel og gjenreisning av landet de største sakene på 

den politiske agendaen. Med god hjelp fra USA og Marshallhjelpen (Ustvedt, 1978:498) og 

en stor folkedugnad om gjenreisning av landet etter krigen var noen av faktorene som førte til 

forbrukerveksten på 60-tallet (Ustvedt, 1978). På 60-tallet ble bilsalget fritt, Tv-en innført, og 

massekonsumet slo igjennom. I siste halvdel av 1960-årene årene var arbeidsledigheten 

nærmest avskaffet med 23 prosent  (Ustvedt, 1978: 271), samtidig tok flere kvinner 

utdanning, og flere kvinner gikk ut i jobb utover 60-tallet. (Hagemann 2010, Lønnå 1996). 

 

2.4.1 Husmortiden 
Arbeidskraftmangel på alle samfunnsområder, boligmangel, babyboom og tungvint husarbeid 

var oppgaver som måtte løses i Norge etter annen verdenskrig (Hagemann, 2010: 292).  Noen 

måtte sørge for at husarbeidet ble gjort, og Husmoren fikk en elementær rolle i å hjelpe staten 

med å bygge opp landet igjen, og inngikk dermed i  den sosialdemokratiske 

moderniseringsprosessen til Arbeiderpartiet (Hagemann 2010: 293). Sammen med tekniske 

hjelpemidler som skulle gjøre husstellet enklere for husmoren, satset også politikerne på en 

tilrettelagt husmorpolitikk, som ga gunstige skattefradrag i familier som bare hadde én 
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inntekt. Dette skulle gi husmødre en mulighet til å delta som samfunnsborgere (Hagemann 

2010: 293). Både Statens lærerinneskole for husstell 3 og andre delvis selvstendige enheter og 

institusjoner, statlige og private , forvaltet på ulike måter den kvinnelige husmorkompetansen 

i Norge. Et viktig fellestrekk for dem alle var å definere husarbeid som noe mer enn bare 

husarbeid, det handlet om kunnskap, arbeid, identitet og forbruk (Larsen og Hagemann, 

2010: 269). De første tiårene etter annen verdenskrig er gjerne omtalt som ekteskapets gylne 

tiår, både i utland og i Norge (Noack 2012: 32). ”Et velfungerende arbeidsmarked og relativt 

stabile ekteskap var viktige forutsetninger for et system som kunne sikre at utgiftene ble holdt 

på et relativt stabilt nivå” (Noack 2012:38) . Forholdene var heller ikke lagt til rette for at 

kvinnene skulle gå ut i arbeid. Barnehageplasser fantes nesten ikke, og deltidsarbeid var lite 

akseptert på arbeidsplassene som fantes. Dessuten var en dominerende husmorideologi, 

fremmet både i massemedia og i politikken, og i følge denne var kvinnens plass i hjemmet 

der hun skapte den lykkelige familien som det gode samfunnet skulle bygges på (Lønnå, 

1996: 159). ”Gifte yrkeskvinner, særlig med barn, ble utsatt for hets og mistenksomhet – de 

gikk utenfor det som ble ansett som de naturlige rammene i en kvinnes liv” (Lønnå, 1996: 

159). 

 

Filmen Støv på hjernen (1959) som bygger på boken av Eva Ramm med samme tittel, 

skildrer nettopp denne strenge husmorideologien som Lønnå refererer til. Her møter vi den 

norske husmoren, og husmormiljøet fra drabantbyen Lambertseter i Oslo. Konflikten dreier 

seg om kvinnenes selvoppofrelse og kravet om et støvfritt hjem, og idealet om et vellykket 

ekteskap. Filmen viser en knallhard sosial kontroll husmødrene imellom, og ”nåde den som 

ikke tar Husmorforbundets råd alvorlig”. Det får fru Helgesen kjenne på, som er den eneste 

kvinnen i blokka som heller leser bøker enn å vaske, og går med høyhælte sko. Kvinnene 

omtaler henne som en vamp. 

 

Støv på hjernen er en komedie med en sosial brodd til husmoren. Filmen gir en et innblikk i 

den sterke identiteten og integriteten som lå i rollen som husmor, hvordan den ideelle 

husmorideologien ble frontet gjennom blant annet ulike husmorforbund, og husmor-miljøer 

på 50-tallet.  Samtidig gir den et blikk på den normative forventningen til kvinner på denne 

tiden, og hvordan kvinner som ikke henga seg til husmoryrket, ble frastøtt. Leif Ove Larsen 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Statens lærerinneskole for husstell på Stabekk ble opprettet allerede i 1909 ( Larsen og 
Hagmann, 2010: 269). 	  
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(1993)4 mener at Støv på hjernen inneholder punkter som peker frem mot tendenser 

forbundet med 60-årene. Den ekstreme husmorrollen blir gjort til latter, og i forhold til den 

”frie” fru Helgesens livsførsel blir den tradisjonelle husmoren framstilt med tvang ( Larsen, 

1993). 

 

2.4.2 Mot en mer selvstendig og politisk aktiv kvinne 
I 1960 var antall husmødre i Norge på topp, med 55 prosent av alle gifte kvinner som 

husmødre (Lønnå, 1996: 158).  Men flere kvinner begynte også å vise tegn til misnøye i 

rollen som husmødre nå. ”Mange husmødre klaget over at de var trette, de hadde ikke 

overskudd, de følte seg som grå mus, og de fikk ikke brukt utdannelsen sin” (Lønnå, 1996: 

182). Det var flere faktorer som spilte inn til det såkalte kvinneopprøret som startet i løpet av 

60-årene, både sosiale og politiske. 

 

1960-årene er omtalt som forbrukersamfunnets gjennombrudd (Ustvedt, 1978 ). Det var i 

dette tiåret bilsalget ble fritt og TV`en ble innført. Samtidig var det også nå etterkrigstidens 

utdanningseksplosjon ble tydelig i form av en ung generasjon utdannede kvinner som startet 

protester mot de stengslene den gamle kjønnsordenen hadde satt i forhold til den friheten og 

selvbestemmelsen de hadde lært seg å forvente (Hagemann, 2004: 276). På 1960-tallet ble P-

pillen og spiral introdusert på markedet, og med dette ble beslutningsprosessen rundt det å få 

barn en annen. ”Når kvinner ikke lenger ble gravide på like uoverveide måter og tidspunkter, 

sto de også friere i å bestemme om, når og ikke minst med hvem de ville ha barn ”( Noack, 

2010: 42).  

 

Samfunnsforskningen påvirket også premissene for debatten om likestilling på 1960- og 70-

tallet, og sosiologen Talcott Parsons skapte store diskusjoner innenfor kjønn- og 

likestillingsdebatten, og var som et springbrett både for inspirasjon og for kritikk for både 

norske og utenlandske familiesosiologer (Hagemann, 2004: 280 og Lønnå, 1996: 194). I 

kjølvannet av samfunnsforskningen endret også Arbeiderpartiet sin familieorienterte politikk, 

fra å være et relativt konservativt parti i likestillingsdebatten. I 1965 satte de likestilling høyt 

oppe på debatten, og samme år kom boken Kvinnens plass er – hvor? ( Hagemann, 2004: 

278).  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Komikkens alvor . Bladet forskning, Forskningsrådet URL: 

http://www.forskningsradet.no/bladetforskning/Nyheter/Komikkens_alvor/1250810413881  
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”Boken markerer ingen sterk likestillingspolitisk profil, men den signaliserer at Arbeiderpartiet var i 

ferd med å foreta en ”feministisk vending”, der den gamle husmorpolitikken skulle avløses av en mer 
arbeidsmarkedsrettet og likestillingsorientert politikk” (Hagemann, 2004: 278). 

 

I artikkelen 100 år med kvinners stemmerett (2013) dokumenterer Narud og Krogstad at over 

halvparten av kvinnene i 1957 stemte på de venstreorienterte partiene (Narud og Krogstad, 

2013: 270-71) Narud og Krogstad hevder det var venstresiden som hadde sympati med den 

nye kvinnerollen, og at dette var grunnen til en venstredreining i kvinners politiske 

stemmeavgivning (Narud og Krogstad, 2013: 278). 

 

Den nye kvinnerollen og kvinners venstredreining kom som en konsekvens av endringer i 

kvinnenes yrkesaktivitet og sektortilknytning, endringer i forhold til privatliv, samlivsnormer 

og barn, og politisk bevisstgjøring knyttet til kampen for likestilling, selvbestemt abort og 

offentlig omsorg . I motsetning til tidligere da kvinnenes venstredreining var knyttet til lav 

sosial status og radikale politiske holdninger, ansees den tvert i mot som en konsekvens av 

det som ligger i strukturendringene som startet på 50-tallet, med vekst av kvinnelig 

sysselsetting i det det offentlige og en utdanningseksplosjon knyttet til kvinnebevegelsen på 

1970-tallet (Narud og Krogstad, 2013: 278).  

 

De kvinnene jeg har som utgangspunkt for denne oppgaven er kvinner som høyst sannsynlig 

brøt med den normative forventningen om å vie hele sitt liv til hus og hjem, slik 

Husmorforbundet og politikerne oppfordret til på denne tiden. Skuespillerne, forfatterne og 

billedkunstnerne utforsket andre interessefelt enn hus og hjem gjennom annet kreativt arbeid. 

Jeg har ikke belegg for å vite om disse kvinnene var i aktiv opposisjon til de 

kjønnsrollemønstrene som den nye kvinnerollen utfordret, men uten å være spydspisser 

innenfor norsk likestilling på denne tiden signaliserte denne gruppen kvinner mange av de 

nye tankene om en ”ny”, selvstendig kvinne. Hvordan ble disse mottatt i samfunnet, og 

hvordan ble de dekket av Dagbladet?  
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3 KVINNER, KUNST OG 
OFFENTLIGHET 

 

I det kommende kapittelet ønsker jeg å belyse teorier og forskning som kan bidra til å 

forklare ulike måter kvinner har blitt ekskludert fra å delta i sentrale deler ved samfunnet, og 

også ekskludert fra offentligheten. Jeg vil i hovedsak fokusere på kunstfeltet da dette berører 

de personer jeg ser på i min oppgave. Innenfor en sosialkonstruktivistisk forståelse som 

studerer hvordan tegn, bilder etc former vår virkelighetsoppfatning vil jeg belyse hvordan 

forestillinger om kjønn, og hvordan kjønn er fremstilt i det visuelle kan leses som et resultat 

av en hegemonisk struktur, innenfor kunstfeltet og i det offentlige. Dette er et teoretisk 

verktøy jeg vil benytte i den senere analysen.  

 

Simone de Beauvoir (1952) hevdet at den patriarkalske kulturen har tilskrevet kvinner en 

særegen natur, og på bakgrunn av dette forhindres kvinner i å delta i sentrale deler av 

samfunnet, som vitenskapen, næringslivet, politikken, industrien og kunsten (Gressgård, 

2008:156).  Den tradisjonelle femininiteten har dermed ekskludert kvinner fra å utvikle og nå 

sitt virkelige potensial. I følge humanistisk feminisme må kvinnefrigjøring og likestilling 

bestå i å gi kvinner like muligheter til å gjøre det menn har gjort, som å gå inn i det som 

tradisjonelt har vært ansett som typiske mannlige oppgaver, og motsatt at menn også må 

utføre typiske ”kvinneoppgaver” (Gressgård, 2008: 156). 

 

Sosialantropologen Michelle Rosaldo (1974) hevder noe av det samme som det humanistisk 

feministiske tankesettet, hun mente at det i alle samfunn, industrialiserte som ikke-

industrialiserte, finnes en asymmetri mellom kjønnene når det gjelder aktiviteter og kulturell 

verdsetting. Kvinners rolle i reproduksjonen har gjort det kulturelt ”sannsynlig” at kvinners 

aktiviteter knyttes til husholdsfæren – det private, og menns frihet fra de ”nære” aktiviteter i 

hjemmet har gjort det mer nærliggende å knytte dem til formingen av samfunnet –det 

offentlige (Hagemann og Krogstad, 1994:13).  Rosaldo mente derfor at menns offentlige rom, 

som er preget av relativt store nettverk, omslutter og underordner kvinnesfæren, og det 

private verdsettes lavere og tillegges mindre makt i det offentlige (Hagemann og Krogstad, 

1994:13).  
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I boken Høydeskrekk, kvinner og offentlighet (Hagemann og Krogstad, 1994) retter 

forfatterne søkelys, hovedsaklig, på norske kvinner som har inntatt offentligheten. Hvordan 

har kvinners integrasjon i offentligheten utviklet seg historisk, og hvilke bilder avtegnes i 

medieoffentligheten ved kvinners rolleekspansjon i offentlig debatt, litteratur, 

nyhetsformidling, film og politikk, er spørsmål som belyses i boken ( Hagemann og 

Krogstad, 1994: 5). Endringene i det tradisjonelle skillet mellom privat og offentlig har hatt 

konsekvenser for forestillinger om ”kvinneligheten”, påpeker Hagemann og Krogstad 

(Hagemann og Krogstad, 1994: 18). På slutten av 1800-tallet da de første 

kvinnesakskvinnene entret det offentlige rom, var en offentlig kvinne i alminnelig språkbruk 

identisk med en æreløs kvinne, en prostituert. Det motsatte meningsinnholdet lå i en manns 

offentlighet på samme tid, han representerte en myndighet og handlet på allmennhetens 

vegne noe som innebar økning av status og moralsk verdi (Hagemann og Krogstad, 1994:18). 

 

 Noen av personene som blir belyst i boken, og som er av særlig interesse for denne 

oppgaven, er kulturpersonlighetene, filmskaperen Vibeke Løkkebergs og forfatteren Herbjørg 

Wassmos inntreden og mottakelse i den offentlige sfære. Selv om Løkkeberg går utenom min 

inndeling av kulturpersonligheter i denne oppgaven, mener jeg det er av betydning å belyse 

hennes posisjon i offentligheten her, da jeg mener det er mulig å se dem alle som skapende. 

 

Wenche Mühleisen (1994) skriver om Løkkeberg som offisielt ble kalt riksheksa i 

pressediskusjoner om hennes film Der gudene er døde (1993). Mühleisen viser til 

pressemateriale fra Aftenposten, Dagbladet, Arbeiderbladet og Bergens Tidene, som i 

hovedsak initierte premissene for den såkalte ”heksejakten” av Vibeke Løkkeberg. Mühleisen 

mener at anmeldelsen av filmen i Dagbladet, Arbeiderbladet og Verdens Gang, i større grad 

var meningsproduserende enn opplysende, og at de informerte ut ifra filmens virkemidler og 

forutsetninger, i stedet for å sette filmen i en kulturell eller politisk kontekst. Det mest 

markante likhetstrekket som eksisterte i anmeldelsene var preget av fokuseringen på 

personen Løkkeberg, hevder Mühleisen. (Mühleisen, 1994:127). Siden oppstod en 

påfølgende debatt, der blant annet psykiateren Finn Skårederud trakk likhetstrekk mellom 

filmen og personen Vibeke Løkkeberg.  

 
”Fokusering på Løkkebergs utseende og klesdrakt gir uttrykk for direkte og og indirekte vurderinger i 

forhold til hennes kvinnelighet. Den blir gjort til normative vurderinger og faller inn i et klassisk 
kjønnsrollemønster: Mannen er den som ser, kvinnen den som blir sett på” (Mühleisen, 1994:134). 
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Noe av det samme personangrepet belyser også Astrid de Vibe i sitt kapittel som tar for seg 

mottakelsen av Herborg Wassmos Lykkens sønn (1992) (De Vibe, 1994). De Vibe viser til 

presskonferanser og bokanmeldelser som betviler Wassmos litterære sjanger og beskriver den 

som lite høyverdig litteratur, og spekulerer i Wassmos trang til å skrive for å oppnå suksess. 

På pressekonferansen ble hun oppfattet som en ”litterær sfinx, en utspjåket kvinne med hatt 

og neglelakk som matcher blusen, i utstudert klesdrakt og med fakter og gestikk som 

journalistene opplevde som utstuderte og teatralske” (de Vibe, 1994: 148). De Vibe hevder at 

når kvinner først fremtrer i offentligheten, har det sjelden vært som fagperson eller offisielle 

talspersoner (De Vibe, 1994:148). De Vibe mener at det historisk sett har vært to effektive 

måter å ekskludere kvinnelige forfattere på, det ene er fortielsen – mangelen på anmeldelser 

og oppmerksomhet. Den andre er har vært en mer aktiv form for utgrensing, der anmeldelsen 

ikke anmelder kvinners tekster på tekstens premisser (De Vibe, 1994: 153). De Vibe viser i 

denne sammenheng til en anmeldelse av forfatteren Solveig Christow som på 50-tallet ble 

introdusert som ”en skrivende husmor fra Kolbotn”, der anmelderne startet metadialoger seg 

imellom om hvorvidt fotografiet henne på baksiden av omslaget var representativt for hennes 

skjønnhet (De Vibe, 1994: 153).  

 

Selv om De Vibe bruker disse uttrykkene kun om de kvinnelige forfatterne, ønsker jeg å se 

om det finnes en relevans innenfor de andre yrkesgruppene skuespillere og forfattere også. 

Vil det finnes et uttrykk for at kvinnene i mitt materiale er fortiet eller aktivt utgrenset? I alle 

analysekapitlene vil dette være en av problemstillingene som jeg ønsker å besvare. Skiller 

kvinnene i mitt materiale seg fra mennene i samme yrke? Teksten under belyser diskusjoner 

om hvordan kvinner også i andre posisjoner enn forfattere har blitt fortiet eller utgrenset fra 

det offentlige og innenfor kunstfaget, og hvordan dette også kommer til uttrykk i det visuelle.  

 

3.1 Menn som aktive, kvinner som passive 
Når Wenche Mühleisen skriver at fokuseringen på personen Løkkeberg havner i et klassisk 

kjønnsrollemønster om mannen som ser og kvinnen som blir sett på, refererer hun til 

diskusjonen om kjønnsdikotomien som oppstod på 70-tallet om mannen som aktiv og 

kvinnen som passiv (Nochlin 1971, Mulvey 1975, i Mortensen et.al: 2008). I den 

etterfølgende teksten vil jeg vise til eksempler som tar for seg hvordan kjønnede egenskaper 

og karakteristikker kan komme til uttrykk i det visuelle.  
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Amerikanske Linda Nochlin stilte spørsmålet ”Why Have There Been No Great Women 

Artists?” (Nochlin,1971 i Åsebø, 2008:260). Nochlin introduserte tre perspektiver om 

kvinners rolle innenfor kunstfeltet: kvinner som kunstnere, kvinner som betraktere, og 

representasjonen av kvinner som muser eller vakre objekter for blikket i kunst, film, 

kunsthistorieskriving og filmvitenskap (Åsebø, 2008:260). Nochlin ønsket å forkaste den 

kunsthistoriske studien av kunst, som handlet om troen på kunstnergeniets evne til å si noe 

universelt og sant, og kunsten som en fri aktivitet, som hun mente i realiteten tilhørte et hvitt, 

vestlig maskulint synspunkt (Åsebø, 2008:260). Nochlin forsøkte å omskrive kunsthistorien 

og tenke hele kunstfeltet på nytt, ved å dokumentere flere dyktige kvinnelige kunstnere 

(Åsebø, 2008:261).  

 

Den samme problemstillingen om kvinnens ekskludering innenfor kunstfeltet ble tatt opp i en 

kronikk i den svenske nettavisen  ETC, der Maria Sveland (2014)5 kommer med påstanden at 

”kunstneren er en mann, og slik har det vært igjennom historien”. Det er derfor mennene får 

større rom og tid til å bedrive sine kunstneriske prosjekter, mens kvinnene er hjemme og 

passer hus og barn. Dette er strukturer som vi alle er med på å opprettholde, mener 

forfatteren. 

 
”Det värsta med historiens tyngd är att den fungerar som en självuppfyllande profetia. Eftersom historien till 

största del är skriven av män så har kvinnorna alltid hamnat i skuggan, vid sidan av. Inte minst inom konsten 

och kulturen. Det blir ett cirkelresonemang där en rad genialt begåvade kvinnor helt enkelt inte skrivits in i 

litteratur- teater- musik- eller konsthistorien och därmed reproduceras bilden av konstnären, författaren, 

musikern, dramatikern som en man, är en man, är en man. (...) När och hur skriver vi in kvinnliga genier i 

kulturhistorien? ”(Sveland, 2014) 	  	  
 

I Norge vakte det også oppsikt da Aftenpostens kunstanmelder, Kjetil Røed, laget en ”Hot 

and Not liste” i desember 20146 over norske kunstnere med den hensikt å veilede norske 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Konstnären är en man, är en man, är en man. ETC URL: 

 URL:http://www.etc.se/kronika/konstnaren-ar-en-man-ar-en-man-ar-en-man  

(lesedato: 17.06. 2014) 

	  
6 ”Dette er kunstnerne du bør kjøpe verker av- og de man godt kan styre unna 
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kunstsamlere til de gode investeringene i norsk kunst. Listen fikk hard kritikk  i media den 

påfølgende tiden, og en av de sterke kritikkene var at listen i stor grad utelot kvinner, uten en 

klar faglig begrunnelse ( ap.no). Kun 3 kvinnelige kunstnere var nevnt (to av dem på 

”not”listen) i et utvalg på 12 kunstnere. I vår tid ser spørsmålet til Nochlin til å fremdeles 

være gjeldene. Som skrevet innledningsvis er pressen både er en formidler for en kultur, men 

også en påvirkning til kultur.  

 

Den britiske kunsthistorikeren Griselda Pollock hevder, som Nochlin, at den dominerende 

kunsthistorietradisjonen har plassert kvinner i posisjonen som muser eller vakre objekter for 

et maskulint kunstnergeni (Åsebø, 2008: 273). Men Pollock hevder at det ikke bare er 

tilstrekkelig å tillegge kunsthistorien flere kvinner eller metoder, men også utvikle teorier 

som kan gripe femininiteten som en kompleks psykoseksuell og sosial posisjon. For å forstå 

hvordan makt og lyst er en sentral del av kunstverden, er det viktig å se på hvorfor det har 

vært nødvendig for kunsthistorien å nedvurdere så mange kunstverk bare fordi kunstnerne er 

kvinner (Åsebø, 2008: 273). Hvilke sosiale, økonomiske, institusjonelle og ideologiske 

differensieringer avgjør hvem og hva som betraktes som kunst og kunstnere. De roller 

kvinner og menn får, hevder Pollock er et uttrykk for den betydning vi tillegger 

kjønnsforskjellen. Hun hevder at undertrykkingen av kvinnene ligger i forståelsen av språket 

som en maskulin struktur (Åsebø, 2008:272-273). I det visuelle har den modernistiske 

kunsthistorien vært preget av dikotomien om aktiv og passiv, hvor aktiv er synonymt med det 

maskuline som både er kunstneren– den handlende, og den som betrakter og ser, mens den 

passive er det feminine, kvinnen som muse eller objekt (Åsebø, 2008:275). Pollock hentet 

mye av innsikten sin fra filmteori, der Laura Mulvey har vært pionér i sitt arbeid innenfor 

feministisk filmteori. I Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975) belyser Laura Mulvey 

hvordan klassiske Hollywood filmer fra 50- og 60-tallet fremstiller kvinner som objekter for 

menns aktive lyst til å se og kontrollerende blikk (Kolbjørnsen, 2008: 265). Mulvey hevder at 

både den mannlige tilskueren og den mannlige hovedkarakteren besitter den kontrollerende 

makten: Tilskueren som bærer av blikket på de kvinnelige karakterene, og hovedkarakteren 

som bærer, både av blikket og av handlingen i filmen. Den mannlige tilskueren opplever 

dermed en glede ved å identifisere seg med den mannlige protagonisten og får ta del i den 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
http://www.aftenposten.no/amagasinet/Dette-er-kunstnerne-du-bor-kjope-verker-av---og-de-

man-godt-kan-styre-unna-7812317.html   

(lesedato: 9.12. 2014) 
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tilfredsstillelsen som ligger i makten han oppnår idet han kontrollerer både handlingen og 

blikket (Kolbjørnsen, 2008:268).  

 

Nochlin, Pollock og Mulvey har alle fokusert på hvordan kvinner historisk har vært underlagt 

en maskulin hegemonisk struktur innenfor særlig kunst og film-feltet. I en denne 

hegemoniske strukturen har det maskuline språket vært regjerende i form av det er mannen 

som opp igjennom historien har representert den aktive, handlende og betrakteren, mens 

kvinnen som den passive, muse eller objekt. Det finnes flere forståelser av hvordan kjønn 

fremstilles i det visuelle, og hva som kjennetegner det maskuline og det feminine. Det vil jeg 

belyse under.  

 

3.2 Maskuline og feminine egenskaper 
Som vi har sett er det både innenfor filmteori og kunst(historisk) teori ( og også om kvinner i 

offentligheten i Norge) lagt vekt på to kjønnsdikotomier om representasjoner av mann og 

kvinne som aktiv og passiv. Flere studier som har vært gjort av fremstillingen av kvinner og 

menn i media, har påpekt at kjønnsstereotypiske fremstillinger av kjønnene har vært en 

tendens (Hirdmann: 2000, Krogstad og Storvik : 2010, Mühleisen: 1994, De Vibe: 1994, ). 

Under vil jeg beskrive hva som har vært ansett som stereotypiske kjønnede egenskaper, og 

hvordan disse egenskapene kan komme til syne i det visuelle. Først følger en liten innføring i 

hva som ligger i begrepene maskulint og feminint.  

 

3.2.1 Kjønn som sosialt konstruert 
Nyere samfunnsvitenskapelig kjønnsforskning har studert kjønn ut ifra en 

sosialkonstruktivistisk posisjon, som vektlegger hvordan kjønn skapes gjennom samhandling 

og praksis i bestemte kontekster og relasjoner (Solbrekke og Aarseth, 2014: 70). 

Utgangspunktet i en sosialkonstruktivistisk forståelse av kjønn er artikkelen til Candace West 

og Don. H. Zimmermans Doing Gender (1987).  West og Zimmerman argumenterer for at 

kjønn ikke er noe man er  men noe man gjør, som en konsekvens av en rutinemessig 

sosialiseringsprosess – internaliserte og sosiale forestillinger som får mennesker til å gjøre 

kjønn gjenkjennelig i sine sosiale omgivelser, enten som maskulin eller feminin (West og 

Zimmerman, 1987). Hva som er maskulint og hva som er feminint defineres gjennom sosiale 

og kulturelle koder, noe vi lærer allerede fra fødselen av. Vi er ikke nødvendigvis født ulike, 

men vi blir behandlet ulikt etter hvilket kjønn vi er, og gradvis tar vi til oss de kulturelle og 
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sosiale forventningene, normene og reglene for hva som definerer det maskuline og det 

feminine ( Kimmel, 2000:3). Flere kjønnsforskere har vært opptatt av å differansiere mellom 

kjønn som det biologiske kjønnet, og kjønn som det sosiale kjønnet. På engelsk betegner sex 

det biologiske kjønnet, og gender det sosiale kjønnet og den mening vi legger i det å være 

mann eller kvinne (Kimmel, 2000:3). Sosialt kjønn kan i så måte være maskulinitet og 

femininitet, men hva som er maskulint og hva som er feminint er også noe som forandrer seg 

igjennom en persons liv. Kvinnelighet og mannlighet, eller maskulint og feminint, er ikke 

konstante faktorer da både kulturen, det sosiale og politiske utvikler seg og skaper 

meningsdannende adferd for individet (Kimmel, 2000:3).  

 

3.2.2 Tradisjonelle kjønnskarakteristikker 
 I den tradisjonelle, hegemoniske forståelsen av kjønn er det visse egenskaper som historisk 

har blitt sett på som særlig maskuline og feminine. Georg Mosse argumenterer for at 

maskulinitet har vært en drivkraft i fremveksten av nasjonalisme og nasjonalstaten. I boken 

Nationalism and Sexuality (1985) legger Mosse vekt på hvordan den moderne 

seksualmoralen som vokste frem på 1700-tallet ble en sterk faktor i å skille det normale og 

abnormale innenfor kjønn og seksualitet. Innenfor den moderne seksualmoralen var det bare 

visse former for seksualitet, mannlighet og kvinnelighet som ble akseptert, og Mosse hevder 

denne kjønnskulturen var nært knyttet til en fremvoksende kroppskultur og en sterk 

fordømmelse av av homoseksualitet. Mosse hevder dette hadde sammenheng med den sterke 

nasjonalismen i Europa på denne tiden, ved at en felles seksualmoral og kjønnsorden skapte 

en sammenheng og tilhørighet i samfunnet, og dannet grunnlaget for nasjonalstaten  (Koren, 

2008:297). I The Image of Man (1996) fokuserer Mosse videre om at særlig mannskroppen 

hadde vært ladet med mye symbolsk betydning opp mot tiden rundt nasjonalstatens 

fremvekst (gjennom blant annet den gjenoppdagede antikkens kunst), og det maskuline 

idealet som vokste på 1800-tallet ledet også frem som et ideal for en ”nasjonalkarakter”. Det 

maskuline idealet og ”nasjonalkarakteren” ble i denne sammenheng tilskrevet egenskapene; 

vakre, sunne og sterke, stabile, ha selvdisiplin og være arbeidsomme og æresfulle (Koren, 

2008: 298-299). Mottypen til det Mosse beskriver som den antatt ideelle maskuline ble tvert 

imot sett på som karaktersvak, feig, upatriotisk, umandig, stygg, svak og lat (Koren, 2008: 

300).  
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Mannens historie i bilder (Fausing et. al.1986) tar for seg hvordan mannen har blitt fremstilt 

visuelt fra antikkens skulpturer og til fotografier opp mot 1980-årene. Denne boken tar også 

opp noen av de samme betraktningene som Mosse, og viser til ulike fremstillinger av det som 

tradisjonelt er symboliserer ”mandige” egenskaper opp igjennom historien som: Erobrer, 

aggressiv, sterk, kunnskapsrik, lærd, viril ( Fausing et.al. 1986). I et fotografi fra ca.1920 i 

Danmark, tatt av en gutt og en jente i ti-års alderen,  analyserer forfatterne de to barna som de 

hevder gir uttrykk for de stereotypiske kjønnsrolleidealene fra denne tiden, i den vestlige 

verden. Guttens stive og anspente holdning rett opp og ned, og det alvorlige uttrykket i 

ansiktet vitner om et ærbødig alvor for gutten, som ikke må gå i oppløsning i for eksempel et 

smil, gråt eller annen affekt som vil tilsi noe annet enn det ”manndige”, som her gir inntrykk 

av at han er karaktersterk (Fausing et.al.,1986: 147). Jenta ved siden av gir inntrykk av noe 

bløtere, rundere, er mer  tilbakeholden, kokett og sjenert. ”Hun er sjenert fordi sjenerthet er 

det riktige og beste uttrykk man kan bli foreviget med som pike. Hun samler bevisst eller 

ubevisst de tillærte uttrykk som er gode for en pike å gjøre inntrykk med (Fausing.et.al., 

1986: 148). Fausing m.fl. hevder at bildet av gutten og jenta rommer et utsagn om de 

kjønnsmotsetningene som har satt sitt preg allerede i ung alder; ”Hans stivhet og hennes 

mykhet, hans aktivitet, hennes passivitet, hans utadrettethet og hennes følsomhet, hans 

utadvendte blikk og hennes innadvendte blikk etc.” (Fausing et.al. 1986: 150).  

 

En innskytelse mot å definere maskulinitet og femininitet  er at det er  det maskuline som har 

dannet utgangspunktet for det feminine. Det feminine har ofte blitt ansett som ”alt det som 

ikke er maskulint”, og er dermed med på å opprettholde en hegemonisk forståelse av kjønn 

og kjønnsroller i seg selv (Irigaray,1977,  Beauvoir, 1941). Gerd Von Der Lipppe (2010)  

viser til at det samme er tilfelle innenfor sportsjournalistikken. Von Der Lippe hevder at 

kvinner og menn innenfor sportsjournalistikken blir representert gjennom historisk 

tradisjonelle karakteristikker om kjønn i et maktperspektiv, der mannen beskrives som ”det 

første kjønn” (Von Der Lippe, 2010: 156). Mannen er forstått som normen, og blir tilegnet 

egenskaper som logisk, aktiv, tøff, handlingsorientert, kontrollert, rasjonell, rastløs, 

aggressiv, overodrnet, uabhengig, potent, konkurranseorientert, hard, streng, offensiv og 

prestasjonssterk. ”Det andre kjønn”, kvinnen, har derimot kvaliteter som irrasjonell, passiv, 

svak, engstelig, defensiv, emosjonell og relasjonsorientert (Von Der Lippe, 2010: 156). 

 

Den svenske kjønnsforskeren Anja Hirdman (2000) refererer til sin mor, historikeren Yvonne 

Hirdmann (1988) som hevder at det i hovedsak finnes to antakelser om det maskuline og det 
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feminine, og at det er det maskuline som her blir sett på som det normative. Anja Hirdmann 

stiller dermed spørsmålet, ”Are these ”gender logisc” seen in tne representations of men and 

women in press images? If so, how are they conveyed?” (Hirdmann, 2000: 228). På samme 

måte ønsker jeg å bruke disse skillene mellom hva som kjennetegner maskuline og feminine 

egenskaper, for å se hvordan bildene av de mannlige og kvinnelige kulturpersonlighetene i 

større eller mindre grad blir presentert gjennom en tradisjonell kjønnskarakteristikk, og 

eventuelt kan synliggjøre en hegemonisk struktur innenfor kunstverden.  

 

3.3 Visuelle fremstillinger av kvinner og menn i pressen 

gjennom 1900-tallet 
Den svenske medie- og kjønnsforskeren Anja Hirdman (2000) ønsket å undersøke hvordan 

ideologiske forestillinger om kjønn kommer til uttrykk gjennom presse og journalistikk 

(Hirdman, 2000: 225), og har gjort en historisk bilderepresentasjon av menn og kvinner i 

ulike svenske tidsskrift gjennom 1900-tallet ( i artikkelen Male Norms and Female Forms). 

Hun har  plukket ut tre ulike år, henholdsvis 1925, 1950 og 1987, der hun peker på tendenser 

i den historisk visuelle representasjonen av menn og kvinner gjennom svenske aviser og 

ukeblader. 

 

I 1925 var det menn som dominerte avisene, både i tekst og bilde. Det var mennene som kom 

med uttalelser, og ble sitert i monologer. De tilhørende bildene var ofte portrettbilder, som gir 

et inntrykk av ”det snakkende hodet” (Hirdman, 2000: 228). Bildene viser viktige og mektige 

menn i klær som signaliserer seriøsitet og makt. Undertekstene til bildene inneholder nesten 

utelukkende tittel, yrke og for-og etternavn. Hirdman mener disse portrettbildene, som 

utelukker kroppen eller omgivelser rundt, der man kun ser ansiktet til mannen, representerer 

bildet av maskulinitet, i den forstand at det er mannens ansikt som blir ansiktet utad for ”det 

mannlige synspunktet” (Hirdman, 2000: 228). Mennenes seriøse mine representerer den 

formelle mannen–  bildet på formell makt og offentlig liv ( omformulere)  (Hirdman, 2000: 

228).  

 

Kvinnene som ble avbildet i 1925 skulle symbolisere bildet på det feminine. Den nye kvinnen 

etter krigen var den unge, ugifte, vakre og moteriktige damen. Nye sminke- og 

skjønnhetsprodukter var på vei inn i markedet, noe som skulle bli et viktig symbol for den 

feminine identiteten. Skuespillere og filmstjerner blir idolene for denne nye eraen, og blir 
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hyppig brukt i reklameannonser for skjønnhetsprodukter. Idealiseringen, 

kommersialiseringen av skjønnhetsprodukter og en ny forbrukerkultur som fokuserer på 

kvinnens ytre bidrar til en mer utseendefiksert kultur, der skjønnhet og mote blir en viktig del 

av definisjonen på en feminin kvinne (Hirdman, 2000:229). I motsetning til mennenes seriøse 

”snakkende hoder”, er kvinnene avbildet i helfigur. Mens mennene representerer og ytrer 

individrelaterte ting, er kvinnene kun avbildet som symbol på noe annet.  Kvinnene i 

reklameannonsene  skal representere the girlish body, som visuelt skal symboliserer den nye 

kvinnen– en kvinne som er kokett og selvopptatt  (Hirdman, 2000:229). Hirdman 

oppsummerer tendensene i 1925 med at menn er snakkende hoder, og kvinner er tause 

kropper ( Hirdman, 2000:229). 

 

I 1955 er det fremdeles menn som dominerer i pressen, men portrettbildene har nå blitt 

erstattet med mektige, seriøse menn som konverserer i grupper. Fotografiene later til å være 

mer arrangerte enn tidligere, og ser ut som et samarbeid mellom fotografen og de avbildede, 

og de avbildede er åpenbart svært bevisst kameraets nærvær (Hirdman, 2000: 230). Bildene 

er også mer aktive enn før, og relasjonene mellom mennene virker intime; de holder armene 

rundt hverandres skuldre, eller tar hverandre i hånden etc. Hirdman hevder at avisene i 

Sverige på denne tiden beskriver og avbilder samfunnet som om det fantes en egen 

konsensus- en konsensus om sosial orden. Familien spilte en viktig rolle i velferdsstatens 

oppbygging på denne tiden, men også som et viktig fundament til prosjektet om 

velferdsstatens konsensus og samfunnet som helhet (Hirdman, 2000: 230). Funnene fra 

bildene i 1955 viser at det er kjernefamilien som er i fokus, og at fremstillingen av mannen 

og kvinnen i familien er tidstypiske. Kvinnene opptrer mye som modeller i reklamekontekst 

for skjønnhet– eller motekontekst, men i motsetning til i 1925 er de nå også fremstilt som 

mødre eller koner. Omgivelsene er naturlige familie settinger, som vitner om en egen familie 

konsensus. Kvinnenes rolle i bildene er ofte i kontakt med barna, enten den som observerer 

og passer på, eller den som har bøyd seg ned til barnets høyde. Mor -barn er en egen 

konstellasjon, det er hun som passer på barna (Hirdman, 2000: 230). Mannen er gjentatte 

ganger avbildet i stående posisjon med armen rundt skulderen til sin kone. Dette signaliserer 

maktbalansen innad i familien, det er han som beskytter henne og familien,  samtidig som 

han er familiens overhodet og har den dominerende, oppreiste og høyrere posisjonen 

(Hirdman, 2000: 230). Verdien om konsensus mener Hirdman kommer til syne gjennom den 

visuelle representasjonen av kjernefamilien, som viser en rådende enighet mellom de to 
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kjønnene. Den dominerende rollen til kvinnen i familien er at hun er altruistisk, hun passer på 

at livet fungerer i hjemmet, slik at mannen kan bidra med arbeid til samfunnet.  

 

Hirdman mener det i 1987 kommer til syne, i det visuelle, en større misnøye til samfunnet og 

den sosiale orden enn det man kunne lese som samarbeid og konsensus i bildene fra 1955.  I 

1987 har antall bilder av enkeltpersoner økt, og bildene fra avisene er gjerne bilder av 

representanter for systemet (politikere og beslutningstakere) versus ”mannen i gata”, i 

motsetning til i 1955 da det var flere gruppebilder som insinuerte konsensus mellom kun 

”viktige menn” (Hirdman, 2000: 232).  

 

Det er flere avbildede politikere, enn tidligere. Mannlige politikere fotograferes i større grad 

enn kvinner sammen med andre, og da gjerne med menn. Kameraene har kommet nærmere, 

men det er ingen som ser rett inn i kamera. Bildene av de mannlige politikerne inneholder 

elementer av bevegelse; en åpen (snakkende) munn, eller bevegelser/ gestikulering med 

hendene/ armene. Gestikulering med armene uttrykker engasjement, kontroll og makt, og 

hånden som er holdt opp mot ansiktet (kinnet eller haken) uttrykker konsentrasjon og 

seriøsitet.  Mennene som er avbildet på denne måten oppleves som aktive, de er tenkende, 

vurderende og i ferd med å ta en avgjørelse (Hirdman, 2000: 233). Bildene av de kvinnelige 

politikerne inneholder også bevegelse av munnen og av hender og armer, men ikke der de 

holder hånden til ansiktet, som en ”tenker” (Hirdman, 2000: 233). Kvinnene er oftere 

avbildet med et smil om munnen enn sine mannlige kolleger. Dette kan ha noe med den 

tradisjonelle skildringen av kvinnen å gjøre, som tilnærmelig og uproblematisk, skriver 

Hirdman (Hirdman, 2000: 233). 

 

Selv om Hirdmann ser på år som er før og etter tidsepoken i denne oppgaven, vil det allikevel 

være interessant å sammenligne hennes funn med funnene i denne oppgaven, i og med at de 

samfunnsmessige forholdene i Sverige og Norge i tiden 1950-1970 stod noenlunde likt.  

 

3.3.1 Oppsummering maskuline og feminine egenskaper 
Tabellen oppsummerer arbeidene til Nochlin (1973) Mulvey (1975) , Pollock (1981) Mosse 

(1996) Fausing et.al (1986)  Von der Lippe (2010) Hirdmann (2000) over det som har vært 

betegnet som typiske maskuline og feminine egenskaper. Dette oppsettet er inspirert etter 

masteroppgaven til Frækhaug (2014).   
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Tabell 3.1 Maskuline og feminine egenskaper 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

Maskuline egenskaper Feminine  egenskaper
Aktiv Passiv
Handlende Objekt
Betrakter Blir betraktet
Viljesterk, aggressiv, offensiv viljeløs, forsiktig , tilbakeholden, sjenert
Promiskuøs Erotisk
sterk svak
Lukket, behersket, selvdisiplin åpen, tilgjengelig
Hard, stiv Bløt, myk
Kunnskapsrik, lærd omsorg, relasjonsorientert
Familieoverhodet Altruistisk
Offentlig privat
Viril kokett
Alvorlig Smiler
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4  BILDETS SPRÅK 
 

I denne oppgaven skal jeg ta utgangspunkt i bilder og analysere hvordan og i hvilken grad 

pressebilder kan fortelle oss noe om de kulturelle forestillinger som fantes omkring 

kulturpersonligheter og kjønn i tiden 1951-1971. For å analysere bilder er det nødvendig å 

vite hvordan bildene taler til oss. Under vil jeg gjøre kort rede for semiotikken som ofte er 

brukt som utgangspunkt for å studere bilder. Deretter vil jeg gi en innføring i den 

fremgangsmåten jeg benytter meg av senere i analysedelen.  

 

4.1 Semiotikk 
Om vi går gjennom byen, blir vi hele tiden eksponert for en mengde henvendelser fra 

omgivelsene; fra trafikkskilt, lys- og lydsignaler, reklameplakater, avisforsider, etc. Alt dette 

kommuniserer noe til oss, og vi tolker alle tegnene, bevisst og ubevisst. Det er kulturen som 

er med på å gi mening til tegnene. Kultur er en samling av sosial praksis der mening 

produseres, sirkulerer og utveksles (Twaites m.fl., 2002:1). Innenfor hver kultur eksisterer et 

sett med tegn som er særegne for denne kulturen. Det er for eksempel forskjell på hva å riste 

på hodet betyr i Norge og i India. Samtidig kan to forskjellige tegn i to forskjellige kulturer 

bety det samme, eksempelvis den grønne mannen på trafikklysene som har forskjellig 

utforming fra land til land. Læren om disse tegnene kalles semiotikk (Frønes og Berkaak, 

2005: 27). ”Semiotikken undersøker den menneskelige betydningsproduksjonen i videste 

forstand- vilkår for kommunikasjon, dens lovmessighet og forbindelse til samfunnet” 

(Nordström, 1983: 83). 

 

Opphavsmennene  bak semiotikken var Ferdinand Saussure (1857-1913) og Charles Sander 

Pierce (1839-1914), som tok utgangspunkt i en lingvistisk terminologi og betraktet 

verbalspråket som en idealmodell for ulike grener i semiotikken (Nordström, 2003:114). 

Franskmannen Roland Barthes har senere blitt omtalt som en foregangsmann innenfor 

semiotikken. I Bildets retorikk (1966) gjør han rede for hvorfor bildet bør bli sett på som 

språk, en redegjørelse som har vært banebrytende og mye brukt innenfor bildeanalyse i 

etterkant. I samsvar med Barthes teori om bildets språk skriver den svenske professoren i 

bildepedagogikk, Gert Nordström (1983) at bildet skiller seg fra det det tekstlige språket, ved 

at et bilde som regel har flere mulige lesemåter. En tekst kan ha en lineær oppbygging som 
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leses i sin helhet, et bilde kan leses i deler og i tilfeldig rekkefølge, og det er ofte tilfeldig 

hvilke lesemåter som utnyttes av mottakeren. En styrke i bilder er at lesemåtene kan påvirkes 

av ytre omstendigheter. Med det menes at det ofte er mulig å tolke mer enn bare det som 

bildet viser (Nordström 1983: 17-19). Et bilde fremkaller assosiasjoner hos den som ser 

bildet, og disse assosiasjonene er gjerne kulturelt betinget, i likhet med de tegnene vi 

oppfatter rundt oss i dagliglivet. Under vil jeg utdype den fremgangsmåten Nordström 

benytter i en bildeanalyse, og som jeg bruker som utgangspunkt senere i analysen av bildene i 

Dagbladarkivet.  

 

4.2 Å analysere bilder 
4.2.1 Bildets kontekst  
Nordström påpeker at det er noen sammenhenger som er mer viktige eller interessante for 

bildets budskap enn andre. Det er de bilder som er i en sammenheng, en kontekst, som har en 

avgjørende innflytelse på bildene, som styrer innholdet og som dermed er av betydning for 

det som formidles. Nordström opererer med fire ulike kontekster som er nyttig både når det 

gjelder å analysere kunstbilder men også massemediebilder. De fire kontekstene kaller han 

indre kontekst, avsenderkontekst, ytre kontekst og mottakerkontekst . Denne modellen har jeg 

brukt som utgangspunkt i min oppgave. Og i siste analysekapittel som tar for seg bilde 

sammen med tekst, vil jeg buke dette oppsettet helt konkret.  

 

4.2.2 Indre kontekst 
Indre kontekst –Et bilde består av et grunnelement og delbetydninger, og sammen danner 

disse bestanddelene helbetydninger (Nordström, 1989: 45). Grunnbetydninger kalles for 

denotasjoner – ”den egentlige betydningen”, det opprinnelige. Nordström forklarer begrepet 

denotasjon ved å vise til en hvilken som helst tegning av en fugl. Fuglen på tegningen 

behøver ikke være identisk med en virkelig fugl, men vi forstår at det er en fugl, gjennom 

visse grunnleggende trekk vi kjenner igjen fra en fugl (Nordström, 1989: 38). I dagligtalen/ 

språket er denotasjonene ord som skjorte, kopp, pute, lampe osv. Disse ordenen fungerer i 

språket uten å være vitenskapelig klassifisert, men har en grunnbetydning- en denotasjon 

(Nordström, 1989: 39). 

 

Delbetydninger i bildet kalles konnotasjoner. Å konnotere kan også brukes om å assosiere. 

Konnotasjoner i et bilde er visse assosiasjoner vi som mottakere får ved å se et bilde. De 
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fleste assosiasjoner er kulturelle, tilhører en gruppe, en familie, en generasjon, en 

samfunnsklasse osv. Men assosiasjoner behøver ikke å ha med kollektive tanker og følelser å 

gjøre, de kan også være svært subjektive. Det er dette som gjør at det i praksis ikke alltid er 

enkelt å skille mellom en kulturell og privat assosiasjon i arbeidet med å analysere bilder 

(Nordström, 1983: 42). I denne oppgaven vil konnotasjonene bygge på særlig tradisjonelle 

kjønnskarakteristikker, om hva som har vært ansett som maskuline og feminine egenskaper.  

 

Bestanddelene i bildet påvirker hverandre. Nordström bruker eksemplet om en flosshatt; 

dersom en flosshatt er avbildet sammen med en kanin, vil vi assosierer det med at dette har 

noe med trylling å gjøre. Dersom flosshatten er avbildet med en blomsterbukett, blir 

betydningen begravelse (Nordström, 1983: 45). Personlig er jeg ikke sikker på om jeg ville 

assosiert flosshatt og blomsterbukett med en begravelse, noe som for øvrig kan være et 

eksemplet om ulike generasjoners, (eventuelt ulike individers) assosiasjoner til bilder, da det 

nok var vanligere å bære flosshatt i 1983 enn i dag. Nordströms poeng er at alle bestanddeler 

i et bilde, alle delbetydningene, er avhengig av hverandre i ett og samme bilde, de danner 

syntagme med hverandre, og danner til sammen en helbetydning.  Helbetydningen viser 

dermed den indre konteksten til bildet. 

 

4.2.3 Ytre kontekst 
Ytre kontekst  er de relevante omgivelsene nærmest bildet. Et bilde som tolkes får ikke sin 

betydning utelukkende av den indre konteksten (det konkrete bildet), men også av den 

tilgrensende ytre konteksten (tekst, tidspunkt, sted osv.)  Nordström viser til et eksempel fra 

en avisartikkel, der posisjonen til bildet i avisen (hvilken side det står på, hvor stort oppslaget 

er, dato etc) og hvilke ordvalg som er benyttet i overskriften vil være med å påvirke den indre 

konteksten til bildet (Nordström, 1983: 49). 

 

 Barthes(1966) diskuterer også forholdet mellom tekst og bilde: ”Forklarer bildet mer enn 

teksten, eller gir teksten ny informasjon til bildet?” (Barthes, 1991: 27). Barthes (1966) 

bruker begrepene å forankre eller avløse7 om påvirkningen tekst har til et bilde. Med forankre 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  I	  den	  norske	  oversettelsen	  om	  Bildets	  Retorikk	  benytter	  oversetteren	  forsterke	  i	  stedet	  
for	  avløse,	  men	  avløse	  er	  det	  mest	  brukte	  begrepet	  (Fagerjord,	  2012).	  URL:	  	  
http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT2700/v14/undervisningsmateriale/
semiotikk2012.pdf	  
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mener Barthes at teksten bidrar til å forankre budskapet som ligger i et bilde, teksten har 

oppklarende funksjon og styrer oss mot en betydning. Teksten avgrenser tolkningen i bildet, 

som Barthes selv skriver ”den fjernstyrer leseren til en forutbestemt mening” (Barthes, 1991: 

28). En tekst kan avløse bildet ved at den tilfører nye konnotasjoner til bildet, eller gir bildet 

en ny mening (Barthes, 1991: 28). Dette er vanlig å se i pressefotografier og i reklamen. 

Overskrifter i avisen eller undertekster til artikkelbildene kan legge sterke føringer på 

hvordan bildet oppfattes og analyseres av mottakeren – leseren av artikkelen (Barthes, 1991: 

28). I den siste analysedelen vil jeg benytte meg av disse begrepene, for å kunne si om den 

ytre konteksten i til bildene bidrar til å forankre eller avløse bildet fra sin opprinnelige form, 

og dermed gi et innblikk i hvordan kulturpersonlighetene ble fremstilt i sin helhet i avisen.  

 

 

4.2.4 Avsenderkontekst 
Avsenderkontekst er ifølge Nordström de betydninger vi tillegger bildet på grunnlag av det vi 

vet om bildets opphavsmenn, ideologisk tilknytning, utgivere, rykte osv. For eksempel at jeg 

tar som utgangspunkt at Dagbladet, med en profil som radikal kulturavis, gjør at jeg også 

forventer at avisen gir mye plass og oppmerksomhet til kulturpersonligheter. Når jeg her 

sammenligner kjønn, må jeg samtidig ta utgangspunkt i de historiske rammene som lå 

innenfor den tiden bildene og avisen ble trykket.  

 

I et bilde ligger det alltid avsendere bak; den som tar bilde og den som blir avbildet, og som 

på ulike vis er med å regulere innholdet og budskapet i bilde, og det er alltid en mottaker. 

Noen ganger vet vi hvem både avsender og mottaker er, andre ganger er det vanskeligere. I 

en avis er det tilsynelatende avisen som er avsenderen, og leseren som er mottakeren, men 

disse rollene er ikke alltid like tydelige For eksempel foregår det en utvelging av bildet i 

redaksjonen, og en lay-out ansvarlig redigerer, ved for eksempel å klippe i bildet, og ikke 

minst spiller fotografen en viktig rolle som avsender, med de instruksjoner og 

dokumentasjoner han eller hun ønsker å få frem, samtidig som også den avbildede selv, 

bidrar til å sende et budskap. Og akkurat hvem som mottar budskapet fra en avis, kan bare 

avisen forestille seg ( Kress og van Leeuwen, 1996: 119). Avsendere av både tekster og 

bilder er nødt til å se for seg en virtuell leser (av både bilde og tekst), og i følge Kress og van 

Leeuwen( 1996) ser avsenderen for seg en ”ideal leser”, en intendert mottaker,  og tar 

utgangspunkt i at leseren innehar den samme kunnskap om de sosiale og kulturelle kodene, 
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konvensjonene, om kommunikasjon,  og vil forstå hvordan en tekst  (eller bilde) skal leses og 

mottas (eksempelvis leses en kronikk annerledes enn kåseri etc)  (Kress og van Leeuwen, 

1996: 120). 

 

Det er noe problematisk å ta utgangspunkt i pressefotografier med tanke på å kartlegge 

avsenderkonteksten. Som nevnt over, er det flere involvert i budskapet til bildet, ikke bare 

fotografen, eller ikke kun avisen i seg selv. Som skrevet i delen om Dagbladets profil, så det 

også ut til å være en del indre stridigheter i avisen, slik at profilen deres kanskje ikke alltid 

var like konsekvent. I denne oppgaven tar jeg dermed utgangspunkt i at avsenderen er avisen 

Dagbladet, med den profilen avisen hadde.  

 

Kress og van Leeiwen skriver at fordi avsenderen i seg selv er fraværende når vi ser et bilde, 

leser vi bildet slik det er i seg selv (Kress og van Leeuwen, 1996: 120) Det forholdet mellom 

fotograf og fotoobjekt er noe som oppstår  i øyeblikket mellom de to, og som mottaker er det 

umulig å vite hva som oppstod i det øyeblikket bildet ble tatt. Hvor mange instruksjoner fikk 

vedkommende, og hvor mye er hennes egne? Når jeg skal analysere bilder fra  

Dagbladarkivet blir jeg nødt til å se på bildet i seg selv, slik jeg leser bildet, med de 

assosiasjoner jeg selv får til bildet, og som også går inn i den kunnskapen jeg selv innehar om 

de kulturelle og sosiale konvensjonene og kodene i å lese et bilde som meningsproduserende. 

(feks ulike maskuline og feminine egenskaper).  

 

4.2.5 Mottakerkontekst 
Mottakerkontekst er det sosiale, politiske og språklige miljø som påvirker mottakeren i det 

konkrete tilfellet der tolkningen skjer. Både forhold til mediet og til miljøet innvirker på 

tolkningene. Det sosiale miljøet tolkningene skjer innenfor, kan redusere, endre eller 

forsterke det ”budskapet” mediet formidler (Nordström, 1983: 49). I bildematerialet jeg 

analyserer i denne oppgaven er mottakerkonteksten i utgangspunktet avisleserne fra den tiden 

bildene ble tatt. For å forstå hvordan mottakerne av bildene oppfattet bildene i sin samtid, er 

det relevant for meg som forsker å sette meg inn i de historiske og kulturelle rammene som 

eksisterte i denne tiden, for å kunne si noe om kulturelle koder som eksisterer i bildene. 

Samtidig er også jeg personlig en mottaker av bildene i mitt arbeide med å analysere bildene. 

Min posisjon som forsker, utgangspunktet mitt for å foreta analysen, og tiden jeg analyserer 

bildene i er relevant for hvilke resultater jeg vil komme frem til. I og med at jeg tar 
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utgangspunkt i kjønn, kan noen fremstillinger av kjønn ha vært mer eller mindre radikale i 

tiden 1950- 1970 i motsetning til hvordan det hadde blitt mottatt nå. Andre aspekter som vil 

påvirke min mottakerrolle og analyse vil også være tidligere forskning gjort på området. For 

eksempel har min måte å ”se” på bildene på vært påvirket av lignende studier om fremstilling 

av kvinner i pressen, som har ført til at jeg har sett etter lignende tendenser i mitt materiale. 

Eksempelvis har jeg bevisst sett etter ulike kjønnede egenskaper.    

 

4.3 Bildeanalytiske virkemidler 
For å bedre kunne analysere hva budskapet til avsenderen er, finnes det ulike typer 

virkemidler fotografer bruker i sin formidling. Den/de avbilde signaliserer også mye 

igjennom kroppsspråk og blikk. Jeg vil gjøre rede for ulike noen av disse kodene for 

formidling under.  

 

4.3.1 Bildets ramme 
Bildets innramming, avstand og vinkling til den avbildede,  er en ekstra dimensjon til å tolke 

budskapet i et bilde, i tillegg til ansiktsuttrykk (Kress og van Leeuwen, 1996: 130).  Fra 

lærebøker om film og tv-produksjon benyttes størrelsene; nærbilde, halvnært bilde halvtotalt 

bilde eller total.  Et nærbilde viser ofte kun hode eller ansiktet, et halvnært bilde viser hodet 

og skuldre, halvtotal vises personen fra midjen og opp, og i en total vises personen i helfigur 

med omstendighetene rundt (Hall,1964 i Kress og van Leeuwen, 1996: 131). Det finnes enda 

variasjoner innenfor disse kategoriene ramset opp over, for eksempel ultra nære bilder viser 

da enda mindre, og motsatt med større totaler som viser mer av bakgrunnen i bildet. 

Avstanden til den/de avbildede er faktorer som spiller inn i hvordan vi som mottaker og leser 

av bildet forholder oss til den avbildede. Jo nærmere kamera er på personen i bildet, jo 

nærere forbundet føler mottakeren seg til den avbildede. Og motsatt, en avstand til den 

avbildede gir også en følelse av mer avstand til personen på bildet (Kress og van Leeuwen, 

1996: 131-134). 

 

4.3.2 Bildeperspektiv og kameravinkling 
Perspektivet påvirker også fremstillingen av den avbildede. Om bildet er tatt frontalt eller 

med et skrått perspektiv, nedenfra eller ovenfra, påvirker mottakerens posisjonering til den 

avbildede (Kress og van Leeuwen, 1996: 135). Et frontalt bilde snakker mer direkte til 

leseren og skaper en større følelse av å involvere seg i det som foregår i bildet, mens et bilde 
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med en skrå vinkling gir en sterkere følelse av avstand, og større grad av å betrakte det som 

skjer i bildet ”fra sidelinjen” (Kress og van Leeuwen, 1996: 143). 

 

Et bildet tatt nedenfra og opp, gir fotoobjektet mer autoritet og makt. Som leser ser vi ”opp” 

på den avbildede, og motsatt dersom perspektivet er ovenfra og ned (Kress og van Leeuwen, 

1996: 146). (Kress og van Leeuwen understreker at det ikke alltid er mulig å tolke ulike 

perspektiver og vinklinger som ”makt” eller ”undertrykket”, i noen tilfeller kan det også 

symbolisere det motsatte ( eksempel?). )Det finnes også perspektiver som nøytraliserer 

posisjonen til objektet. For eksempel ved at et skrått perspektiv som er tatt ovenfra og ned 

(Kress og van Leeuwen, 1996: 149). 

 

4.3.3 Blikkkontakt 
Kress og van Leeuwen (1996) hevder at en person som ser rett inn i kamera, adresserer en 

direkte kontakt til leseren, ved at det oppstår en øyekontakt, og dermed en ”imaginary 

relation” fra mottaker til den avbildede (Kress og van Leeuwen,1996:121). Gjennom blikket, 

øyekontakten, som oppstår, ligger det et krav fra den andre – vedkommende som ser 

mottakeren inn i øynene krever noe av den som ser tilbake. Akkurat hva som kreves kommer 

an på den avbildedes uttrykk. Et smil, kan være et ønske om å bli likt, eller et uttrykk av 

forakt kan gi leseren en følelse av å føle seg mindreverdig (Kress og van Leeuwen,1996:123). 

De som derimot vender blikket fra kamera og ser mot noe annet, gir en sterkere følelse av 

distanse mellom den avbildede og mottaker. På denne måten oppfattes den avbildede mer 

som et objekt på utstilling, som mottaker kan studere nærmere uten å møte blikket til den 

avbildede (Kress og van Leeuwen, 1996: 123). 

 

For å tolke bilder gjennom disse virkemidlene må utgangspunktet være at den som tar bildet 

selv kjenner til de ulike virkemidlene. En amatørfotograf kunne for eksempel fotografert en 

person i en ovenfra og ned vinkling selv om det var en person hun respekterte. En person kan 

også se vekk fra kamera selv om vedkommende er trygg. Selv om det ikke alltid egner seg å 

bruke disse virkemidlene bokstavelig, vil jeg påstå det er nyttige verktøy i min analyse med 

det i bakhodet at pressefotografer er profesjonelle fotografer og er nøye med utvalg av motiv. 

I forhold til de avbildede er det litt vanskeligere å påpeke om de uttrykkene de gir er bevisste 

eller ubevisste. Dermed velger jeg i denne oppgaven å rette mer fokus på avsenderen som har 

tatt bildet, og valgt ut bildet, i formidlingen av de uttrykk og signaler den avbildede gir.  
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5 DATAINNSAMLING , METODE OG 
UTVALGSSTRATEGIER 

 

Denne oppgaven har som formål å se på fremstillingen av skuespillere, forfattere og 

billedkunstnere gjennom bildene som ligger i Dagbladarkivet. Jeg vil foreta både en 

kvantitativ og en kvalitativ tilnærming til materialet. I den kvantitative delen er hensikten å få 

en oversikt over materialet for å kunne belyse tendenser i materialets omfang. I det 

kvalitative er hensikten å gå mer i dybden av materialet og gjøre en næranalyse av et mindre 

utvalg. Sammen kan de to tilnærmingsmåtene utfylle hverandre ved å sjekke funn fra begge 

metoder opp mot hverandre og dermed gi større gyldighet.   

 

Jeg starter med å gi en oversikt over datamaterialet som har blitt brukt og mine 

utvalgsstrategier. Deretter beskriver jeg arbeidet med datainnsamlingen. Jeg vil så gjøre rede 

for fremgangsmåten for den kvantitative delen, og hvordan jeg har kodet og kategorisert 

materialet. Deretter gjør jeg rede for den kvalitative næranalysen jeg benytter meg av i siste 

analysedel. Til sist i gjør jeg rede for metodiske implikasjoner. 

 

5.1 Datamateriale  
Som skrevet innledningsvis er datamaterialet i denne oppgaven hentet fra  

Dagbladarkivet ved Norsk Folkemuseum. Dagbladarkivet er anslått å inneholde mellom 

300.000 - 350.000 bilder. Per dags dato er alle bildene i ferd med å digitaliseres og gjøres 

tilgjengelige på ”Digitalt museum”. Mange er allerede digitalisert, men ikke alle. Da Norsk 

Folkemuseum overtok Dagbladarkivet i 2003 fulgte det med en arkivnøkkel som gir en 

beskrivelse over det systematiserte innholdet. I arkivnøkkelen er Dagbladarkivet beskrevet 

slik: ”Dagbladets eldste negativarkiv deker i hovedsak tidsrommet 1950-1972. Et og annet 

eldre negativ fins innimellom, og noen av bildene som er tatt i perioden 1969- våren 1972 er 

innlemmet i det nye arkivsystemet (kortarkivet)”.  (…) ”Hovedinndelingen er følgende: 

Person, sport og emne. Personene er arkivert alfabetisk, det samme er sporten (etter 

idrettsgreiner) mens det altså er emnearkivet som er sortert etter overnevnte tallkodesystem. 

OBS! Personbilder fra idrettens verden er arkivert sammen med øvrige personer.  Rolf 

Hansen, 1999” .  
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I min oppgave har jeg tatt utgangspunkt i ”persongalleriet” som Dagbladarkivet besitter. Som 

beskrevet over i arkivnøkkelen tilhører dette den ene hovedinndelingen i arkivet, som heter 

personer. Dette er den siste kategorien i  Dagbladarkivet som har blitt digitalisert. Mange av 

bildene ligger tilgjengelig digitalt gjennom Norsk Folkemuseums samlingsdatabase men de 

aller fleste er fremdeles oppbevart som negativer i esker. Jeg har dermed vært nødt til å 

observere de fleste bildene som negativer. Jeg vil beskrive denne prosessen under.  

 

Dagbladarkivet ved Norsk Folkemuseum inneholder kun bilder, og ikke de publiserte 

artiklene og tekstene som hører til de ulike bildene.  For å finne bildene slik de ble publisert 

gjennom Dagbladet, med tilhørende tekst og kontekst, har jeg blitt nødt til å lete frem de 

originale Dagbladutgivelsene ved siden av. Dessverre har ikke Dagbladet digitalisert sine 

aviser før 1995, dermed ble løsningen å lete opp avisutgavene som ligger tilgjengelig på 

mikrofilm på Nasjonalbiblioteket. Dette arbeidet vil jeg også beskrive under punkt 5. 5. 

 

5.2 Utvalgsstrategi 
I denne oppgaven har jeg valgt å rette fokus på kulturpersonligheter. I begrepet 

”kulturpersonlighet” har jeg lagt til grunn personer som utmerker seg igjennom sin 

kunstneriske virksomhet. Kunstnerisk virksomhet betegner kreative yrker som skuespiller, 

maler, tegner, forfatter, musiker etc. For å begrense utvalget mitt har jeg valgt å ta 

utgangspunkt i de personene som innehar tittelen skuespiller, forfatter og billedkunstner. 

Grunnen til at jeg har valgt akkurat disse tre yrkesrollene er at dette var de yrkesrollene som 

gikk igjen da jeg kikket over arkivet i starten. Musikere for eksempel, er ikke like ofte 

presentert som de andre tre. Jeg så det som hensiktsmessig å ta utgangspunkt i de personene 

som er eksponert ofte for å kunne si noe mer om generelle tendenser i måten disse er fremstilt 

på. 

 

Når det gjelder yrkesrollene skuespiller, forfatter og billedkunstner har jeg også her gjort en 

inndeling innenfor hver posisjon. I gruppen skuespiller omfatter dette dem som innehar 

tittelen ”skuespiller” og ”filmskuespiller”.  I gruppen forfatter har jeg inkludert ”lyriker” og 

”dikter”. Billedkunstner består av posisjonene ”maler”, ”tegner”, ”billedhogger” og 

”brukskunstner”. Det var også en del utenlandske ”skuespillere”, ”forfattere” og 

”billedkunstnere”, og bestemte meg dermed for	  å  inkludere disse også, da jeg tenkte at et 

interessant moment kunne være å sammenligne de norske med de utenlandske 
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kulturpersonlighetene. Utover i analysearbeidet fant jeg imidlertid ut at det ikke var stor nok 

plass for dette aspektet i denne oppgaven, og har dermed begrenset denne problemstillingen i 

oppgaven.  

 

5.2.1 Bildeutvalg 
Som nevnt over i arkivnøkkelen lå alle bildene fra Dagbladarkivet i ulike esker systematisert 

(katalogisert) etter tema/kategorier,  som  ” Sport”, ”Stortinget”,  ”Valg” ” Kriminalitet ”, 

”Forskning” etc. ved overtakelsen til Folkemuseet . I og med at  jeg i min oppgave ønsker å 

se på profilerte kulturpersonligheter, har jeg fokusert på bildene i eskene som er navngitt 

”personer”.  Dette er esker som innehar alle bildenegativer tatt  av ulike profilerte personer, i 

tidsrommet 1950-1972.  

 

Totalt er det 23 esker som tilhører gruppen ”personer”. Eskene fra 1-23 er systematisert 

alfabetisk etter etternavn på personene som er avbildet. Hver eske inneholder mellom 400 og 

500 konvolutter, og til sammen er dette over 10 000 konvolutter med tilhørende 

bildenegativer. Alle konvoluttene er merket med navn og profesjon som; ”Wenche Foss – 

Skuespiller”.  Hver konvolutt inneholder alle bildene av personen som er navngitt i 

tidsrommet 1950-1970. Noen personer er avbildet ved flere anledninger i ulike år, andre 

inneholder kun ett bilde fra én anledning. Det er også noen bilder som er udaterte, og noen 

konvolutter som er tomme.  

 

5.3 Kvantitativt systematisk utvalg 
I mitt datautvalg var det snakk om et stort billedmateriale, og jeg var lenge i tvil om hvordan 

jeg skulle håndtere fremgangsmåten, om jeg skulle starte med å velge ut noen år og kun 

fokusere på disse, eller å gå igjennom alle bildene fra hele perioden. Jeg visste heller ikke 

hvor mange bilder det ville være snakk om på dette tidspunktet, men etter å ha sett igjennom 

noen esker fant jeg ut at det var et gjentakende system i eskene. Av de 400-500 konvoluttene 

som lå i hver eske, endte jeg som regel opp med å ha mellom 20 og 40 aktuelle 

konvolutter/personer som tilhørte gruppen kulturpersonligheter.  Dette regnet jeg ut ville 

være et overkommelig antall bilder å se på, samtidig som det var mange nok til å kunne 

danne en systematisk oversikt over alle de aktuelle bildene. Hensikten ved å få et overblikk 

over hele materialet var å kunne sette bildene inn i et større system, kartlegge, og trekke ut de 

største tendensene som videre kunne være nyttig i den dypere analysen av noen utvalgte 
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bilder. Jeg bestemte meg dermed for å gå igjennom alle bildene, og notere meg hva som 

kjennetegnet hvert enkelt bilde.  

 

Jeg startet innsamlingen med å plukke ut alle konvoluttene som inneholdt tittelnavnene som 

beskrevet over, kikket raskt på negativene, og plottet inn navn, yrke, kjønn og dato i et excel 

ark.  Etter å ha gått igjennom noen konvolutter på denne måten så jeg det som hensiktsmessig 

å beskrive bildene mer for å systematisere det jeg så og for å få en bedre oversikt over 

gjentakende beskrivelser av bildene. Etterhvert i denne prosessen og etterhvert som jeg 

gjorde meg kjent med måten å observere de ulike bildene på, har bildebeskrivelsene blitt mer 

og mer utfyllende ettersom jeg stadig opplevde ulike detaljer som jeg antok kunne bli av 

verdi for senere analyse. I arbeidet med å beskrive bildene jeg har observert, har jeg skrevet 

noe om konteksten personene befinner seg i, hvor bildet er tatt, eksempelvis, hjemme hos, på 

flyplass/togstasjon, på restaurant/café etc. Jeg har beskrevet om vedkommende smiler, 

gestikulerer, ser inn i kamera eller til siden. Jeg har gjort korte beskrivelser av hva slags klær 

vedkommende har på seg, og om vedkommende sitter stille eller foretar noe i bildet, er i 

interaksjon med andre personer, eller for eksempel spiser, drikker eller røyker .  

Jeg vil beskrive arbeidet om koding og kategorisering av materialet under punkt 5.3.1.	  

 

Bildene som var udaterte har jeg plottet inn i skjemaet mitt for at de skal gjelde i oversikten 

over antall personer avbildet, men jeg har utelatt en nærmere analyse av disse bildene da jeg 

ikke kan sette dem inn i en bestemt tid. Noen konvolutter med navn og tittel har også vært 

tomme, disse navnene har jeg utelatt helt fra skjemaet mitt, da jeg ikke har noe informasjon 

om bildene. 

 

Av de 23 eskene med ”personer” er det allerede digitalisert 5 esker. Digitaliseringen foregår 

ved at bildene scannes, arkiveres og katalogiseres på den interne datatjenesten Primus ved 

Norsk Folkemuseum. Jeg har vært i kontakt med en arbeider som har jobbet med 

digitaliseringen av Dagbladarkivet, som fortalte at de har katalogisert negativene med 

emneordene som står på konvoluttene som negativene ligger inni. På den måten har det også 

vært mulig for meg å søke opp de aktuelle bildene/ personene jeg var ute etter å se på ved å 

bruke de samme emneordene ”skuespiller/skuespillerinne”, ”forfatter/forfatterinne” og 

”kunstner/kunstnerinne”.  Bildene jeg har funnet digitalt har jeg inkludert i skjemaet mitt som 

omhandler hele persongalleriet til Dagbladarkivet, og dermed fått en oversikt over alle 

bildene som lå i de 23 eskene. Totalt er det 657 bilder  jeg har sett på som relevante for denne 
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oppgaven; mannlige og kvinnelige, norske og utenlandske skuespillere, forfattere og 

billedkunstnere. 

 

Gjennom en kvantitativ systematisk fremgangsmåte har jeg fått en oversikt over antall 

kvinner og menn, antall skuespillere, forfattere og billedkunstnere som er avbildet i perioden, 

og hvordan de er portrettert gjennom bilder. Etter å ha satt bildene inn i systemet basert på 

kjønn, yrke, årstall og korte beskrivelser av fotografiet fikk jeg et overblikk over hvor mange 

bilder som ble tatt av menn versus kvinner i de ulike yrkene, hvor mange bilder som ble tatt i 

de ulike årene, og korte beskrivelser av bilder som gjentok seg eller lignet hverandre, og også 

de som skilte seg ut.  

 

5.3.1 Koding og kategorisering og analyse av datamaterialet 
Jeg satt igjen med 657 bilder som var tatt av kulturpersonligheter i perioden 1951-1971. Å 

gjøre en analyse av et stort antall bilder krever at materialet kodes og kategoriseres for å 

redusere materialet til et antall komponenter som gir relevans til analysen (Rose, 2007: 65). 

 

Den britiske professoren i samfunnsgeografi  Gillian Rose (2007) gjør rede for hvordan 

koding og kategorisering av et stort antall bilder kan være utgangspunkt for en 

innholdsanalyse av bildematerialet. Ved en slik fremgangsmåte teller man opp hyppigheten 

ved en egen kode eller kategori, for deretter å analysere i hvilken grad kategorien har vært 

fremtredende i materialet (Rose, 2007: 61). Denne måten å systematisere, ordne og analysere 

materialet på vil gi resultatet valide og reliable resultater hevder Rose (Rose, 2007: 61).  

 

Hun skisserer noen retningslinjer for hvordan kategorisere og kartlegge et materiale 

bestående av et stort antall bilder : 

 

1- Finne bildene 

2- Finne koder og kategoriseringer 

3- Kode bildene 

4- Analyse av resultatene  

(Rose, 2007: 62-71) 
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En forskjell fra det Rose beskriver som den ideelle fremgangsmåten i koding og 

kategorisering av materialet, er at det i mitt tilfelle var veldig vanskelig og tidkrevende å gå 

tilbake til de bildene jeg allerede hadde sett på, i og med at de lå som negativer i esker (og 

ikke digitalt).  Dermed har jeg blitt nødt til å forholde meg til de beskrivelsene jeg gjorde i 

først omgang. Dette aspektet kan svekke reliabiliteten i mitt materiale da jeg ikke i alle 

tilfellene har det nøyaktige antallet av for eksempel hvem som smiler eller er alvorlig. 

Allikevel har jeg en prosentvis andel jeg analyserer og det er ikke sikkert at denne andelen 

skiller seg vesentlig ut dersom jeg hadde hatt det nøyaktige antallet, i  og med at da de ulike 

kodingene startet var jeg konsekvent i det videre arbeidet med å bruke den samme kodingen.  

 

På grunn av usikkerheten i begynnelsen om hvordan jeg skulle angripe datamaterialet mitt, i 

forhold til å plukke ut et lite antall eller se på alle bildene, var ikke bildebeskrivelsene 

konsekvente fra begynnelsen av. Jeg startet med å beskrive motivet i bildene. Et par av 

kategoriene jeg hadde i bakhodet var inspirert av tidligere empiriske arbeider som var gjort 

av fremstillingen av kjønn i media, og som jeg ønsket å undersøke tendenser av i mitt 

materiale. En av disse kategoriene var omsorsgrollen. Etterhvert som jeg så på flere og flere 

bilder begynte jeg også å beskrive mer detaljrike beskrivelser som kameravinkling, 

kameraavstand, kroppssråk, blikk og ansiktsuttrykk. Dette ble koder jeg kom til å bruke til 

den videre kategoriseringen av bildene.  

 

Rose legger vekt på at kodenes validitet avhenger av en sammenheng mellom, tekst, kontekst 

og kode  (Rose, 2007:65) Hun påpeker at de koder og kategorier man velger for å 

systematisere bildene etter bør ha et forbindelse med det teoretiske aspektet i 

problemstillingen (Rose, 2007:65). 

 
”The connection between text, context and code requires careful thouht, and it is on the integrity of this link that 

codes can be judged valid” (Krippendorf, 1980 i Rose, 2007:65) 

 

Med utgangspunkt i mine problemstillinger som tar for seg visuelle fremstillinger av kjønn 

baserte jeg flere av kodene og kategoriene jeg har brukt både på empiriske studier som er 

gjort av lignende bildeanalyser (Storvik og Krogstad, 2012, Hirdmann, 2000, Frækhaug, 

2014), og av ulike kjønnsdikotomier som hentet fra annen teoretisk forskning (Nochlin, 1971, 

Mulvey, 1975, Mosse 1985, Fausing et.al 1986). Underveis i observasjonen av bildemateriale 

dannet jeg også egne kategorier som omhandlet ulike kontekster personene på bildet var 
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avbildet i. Dette gjorde jeg for å se om de samme kategoriene gjentok seg. Noen av 

kategoriene viste seg å være mer forekomne enn andre, det er disse jeg vil vise til i kap 7. 
	  

5.4  Bilder i kontekst 
En del av oppgavens hensikt har vært å studere hvordan kulturpersonligheter har blitt 

fremstilt gjennom mediet, Dagbladet og om kvinnene og mennene skiller seg fra hverandre. I 

denne prosessen mener jeg det da er vesentlig å se bildene i kontekst; i hvilken anledning de 

ble presentert, og hvordan de ble presentert, sammen med tilhørende tekst. Som beskrevet i 

teorikapitlet har Barthes (1966) trukket frem teksten som en viktig faktor i forhold til analyse 

av bildet, da teksten kan bidra til å forankre eller avløse bildet fra sin opprinnelige kontekst. 

”(Barthes, 1991: 27). Neste steg i datainnsamlingsprosessen har dermed vært å finne de 

tilhørende tekstene/artiklene til de ulike bildene, for å finne ut i hvilken grad teksten bidrar til 

å forankre eller avløse bildet, og dermed hva som er det helhetlige inntrykket av 

kulturpersonligheten fremstilt i avisen.  

 

De fleste bildene i mitt materiale var daterte, enten med nøyaktig dato for fotografering, eller 

kun med måned og årstall. Allikevel har ikke denne dateringen fra da bildet ble tatt vært den 

samme som datoen for da de ble publisert i avisen. Som skrevet tidligere var det heller ingen 

visshet om hvilke bilder som faktisk ble trykket og publisert i avisen. For å finne bildene slik 

de var publisert i avisen har jeg vært nødt til å lete meg frem i Dagbladets arkiver som ligger 

tilgjengelig på mikrofilm på Nasjonalbiblioteket. Dette viste seg å bli en krevende jobb, 

ettersom jeg ikke hadde nøyaktig dato for publisering, eller visste om de i det hele tatt var 

blitt publisert. Eneste måte å finne ut av dette på, var å gå igjennom alle avisene, dag for dag 

det aktuelle året. Dette var en tidkrevende jobb.   

 

Etter hvert som jeg lette meg frem etter bildene i avisen, fant jeg ut at månedsdateringen fra 

bildene stemte godt overens med den måneden bildene ble trykket i Dagbladet. Dermed ble 

det noe enklere å se etter bildene jeg lette etter, da jeg kunne fokusere letingen etter 

spesifikke bilder for hver måned. Når jeg ikke fant for eksempel ”Arne Johnsen, mars, 1951”, 

i mars måned, tok jeg høyde for at det kanskje kunne dukke opp tidlig i april (ettersom saken 

i noen tilfeller kunne være trykket noen dager senere enn bildet var datert til), men når det 

ennå ikke dukket opp lot jeg bildet ligge som ”ikke publisert” og lette ikke lenger etter ” Arne 

Johnsen” resten av de påfølgende månedene i det samme året.  En konsekvens av denne 
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måten å lete etter bildene på kan ha vært at jeg for eksempel har oversett en artikkel om Arne 

Johnsen som kom på trykk i juni i 1951, men å gjøre det annerledes ville vært for tidkrevende 

for denne oppgaven. Men i og med at månedsdateringen stemte godt overens med de fleste 

bildene, anser jeg derfor denne datainnsamlingen som troverdig nok.  

 

I utgangspunktet var jeg interessert i å se om bildene kunne tilsi noe om en utvikling i 

fremstillingen av kvinnene, og valgte å plukke ut bildene som var publisert i årene, 1951, 

1961 og 1971. Jeg hadde håpet å sitte igjen med to bilder fra hvert yrke, som presenterte én 

mann og én kvinne i samme yrke, og sammenligne disse. Dessverre fant jeg ikke igjen mange 

nok bilder som ble publisert i årene 1951 og 1971. I 1961 fant jeg representanter for alle, o 

jeg valgte dermed å gjøre en næranalyse av personer publisert i avisen i 1961. Samtidig som 

jeg har et utvalg fra hvert kjønn innenfor hvert yrke er dette også det året som representerer 

den midterste perioden i materialet, og kan ansees for å være det året som inneholder både 

tendenser fra den tidligere tiden, samt trekk fra en den nyere tiden.  

 

Jeg har plukket ut én representant fra hvert kjønn, og to fra hvert yrke. Innenfor skuespillerne 

og forfatterne var det kun én kvinne representert, dermed var utvelgelsen av hvilke kvinner 

jeg analyserer enkel innenfor disse yrkene. Det samme gjaldt for den mannlige forfatteren, 

her var kun én presentert. Av de resterende der jeg hadde flere personer å velge blant, valgte 

jeg ut de navnene som jeg personlig hadde hørt om før, da dette trolig også er kjente navn for 

andre. En grunn til at de er de mest kjente navnene kan være nettopp av den grunn at dette er 

personer som i større grad enn andre har verset mest i aviser og i offentligheten.  

 

5.4.1 Å analysere bildene i kontekst 
Som allerede beskrevet kapitlet om ”Bildets språk” er en semiotisk fremgangsmåte den mest 

brukte innenfor bildeanalyse. Det er også mulig å innlemme det tekstlige i denne 

fremgangsmåten da ord også inneholder kulturelle koder og assosiasjoner, denotasjoner og 

konnotasjoner. I reklamen er for eksempel tekst gjerne brukt retorisk, for å overbevise eller 

overtale mottaker (Nordström, 1983:10). I analysens siste del analyserer jeg først bildene i sin 

opprinnelige form, slik de står selvstendig uten den ytre konteksten. Deretter trekker jeg inn 

den ytre konteksten som består av både det tekstlige rundt, og artikkelens plass i avisen. 

Hensikten er å finne ut hvilke føringer teksten gir til oppfattelsen av bildet, og fremstillingen 

av kulturpersonligheten i den helhetlige presentasjonen.  
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Jeg vil benytte meg av Nordstrøms utgangspunkt for bildeanalyse. Som nevnt i teorikapittelet 

viser Nordström til fire ulike kontekster man kan analysere bildene ut ifra:  

Bildets indre konteskt, bildets ytre kontekst, bildets avsenderkontekst og bildets 

mottakerkontekst.  

 

Først tar jeg utgangspunktet i bildet og bildets indre kontekst. Jeg begynner med å beskrive 

hvilke denotasjoner som ligger i bildet, deretter beskriver jeg de assosiasjoner og 

konnotasjoner jeg finner i bildet. I denne delen ser jeg på motiv, kameravinkling, 

kameraavstand, kroppsspråk og ansiktsuttrykk for å gi en vider tolkning av hva bildets 

budskap er. 

 

Etterpå innlemmer jeg det tekstlige rundt bildet, bildets ytre kontekst. Jeg starter med 

overskriften og tar deretter med bildeteksten. På samme måte som jeg benytter meg av den 

semiotiske fremgangsmåten til bildet, bruker jeg også en semiotisk fremgangsmåte til det 

tekstlige rundt bildet. Jeg ser på betydningen til de ordvalgene som er benyttet for å formidle 

informasjon om bildet og fremstillingen av personene i avisen. På denne måten vil jeg se i 

hvilken grad bildets tilhørende tekst bidrar til å forankre eller avløse bildets opprinnelige 

form. Jeg innlemmer også hele innholdet i selve artikkelen som hører til bildet til sist. Her 

beskriver jeg kort artikkelens tema, form (hva slags type artikkel det er) og innhold. 

Hensikten her er ikke å gjøre en innholdsanalyse av teksten, men sammenligne hvilke 

kontekster de ulike kulturpersonlighetene er presentert igjennom i avisen. På den måten kan 

jeg sammenligne presentasjonen av de ulike kjønnene  og de ulike yrkesgruppene. I den ytre 

konteksten tilhører også omfanget av artikkelen, hvor stor spalteplass den er viet, noe jeg 

også vill beskrive.  

 

Avsenderkontekst og mottakerkontekst diskuteres underveis i analysens bildets indre og ytre 

kontekst, i forlengelsen av Dagbladets profil, og de samfunnsmessige strømningene som var i 

perioden 50-og 60-tallet.  
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5.4.2 Metodiske implikasjoner 
Det finnes er flere måter å angripe et materiale på gjennom en semiotisk tilnærming, noe også 

semiotikken har fått kritikk for. Assosiasjonsbasert tolkning kan være individuell i og med at 

vi er født inn i ulike posisjoner i den sosiale strukturen og dermed har ulike erfaringer og 

historier i forhold til de fenomenene språket og tegnene betegner (Frønes og Berkaak, 2005: 

36). I studiet av konnotasjon er samfunnsforskere mest opptatt av de interindividuelle 

tolkningene, som belager seg på det mange har felles (Frønes og Berkaak, 2005: 37) . I og 

med at jeg studerer historiske bilder fra en tid jeg selv ikke levde, vil ikke jeg  kunne 

konkludere hvordan mottakelsen av bildene faktisk var i den tiden de ble mottatt. Kanskje har 

jeg oversett kulturelle tegn eller koder som var av svært stor betydning den gangen, men som 

i våre dager ikke eksisterer i like stor grad. Og omvendt, kanskje har jeg tillagt noen detaljer 

større vekt enn hvilken betydning det hadde den gangen. For eksempel ”røyking”. Min 

subjektive oppfatning er at kunstnere har et image som ”røyker”, dermed har jeg kanskje 

underbevisst tillagt ekstra mye oppmerksomhet til denne kategorien, etter at jeg observerte 

flere som røyket på bildene. Men på den tiden bildene er tatt var det veldig vanlig å røyke, 70 

prosent av alle menn røyket, og dermed var det kanskje tilfeldig hvem som ble avbildet med 

røyk i hånden, politikere så vel som kulturpersonligheter. Jeg kan i det hele tatt ikke vite 

hvordan presentasjonen av de ulike kulturpersonlighetene ble mottatt av leseren/mottakeren i 

den tiden bildene og tekstene ble publisert. I denne oppgaven blir dermed mitt teoretiske 

rammeverk fra både kjønnsforskning og tidligere empiriske studier benyttet som en del av 

den interindividuelle tolkningen.  
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6 KVANTITATIVE FUNN FRA 
DAGBLADARKIVET 

 

Som beskrevet i metodekapitlet fant jeg til sammen 657 avbildede kulturpersonligheter i 

Dagbladarkivet. Dette er avbildede skuespillere, forfattere og billedkunstnere, kvinner og 

menn, norske og utenlandske, avbildet i årene mellom 1951 og 1971.  

 

Jeg starter med å gi kvantitativ oversikt over antallet i bildematerialet fra Dagbladarkivet, i 

årene 1951-1971. I andre analysedel utdyper jeg noen kategorier og tendenser jeg mener har 

vært gjennomgående, og bilder som har utmerket seg i datamateriale. I siste analysedel gjør 

jeg en næranalyse av seks bilder jeg har funnet frem i den publiserte utgaven av Dagbladet i 

året 1961. Her gjør jeg en visuell analyse av bildet sammen med bildets tilhørende tekst, slik 

det var presentert for offentligheten.  

 

6.1 ”Kunstneren er en mann” 
Systematisk kvantitative funn fra Dagbladarkivet  

I dette analysekapitlet er hensikten å få en kvantitativ tallmessig og kjønnsmessig oversikt 

over bildene i Dagbladarkivet som inneholder bilder av kulturpersonligheter i årene 1951-

1971. Dermed vil jeg kunne svare på ett aspekt ved spørsmålet om hvilke 

kulturpersonligheter det ble vist interesse for i Dagbladet i perioden 1951-971. Som beskrevet 

i metodekapitlet registrerte jeg alle bildene jeg fant av kulturpersonlighetene, med navn og 

årstall, samt korte beskrivelser av bildene. Det er dette materialet jeg bruker som 

utgangspunkt i denne analysedelen.  

 

Selv om det er uvisst hvilke av disse bildene som ble publisert i avisen, kan materialet 

allikevel gi en innsikt i hvilke aktører det ble vist interesse for i Dagbladet, om det var menn 

eller kvinner, og om det var forfattere, skuespillere eller billedkunstnere. Jeg tar utgangspunkt 

i antall avbildede kulturpersonligheter som er avbildet.  og vil gi en oversikt over eventuelle 

endringer i årene 1951-1971.  
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Tabell 6.1. Kvinnelige og mannlige kulturpersonligheter i Dagbladarkivet 1951-1971 
	  	   Totalt	   Prosent	  
Kulturpersonligheter 657 100 % 
Menn 449 68 % 
Kvinner 208 32 % 

 

Til sammen inneholder Dagbladarkivet 657 avbildede personer som innehar yrkestittelen 

skuespiller, forfatter og kunstner. Av disse 657 er 208 personer av dem kvinner og 449 av 

dem er menn. Den skjeve fordelingen av antall avbildede kvinnelige og mannlige 

kulturpersonligheter, med henholdsvis 68 prosent menn mot 32 prosent kvinner, kan sees 

som et uttrykk for at mannens ytringer har fått større oppmerksomhet enn kvinnene.  

Grunner til dette kan ligge i de tradisjonelle kjønnsrollemønstrene på denne tiden. Mannen 

stod for familiens økonomi ved å arbeide ute, mens kvinnens ansvar lå i å skjøtte familie og 

husholdning. I så fall kan tallene i dette datamateriale antas å være representativt for 

forskjellene i antall kvinner og menn som jobbet som skuespiller, forfatter eller 

billedkunstner.	  En annen grunn til at mennene er overrepresentert kan være det de Vibe ( 

1994) hevder tilhører en av de to effektive måtene for å utgrense kvinner på i offentligheten, 

nemlig fortielsen– mangelen på oppmerksomhet. Èn av mulighetene for å finne ut i hvilken 

grad tallene i dette datamaterialet er representativt for den andelen som jobbet som 

skuespiller, forfatter eller billedkunstner på denne tiden var å sjekke medlemstallene i 

profesjonenes egne forbund. Jeg kontaktet Norsk Skuespillerforbund, Den norske 

Forfatterforening og Norges Kunstnerforbund for å høre om de hadde en fullstendig 

medlemsoversikt fra denne perioden, men ingen kunne gi meg en oversikt som belyste den 

kjønnsmessige fordelingen, kun et totalt antall over medlemmer. Dermed har ikke jeg 

grunnlag i denne oppgaven til å kunne si om denne fremstillingen er representativt for den 

kjønnsmessige fordelingen som eksisterte innenfor yrkene skuespillere, forfattere og 

billedkunstnere i denne perioden. En annen måte å teste om det finnes noe hold i en eventuell 

fortielse av kvinnene vil være å se på hvilken måte kvinnene og mennene ble presentert. De 

Vibe (1994) nevner utgrensning  som den andre måten å marginaliser kvinner i offentligheten 

på, og viser til kvinnelige forfattere der anmeldelsen ikke anmelder kvinners tekster på 

tekstens premisser, og at når kvinner først fremtrer i offentligheten, har det sjelden vært som 

fagperson eller offisielle talspersoner (De Vibe, 1994:148). Dette vil jeg komme tilbake til  i 

næranalysen i kapittel 8. 

 

 



	  46	  

  
Figur 6.1 Oversikt over antall bilder av kulturpersonligheter fordelt etter kjønn 1951-1971 
 

Figur 6.1 viser tydelig at det er flere menn enn kvinner som er avbildet jevnt over hele 

perioden. Grafen ser også ut til at antallet kvinner og menn holder noenlunde tritt med hver 

sine topper og bunner. Det er tre topper som utmerker seg for grafen til menn, det er årene 

1956, 1961, og 1967. Kvinnene ser ut til å følge disse toppene, med topper i 1957 og i 1961, 

men etter 1962 går grafen til kvinnene brått ned, og utmerker ikke en like stor oppgang igjen 

som mennene rundt 1967. I 1953 og 1970 er de årene da fordelingen mellom kvinner og 

menn er nærmest jevnbyrdige hverandre. Etter 1954 skyter grafen til menn i været, og 

forholdene mellom menn og kvinner holder seg relativt stabilt frem til 1970 igjen. Her skulle 

det være rimelig å anta at dette gjenspeiler det kjønnsmønstre som fantes i samfunnet i den 

samme perioden. I 1956 er det punktet som viser størst avstand i antall bilder av mellom 

menn og kvinner, og som også er den tiden da de fleste kvinnene tjente som hjemmeværende 

husmødre.  

 

En bemerkelsesverdig observasjon i linjediagrammet over er det siste året mellom 1970 og 

1971. Her ser det ut til at antall menn er på vei oppover igjen, mens kvinnene er på vei 

nedover. Skulle dette diagrammet kunne gjenspeile en utvikling i kjønnsmønstre disse årene, 

ville det være rimelig å anta at menn og kvinner samlet seg mer, enn, som diagrammet viser, 

å gå i hver sin retning. Forklaringer på dette kan være flere. Selv om kvinneopprøret for alvor 

startet i slutten av 60-årene, er det ikke sikkert dette fikk tydelige konsekvenser (blant annet i 

representasjon av kvinner i avisen) før utover 70-tallet. Den andre forklaringen kan også 

ligge i selve datamaterialet i Dagbladarkivet som ikke er fullstendig representativt de iste 
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årene fra 1969-1972 , som skrevet i metodekapitlet om arkivnøkkelen til Dagbladarkivet, er  

”noen av bildene som er tatt i perioden 1969- våren 1972 er innlemmet i det nye 

arkivsystemet (kortarkivet)”.  

 

Én av forklaringen på at det periodevis er færre avbildede skuespillere, forfattere og 

billedkunstnere, kan være at Dagbladet, på 60-tallet også begynte å vie enda mer plass til 

musikk, og da særlig jazzen, og også filmmediet fikk større plass enn før (referanse)(evt, av 

egen erfaring ette rå ha gått bladd gjennom mange aviser).  Kanskje har jazzmusikerne og 

filmskaperne ”overtatt” noe av spalteplassen i kulturdelen i disse årene. 

 

6.2 Kjønnsmessig fordeling innenfor de ulike yrkene 
Under ser jeg på antall bilder tatt av kvinner og menn, og de ulike yrkene skuespillere, 

forfattere og billedkunstnere, for så å sammenligne og sette de ulike gruppene opp mot 

hverandre. Hensikten i dette kapitlet her er å få en oversikt over den kjønnsmessige 

fordelingen innenfor de ulike yrkene. Er noen av yrkene mer kjønnssegregerte enn andre?  

 
Tabell 6.2.  Skuespillere, forfattere og billedkunstnere i Dagbladarkivet fordeling kjønn totalt og i prosent. 

Kjønn Skuespillere  Forfattere  
Billed-

kunstnere  Total % 

Menn 154 59 % 129 82 % 166 70 % 449 68 % 
Kvinner 108 41 % 28 18 % 72 30 % 208 32 % 
Totalt 262  157  238  657 100 % 

 

 
Figur 6.2. Kjønnsmessig fordeling blant de ulike yrkesgruppene, skuespiller, forfatter og billedkunstnere.   
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Ut i fra Tallene i tabell 6.2 og figur 6.2 er det blant forfattere den mest markante forskjellen i 

representasjon av  kjønnene ligger: 82 prosent av de avbildede er menn og 18 prosent 

kvinner. Billedkunstnerne ser også ut til å være noe kjønnssegregert med 70 prosent 

representasjon av menn mot 30 prosent kvinner. Blant skuespillerne er det også en overkant 

av menn men mye jevnere enn de to andre yrkesgruppene, 59 prosent av de avbildede 

skuespillerne er av menn, og 41 prosent  av kvinner. 

 

Hva kan grunnen til disse kjønnsskillene være? En av grunnene til at representasjonen av 

kjønnene er jevnere fordelt blant skuespillere, kan være at film og teater var avhengig av 

kvinnelige skuespillere for å tiltrekke seg et kvinnelig publikum. På den måten var kvinnelige 

skuespillere en naturlig del av et ensemble og det kan være er en av grunnene til at kvinnelige 

skuespillere hadde høyere eksponering sammenlignet med kvinner i andre kunstneriske yrker. 

Underforstått argumenterer dette for at skuespilleryrket var nødt til å ha med kvinner, og at 

det er grunnen til at kvinner fikk større innpass i dette kunstyrket. Det er ikke sikkert dette 

argumentet stemmer, kanskje tiltrakk skuespilleryrket seg flere kvinner av andre grunner som 

i større grad har vært på kvinnens premisser. En annen grunn til at flere kvinnelige 

skuespillere kom til syne i avisen kan også ha en sammenheng med filmstjernens inntog på 

30-40-tallet, og opphøyningen av den kvinnelige stjernestatusen som kom til syne, særlig 

innenfor reklamen på denne tiden (Hirdmann 2000). Hirdman (2000) sto igjen med ett 

overordnet funn etter å ha sett på den visuelle fremstillingen av kjønn i pressen gjennom 

1900-tallet, som illustrerer tittelen på artikkelen, Male Norms and Female Forms”. Hirdman 

hevdet at mannen gjennomgående var presentert som den handlingsdrevne, reflekterende og 

tenkende, mens kvinnene i større grad var fremstilt som objekter for skuelystne (Hirdman, 

2000). Det som skiller skuespilleryrket fra de andre yrkene er nettopp å vise seg frem på en 

scene, mens yrkene forfatter og billedkunstner er mer selvstendige yrker som i større grad 

symboliserer egenskapene om å være tenkende, reflekterende og 

handlingsdrevne/nyskapende.  

 

Både Nochlin (1973) og Pollock (1981)  hevdet begge at den dominerende 

kunsthistorietradisjonen har plassert den aktivt utøvende kunstneren som en mann, mens 

kvinnens rolle har vært som passiv betrakter eller muse (Åsbø, 2008). Det kan tenkes at også 

dette ligger til grunn for resultatet av mine funn som viser den skjeve fordelingen mellom 

mannlige og kvinnelige billedkunstnere. Den skjeve representasjonen kan være et uttrykk for 
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at kvinnelige kunstnere har blitt nedvurdert etter forståelsen av det maskuline språket i den 

regjerende kunsthistorien, som har ført til at kvinnene ikke har blitt vurdert gjennom sine 

premisser (Åsebø, 2008:272-273, Sveland, 2014). Kanskje gjelder dette på det samme 

området for de kvinnelige forfatterne som De Vibe hevder har vært utsatt for en fortielse i det 

offentlige.  

 

6.3 Oppsummering 
Hovedfunnet i den kvantitative oversikten over alle de 657 avbildede kulturpersonlighetene i 

Dagbladarkivet viser at det jevnt over hele tidsperioden 1951-1971 var et tydelig overtall av 

avbildede mannlige kulturpersoner. Forholdet ser også ut til å ha holdt seg relativt stabilt over 

hele perioden; i de årene antall mannlige kulturpersonligheter steg, steg også antall avbildede 

kvinner, og det samme i nedgangen av de avbildede. Oversikten viser ingen tydelige tegn til 

at de kjønnsmessige strukturelle forandringen i samfunnet som startet i slutten av 60-årene 

fikk konsekvenser i forhold til en eventuell større interesse for kvinnelige 

kulturpersonligheter nærmere 70-tallet. Dette kan ha med at konsekvensene av disse 

forandringene kom til syne i større utstrekning senere.   

 

Innenfor de ulike yrkene vises en noe ujevn fordeling mellom kjønnene. Den gruppen som 

utmerker seg med den største forskjellen i kjønnsfordelingen ligger i gruppen forfattere, der 

materialet dekker 82 prosent menn mot 18 prosent kvinner. Fordelingen mellom kjønn av 

billedkunstnere er noe jevnere, med 70 prosent menn og 30 prosent kvinner. Skuespillerne er 

den gruppen som utmerker seg som den mest likestilte gruppen mellom menn og kvinner, 

med 59 prosent menn og 41 prosent kvinner. 

 

De Vibe trekker frem fortielsen som en grunn til at særlig kvinnelige forfattere fikk den 

samme oppmerksomheten som menn i samme yrke (De Vibe, 1994: 153).  Tallene fra mitt 

materiale, kan underbygge dette argumentet. Samtidig, er det som nevnt også en tid da det 

kanskje var flere menn å ta av fra denne tiden, noe jeg ikke har en dokumentert oversikt over 

til å kunne utdype videre.  

 

I de neste analysekapitlene vil jeg undersøke nærmere de kontekster og fremstillingene de 

ulike kulturpersonlighetene ble presentert gjennom i bildene. Kanskje dette kan  gi svar på 
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om det eksisterte en form for utgrensing av kvinnene som ble representert gjennom 

Dagbladarkivet.  
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7 BILDEFREMSTILLINGER AV 
KULTURPERSONLIGHETER 

 

I forlengelsen av forrige kapittel, som tok for seg en kvantitativoversikt over hele materialet, 

vil jeg i denne delen utdype de tendensene jeg mener var de mest fremtredende i mitt 

datamateriale. De kategoriene jeg trekker frem i denne delen er de jeg har merket meg 

underveis i observasjonen av datainnsamlingen. Noen av kategoriene er inspirert fra tidligere 

empirisk forskning fra lignende studier. Hensikten i denne delen er å gi et innblikk ulike 

tendenser i hvordan  kulturpersonlighetene ble fremstilt på bildene. Jeg sammenligner 

likheter og ulikheter mellom menn og kvinner slik de fremstår i diverse motiver og 

kontekster, og også hva som skiller de tre yrkesgruppene, skuespillere, forfattere og 

billedkunstnere.  

 

Jeg starter med å presentere en samlet oversikt av hva som karakteriserer fremstillingen av de 

tre yrkesgruppene. Her tar jeg  utgangspunkt i konteksten i bildene, i denne sammenheng 

motivet i bildene– hvilken setting personen er avbildet i. Deretter utdyper jeg noen kategorier 

jeg har trukket frem fra hele materialet som er basert på ulike kontekster til bildene. Disse 

kategoriene er Hjemme hos, Omsorgsrolle og Stjernestatus. Til slutt har jeg dannet kategorier 

som er basert på andre tegn i bildene som bevegelser i bildet, ansiktsuttrykk og kroppsspråk. 

De kategoriene jeg har trukket ut her er, Røyking, Smil, Alvorlig og Aktive håndbevegelser.  

 

7.1 Ulike kontekster til ulike yrkesgrupper 
Gjennomgående for de bildene jeg har observert  av skuespillere i Dagbladarkivet, er at de 

gjerne sitter i en samtale, og gjerne med noe å drikke foran seg, eller i hånden. Enten en 

kaffekopp, vinglass, eller champagneglass . Totalt har jeg notert at 87 av skuespillerne sitter. 

Det utgjør 33 prosent av de totalt 261 bildene av skuespillerne. Av disse igjen er det 44 

personer (17prosent)  jeg har notert har et glass/kopp med noe å drikke i foran seg eller i 

hånden. De resterende er avbildet i andre ulike kontekster, som på en premierefest, eller, 

mottar en pris eller får blomster. Eller de er avbildet i det om ligner private omgivelser som 

hjemme hos, som en av kategoriene jeg vil utdype under.  
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Forfatterne som er avbildet ligner i noe grad på de avbildede skuespillerne, da en stor del av 

bildene er forfatteren avbildet i en setting der vedkommende sitter. Totalt har jeg notert 54 

personer som sitter. Det utgjør 34 prosent av totalt 157 bilder av forfatterne. I motsetning til 

skuespillerne forekommer det ikke like mange bilder av forfatterne som har et glass eller noe 

å drikke på i bildet (her fant jeg kun 8 bilder der jeg har notert ”vin” eller ”kaffe”, som utgjør 

8 prosent). Settingen likner ofte private settinger, som at de sitter i en ”godstol” eller en sofa i 

det om ligner en stue. Eller det kan være bilder fra noe som ligner et kontor eller en 

arbeidsplass. De sitter gjerne ved et bord, og ofte er de i en aktivitet i bildet som ser ut til at 

de er i en samtale, eller i en intervju-situasjon.  

 

Blant billedkunstnerne var det særlig ett motiv som var gjentakende for denne gruppen, det 

var billedkunstneren som var avbildet sammen med kunstverket sitt, enten ved at de står eller 

sitter foran eller ved siden av verket. 97 av tilsammen 238 billedkunstnere er avbildet ved 

siden av eller sammen med et kunstverk. Det utgjør 41% av alle bildene tatt av 

billedkunstnerne, og er nesten halvparten.  

 

Ut ifra det jeg har observert og notert i mitt materiale er det noen kontekster som går igjen i 

presentasjonen av de ulike yrkesgruppene. Skuespillerne og forfatterne likner mye på 

hverandre i motivet som er presentert i bildene, ved at de ofte ble avbildet sittende, og i det 

som likner en samtale eller en intervju situasjon. Skuespillerne er i større grad avbildet i 

omgivelser som ser ut som et offentlig rom, mens forfatterne oftere er avbildet i mer private 

omgivelser, som ved arbeidsplassen.  

 

Under utdyper jeg kategoriene jeg har kommet frem til, og mer om hva noen av de ulike 

kontekstene kan fortelle om presentasjonen av de ulike gruppene. Her vi jeg også 

sammenligne på tvers av kjønn.  
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7.2 Hjemme hos 
I mitt utvalg var det mange flere bilder som ga assosiasjoner til en privat, hjemlig setting; i en 

stue, på kjøkkenet , i en gang, eller bildeserier som viser rundt på en eiendom og inne i et hus. 

Jeg valgte å kategorisere dette motivet som Hjemme hos.  Av alle de bilder som eksisterer av 

kjente personer, er bilder tatt hjemme i den private sfære muligens det mest brukte (Becker, 

2012: 241). Den gjenkjennbare hjemlige konteksten avmystifiserer kjendisene, og 

fotografiene gir mottakeren en fornemmelse av å komme ”på innsiden” av personene. I denne 

settingen møter vi kjendisene slik de ”virkelig er” bak fasaden som skjuler seg i den 

offentlige sfæren (Becker, 2012: 241). Som Becker skriver, kan denne måten å portrettere en 

person på vitne om en imøtekommenhet fra journalistens side om å få komme nærmere på 

personen, komme i aktørens private omgivelser, og møte individet på deres premisser 

(Becker, 2012: 241). Under har jeg satt opp en oversikt som viser antall kulturpersonligheter i 

Dagbladarkivet som er presentert i en hjemlig setting.  

 
Tabell.7.1  Antall menn og kvinner avbildet  Hjemme hos, totalt og i prosent. 
  Total ant. bilder Hvorav "Hjemme hos" Andel 
Menn 449 32 7 % 
Kvinner 208 17 8 % 
Total 657 49 7 % 

 
Tabell. 7.2 Antall mannlige og kvinnelige skuespillere, forfattere og billedkunstnere avbildet Hjemme hos totalt 
og i prosent 
Skuespillere: Total ant. bilder Hvorav "Hjemme hos" Andel 
Menn 154 12 8 % 
Kvinner 108 12 11 % 
Totalt 261 24 9 % 
Forfattere:    
Menn 129 14 11 % 
Kvinner 28 2 7 % 
Totalt 157 16 10 % 
Billedkunstnere:    
Menn 166 6 4 % 
Kvinner 72 3 4 % 
Totalt 238 9 4 % 

 

Tabell 71. 1viser at det prosentvis er en litt større andel av kvinnene som er fotografert 

hjemme hos enn mennene i forhold til populasjonen, henholdsvis 8 prosent av kvinnene mot 7 

prosent av mennene. Det er ikke en stor forskjell og kan underbygge ett argument om at 

kvinner og menn blir stilt på lik linje med menn i en visuell representasjon. Hirdman skriver i 
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sin analyse at mennene i 1925 og i 1955 var avbildet i forhold til individrelaterte ting, i 

forbindelse med at de representerte seg selv og sine ytringer, mens kvinnene var avbildet som 

symbol på noe annet enn seg selv som individ, de skulle i større grad representere skjønnhet, 

gjennom reklame for skjønnhetsprodukter, eller bare som en birolle i bilder med menn 

(Hirdmann, 2000: 111-114). Med Hirdmans (2000) funn som utgangspunkt kan en tolkning 

være at de kvinnene som er avfotografert hjemme ikke er representert som et symbol på noe 

annet, men presenteres og blir representert som seg selv som individ, på individets premisser, 

og ikke bare som et objekt (Becker, 2012). Et motargument til dette igjen er at vedkommende 

allikevel kan bli fremstilt som et objekt, eller også bli presentert inn en typisk 

kjønnsstereotypisk rolle. I neste kategori som omhandler omsorgsrollen vil jeg belyse dette 

nærmere. 

 

Tallene i tabell 7.2 viser at det var flest forfattere og skuespillere som er avbildet hjemme hos.  

Dette stemmer overens med inndelingen som er gjort av de tre ulike yrkesgruppene tidligere i 

kapitlet der skuespillerne og forfatterne oftere var avbildet sittende i det som ser ut til å være i 

en samtale, mens billedkunstnerne oftere var avbildet ved siden av kunstverket sitt. I større 

grad åpner den visuelle tilnærmingen til skuespillere og forfattere opp for en mer personlig 

tilnærming til personene enn til billedkunstnerne. En ide om hvorfor det er slik er at forfattere 

og skuespillere i ikke har ett fysisk verk å presentere seg igjennom i ett bilde, slik 

billedkunstnere har. Samtidig kan man si at det fysiske kunstverket billedkunstnerne 

presenterer representerer også personen billedkunstneren. I den forbindelse gir det gyldighet i 

å tillegge den visuelle fremstillingen av  både skuespilleren og forfatteren i et bildet, da denne 

fremstillingen bidrar til å gi et følelsesmessig inntrykk av personen. 
 

Innad i de ulike yrkesgruppene er viser at de kvinnelige skuespillerne og de mannlige 

forfatterne er de gruppene som i størst grad er representert hjemme hos, med 11 prosent. 

Blant billedkunstnerne er den kjønnsmessige fordelingen helt likt, med 4 prosent av begge 

kjønn.  
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7.3 Omsorgsrolle 

    
             
 

Utgangspunktet mitt for å ha med kategorien omsorgsrolle er basert på tidligere studier som 

har vist at kvinner oftere enn menn er avbildet sammen med barn i rollen som mødre eller 

koner  (Hirdman, 2000, og Krogstad og Storvik, 2012).  Funnene til Hirdman (2000) fra året 

1955 viste at kjernefamilien er i fokus. Kvinnene ble avbildet som uproblematiske, åpne og 

lett tilgjengelige kvinner, og mennene som familiens overhodet, enten ved å stå i bakgrunnen 

av mor og barn, eller ved å ha en rolle som belærende i form av å vise frem ting til barna 

(Hirdman, 2000: 115). Familiebildene vitnet om  ”family concensus”, ”The family 

symbolised the welfarestate on the private plane, but also in a public form, as private social 

order represented and legitimated public order.” (Hirdman, 2000: 115). En antakelse var at 

dette kunne være noe som preget bildene i mitt materiale, som også er avbildet fra den 

samme tiden da velferdsstaten og husmoren var en sentral del av det det politiske samfunnet i 

Norge. Aagoth Storvik og Anne Krogstad (2012) viser i sin artikkel Female Political Leaders 

in France and Norway at Gro Harlem Brundtland etterhvert gikk fra å bli beskrevet som ”en 

mann i skjørt”, til å bli ”Landsmoderen”. Hennes ”myke” sider som mor til fire barn, 

offentlige opptredener der hun viste engasjement for kvinner og barn, førte også til at 

populariteten steg proporsjonalt som de mer kvinnelige sidene kom til syne (Storvik og 

Krogstad, 2012: 136). 

 

De bildene som representerer kulturpersonlighetene sammen med barn, eller familie, er  

bemerkelsesverdig veldig få i mitt materiale, kun tolv bilder er beskrevet med ”barn” eller 

”familie” bildene, Kun tre av disse er kvinner som har det, og ni av dem er menn.  I de 

tilfeller av utvalget mitt som representerer noe om familie og omsorg, er det dermed flere 
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bilder av menn som avbildet sammen med familien, og med barn, enn kvinnene. I disse 

situasjonene er det enten at mannen kommer hjem og blir møtt av mor og barn, eller sitter 

sammen med familien ved et spisebord. Mannen er i disse bildene gjerne i mer aktiv 

interaksjon barna, enten ved at han har satt seg ned på gulvet sammen med dem og viser frem 

en leke, eller sitter med barnet på fanget og leser. Funnene minner i stor grad om Hirdmans 

funn, om en såkalt ”family consensus”, der mannen er representert som et overhodet (blir 

møtt av familien på vei hjem fra jobb) eller som belærende (viser frem, leser for). 

 

Selv om motivet i bildene av mennene samsvarte med motivene til Hirdmann, der far var 

fremstilt som overhodet og belærende, er det allikevel interessant at det er flere menn 

(prosentvis 2 versus kvinner 0,5 prosent) som er avbildet i situasjoner med familien enn 

kvinnene. I utgangspunktet var antakelsen at det skulle være avbildet flere kvinner med barn, 

enn mennene da morsrollen har vist seg å være betydningsfull i fremstillingen av kvinner 

(Hirdman, 2000 og Storvik og Krogstad, 2012) .  

 

De få bildene i Dagbladarkivet som er tatt av kulturpersonligheter sammen med barn eller 

familie viser at avsenderen, avisen Dagbladet, fotografen eller journalisten, ikke har vektlagt 

denne rollen som omsorgsperson i presentasjonen av kulturpersonligheter. Tross i at mange 

av bildene fra arkivet viser nære, intime og  private omgivelser (som i kategorien hjemme hos 

blant forfatterne og skuespillerne) virker det som at den private rollen kulturpersonlighetene 

har ved siden av yrket sitt, ikke har vært det vesentlige å få frem i de fleste bildene. Dette kan 

være et resultat av avisens profil som kulturavis, og som er mest opptatt av å møte og 

presentere kulturpersonlighetene på deres premisser, som fagperson, og ikke i andre private 

rolle. 
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7.4 Stjernestatus 

     
              
 

Av de tre ulike kunstposisjonene skiller særlig skuespillerne seg ut fra de andre, forfatterne 

og kunstnerne, ved at det er en større tilstedeværelse av ”stjernestatus” og glamour i bildene. 

Særlig fremtredende er den hos de utenlandske skuespillerne som er ”på besøk”. Kjente, 

internasjonale verdensstjerner, og også store skandinaviske stjerner, er gjerne avbildet i det 

de entrer landet, i form av fly eller tog, enten på vei ned flytrappen, smilende ut til pressen og 

menneskene som har møtt opp, eller på perrongen der et siste smil kastes til fanskaren rundt. 

Å ankomme i fly var stort på denne tiden var ikke folk vant til å fly og antakelig ble det nok 

opplevd som ganske eksotisk. Det er ofte en del mennesker rundt eller i bakgrunnen av disse 

personene noe som vitner om en popularitet og ”stjernestatus” hos skuespilleren.  Blikkene til 

personene i  bakgrunnen på bildet rettes ofte mot skuespilleren, slik at skuespilleren får et 

enda større fokus og midtpunkt i bildet, som er med på å signalisere stjernestatusen til 

mottakerne.  

 

Andre settinger for de utenlandske stjernene er gjerne tatt i forbindelse med møter eller 

tilstelninger som finner sted. Kafé og restaurant er ofte en setting, der skuespilleren sitter 

foran et dekket bord med kaffekopper og egg-glass, og kanskje spiser frokost/lunsj, eller det 

er dekket med større tallerkener og vinglass på bordet, noe som minner mer om en 

middagssituasjon. Her er det vanligvis også flere til stedet. Det som skiller fremstillingen av 

kjønnene blant de utenlandske stjernene i disse settingene ved et spise/kafebord er først og 

fremst at kvinnene oftere er avbildet for seg selv, mens mennene oftere er avbildet med flere 

rundt seg, gjerne menn, i det som ser ut som møter mellom ”viktige menn” , som er begrepet 

Hirdman (200) bruker om sine funn fra 1955.	  
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7.5 Røyking 

     
      
 

Etter å gått igjennom en del bilder i Dagbladarkivet la jeg merke til at det var flere som var 

avbildet med en røyk, sigarett, sigar eller pipe på bildene og begynte å noterte meg dette i 

bekrivelsene og laget til slutt kategorien røyking. Under gir jeg først en bakgrunn for hva 

røyking symboliserte i den tiden bildene er tatt, deretter diskuterer jeg de konnotasjoner og 

egenskaper røyking har gitt, med mine funn av dem som er fremstilt med en røyk, sigarett, 

sigar eller pipe i bildene.  

 

Gjennom 1900-tallet endret røykevanene seg mye i Norge. Fra begynnelsen av 1900-tallet 

var røyking forbundet med høy status, deretter spredte røykeren seg til andre sosiale lag 

(Pedersen, 1998:51). På 50-tallet røkte prosentvis 70 prosent av alle voksne menn, og 20 

prosent av alle voksne kvinner, og røyking var altså et svært hyppig fenomen i denne tiden 

bildene er tatt. På Norsk Folkemuseums nettutstillinger som omhandler Tobakkens historie i 

Norge står det beskrevet at  røyking på 50-tallet tiden var så utbredt at ikke-røykere nærmest 

ble sett på som normbrytere8.  

 

Tobakk har også en historie av å være frontet igjennom kunst og kulturfeltet. I litteraturen på 

1800-tallet ble røyken, av noen, beskrevet som en befrielse, trøst og et nytelsesmiddel som 

klarnet tankene  (Engmark, 2013: 41) Norske kunstnere som Edward Munch, og Christian 

Krogh inkluderte ofte tobakken i sine malerier (Engmark, 2013: 41). Som en del av 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8Norsk Folkemuseum, Tobakk– Til nytelse og besvær. 
http://www.norskfolkemuseum.no/no/Utstillinger/Nettutstillinger/TobakkogTiedemann/Apni
ngsside-tema-1/Tobakk-til-nytelse-og-besvar/ 
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Kristiania–bohemen sto også Oda Krogs i spissen, sammen med andre kontroversielle 

kvinner, for å introdusere røyking for kvinner, og som en av de første kvinnene som røyket 

sammen med menn (Engmark, 2013:41). Når kvinnene begynte å røyke var det forbundet 

med deres økte sosiale deltakelse, kombinert med oppløsningen av normene for ”kvinnelig 

oppførsel” (Pedersen, 1998: 52), og på 30-tallet begynte reklamen å henvende seg til 

kvinnene om at røyking var sexy, og frigjørende (Engmark, 2013 og Pedersen ,1998). 

Idrettsutøvere ble mye brukt i reklamer for røyk på 30-tallet, men den norske 

tobakksfabrikken Tiedemann henvendte seg til kunst og kulturfeltet, ved å bruke, lyrikere, 

forfattere, skuespillere og kunst- og kulturreferanser i reklamene. ”Tiedemann hentet 

inspirasjon fra, og knyttet sigaretter opp mot, teatret i egenskap av dets kulturelle verdi utover 

kjendisfaktoren” (Engmark, 2013: 43). Sigarettrøyken stod også sterkt hos de 

venstreorienterte og intellektuelle på 50- 60-tallet.  Arnulf Øverland oppfordret blant annet 

alle som støttet Erling Falk, initiativtageren bak den politiske organisasjonen Mot Dag, til å 

røyke tyrkiske sigaretter, sigaretten ble dermed brukt som en sosial markør for de 

venstreorienterte (Engmark, 2014: 33, og Pedersen, 1998:51). Det var ikke før i 1964 at de 

første forskningsrapportene om at røyk var helseskadelig kom. Inntil da bar røyking positive 

konnotasjoner  som glede, hygge, nytelse og avslapning (Engmark, 2013).  

 
Tabell.7.3  Antall mannlige og kvinnelige kulturpersonligheter avbildet med pipe eller røyk, totalt og i prosent. 
  Totalt ant. bilder Hvorav med røyk/pipe Andel 
Menn 449 46 10 % 
Kvinner 208 9 4 % 
Totalt 657 55 8 % 

 
Tabell.7.4  Antall mannlige og kvinnelige kulturpersonligheter avbildet med pipe eller røyk, totalt og i prosent, 
fordelt etter yrkesgruppe. 
Skuespillere: Totalt ant. bilder Hvorav med røyk/pipe Andel 
Menn 154 11 7 % 
Kvinner 108 6 6 % 
Totalt 262 17 6 % 
Forfattere:     
Menn 129 22 17 % 
Kvinner 28 1 4 % 
Totalt 157 23 15 % 
Billedkunstnere:     
Menn 166 14 8 % 
Kvinner 72 1 1 % 
Totalt 238 15 6 % 
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Tabell 7.3. viser at 8 prosent av de avbildede er beskrevet med en røyk, pipe eller tobakk i 

bildet. 10 prosent av mennene røyket og 4 prosent var kvinnene. I forhold til at det var så 

vanlig å røyke på denne tiden er ikke 10 prosent en betydelig andel. En grunn til at det ikke er 

flere som beskrevet med denne egenskapen kan være fordi jeg begynte å beskrive denne 

aktiviteten lenger ut i datainnsamlingsprosessen, dermed har ikke innhentingen av denne 

dataen vært konsekvent fra begynnelsen av. På den måten kan jeg ha gått glipp av flere 

personer som inneholdt denne beskrivelsen. Jeg velger derfor å fokusere på de tallene som 

presenterer hver gruppe. De kvinnelige billedkunstnerne er den gruppen som mest sjeldent er 

avbildet med røyk, med 1 prosent. Blant de mannlige billedkunstnerne er 8 prosent avbildet 

med røyk. Blant skuespillerne er andelen i kategorien røyking helt likt mellom kvinner og 

menn. Dette samsvarer med andre tall fra datamaterialet om skuespillerne som den mest 

kjønnslikestilte gruppen. Forfatterne peker seg ut som den gruppen som oftest er fremstilt 

med røyk, av ”røykerne”, med 15 prosent. 17 prosent av de mannlige forfatterne er fremstilt 

med røyk, tobakk eller pipe i bildene. At forfatterne er den gruppen som utpeker seg i 

kategorien røyking  samsvarer med sigarettrøyken som tilhører den intellektuelle, og 

forfatteren som finner glede, trøst og befrielse i røyken. Om det er forfatteren som har tatt 

opp røyken i det han ble tatt bilde av, eller om det er fotografen som har valgt å ta bildet i det 

vedkommende tar en røyk vites ikke. Med tanke på det fotografiske utstyret som fantes på 

denne tiden var det ikke rom for å ta mange bilder, og fotografen var mer nøye med motivet 

de valgte da enn det fotografer behøver å være i dag, derfor er det stor sannsynlighet for at 

fotografen har valgt å ta det motivet som ga den mest ønskelige fremstillingen. I dette tilfellet 

vil ”imaget” av en mannlig forfatter oppfylle de assosiasjonene som lenge har tilhørt  

forfatteren som en intellektuell, og som finner glede, hygge, trøst og befrielse i røyken.  

 

Det var, som nevnt over, langt færre kvinner som røyket på denne tiden enn menn, allikevel 

var det en stor andel. Ut ifra den kulturelle konteksten kunne en antakelse være at det var 

flere kvinner som ble vist med røyk på bildene i materialet, ettersom dette er kvinner som 

tilsynelatende tilhørte de mer radikale kretsene. De kvinnene som ble fremstilt med en røyk 

eller annen tobakk kan underbygge de egenskapene som var tilegnet kvinnelige røykere på 

denne tiden, som frigjorte, radikale, og intellektuelle, men i mitt materiale er det ikke nok 

funn til å kunne presentere disse egenskapene som en generell tendens blant denne gruppen 

kvinner.  Det samme gjelder mennene. Røyking var et svært vanlig sosialt fenomen blant 

mennene på denne tiden bildene er tatt.  At en mann ble avbildet med en røyk i hånden er  
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dermed ikke symptomatisk med at vedkommende var ”radikal og tilhørte de intellektuelle 

kretsene”. Allikevel kan det tenkes at de tradisjonelle konnotasjonene som tilhørte røyking, 

som glede, hygge, avslapning, og også røyk som en befrielse og trøst, kunne være med på å 

underbygge imaget til den ”virkelige kunstneren”. Her kunne en sammenligning med andre 

typer grupper, for eksempel politikere, være interessant å se på; var det like vanlig at 

politikere ble avbildet med en røyk i hånden som en forfatter? 

 

7.6 Smil og alvorlig 
Hirdmann hevder at nærbildene av den smilende  husmoren som ser rett inn i kamera, i 1955, 

understreker et feminint ideal som uproblematisk, fornøyelig og ”lett tilgjengelig” 

(Hirdmann, 2000:231). I 1987 fant Hirdman igjen et mønster av at de kvinnelige politikerne 

som ble avbildet mye oftere smilte enn sine mannlige kolleger. Hirdmann mener en 

forklaring til dette kan ligge i en tradisjonell måte å fremstille kvinner på som mer 

tilgjengelige og uproblematiske (Hirdmann, 2000: 233). Jeg ønsket å se om dette var tilfelle i 

mitt materiale, og laget kategorien smil . 

 
Tabell.7.5  Antall mannlige og kvinnelige kulturpersonligheter avbildet smilende, totalt og i prosent. 
  Totalt ant. bilder Hvorav smilende Andel 
Menn 449 65 14 % 
Kvinner 208 56 27 % 
Totalt 657 121 18 % 

 
Tabell.7.6  Antall mannlige og kvinnelige kulturpersonligheter avbildet smilende, totalt og i prosent, fordelt 
etter yrkesgruppe 
Skuespillere: Totalt ant. bilder Hvorav smilende Andel 
Menn 154 31 20 % 
Kvinner 108 27 25 % 
Totalt 262 58 23 % 
Forfattere:     
Menn 129 19 15 % 
Kvinner 28 9 32 % 
Total 157 28 18 % 
Billedkunstnere:     
Menn 166 15 9 % 
Kvinner 72 20 28 % 
Totalt 238 35 14 % 

 

I Dagbladarkivet  er det en større andel kvinner som smiler på bildene enn menn, henholdsvis 

smiler 27 prosent av kvinnene, og 14 prosent av mennene smiler.  
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Den gruppen som utmerker seg mest i andelen som smiler på bildene er de kvinnelige 

forfatterne, der 36 prosent smiler. Av de mannlige forfatterne smiler 15 prosent. En stor 

forskjell mellom kjønnene som smiler vises også i yrkesgruppen billedkunstnere, der 28 

prosent av kvinnene smiler, mens 9 prosent av mennene smiler. Mellom de mannlige og 

kvinnelige skuespillerne er det jevnere, der 25 prosent av kvinnene smiler og 20 prosent av 

mennene smiler. Skupespillerne er den gruppen av mennene som har en høyest andel avbildet 

med et smil.  

 

Kress og van Leewen hevder et smil som rett i kamera kan være et krav fra den avbildede om 

å bli likt (Kress og van Leeuwen, 1996: 122). I vår tid har flere hevdet at kvinnen i større grad 

enn menn smiler, nettopp for å gjøre seg mer likt (Adichie:2015)9, og også at det forventes at 

kvinner smiler. Anita Little viser i en artikkel på nettstedet Sociological Images10 til en nylig 

pressekonferanse med tennisspilleren Serena Williams, da hun hadde vunnet U.S Open. På 

pressekonferansen ble Williams spurt av en av journalist om hvorfor hun ikke smilte. Little 

hevder dette ikke ville skjedd dersom det var en mannlig tennisspiller som satt i den samme 

stolen, og argumenterer for at ønsket om at kvinner skal smile er svært utbredt i vår vestlige 

kultur. Little viser videre  til en presentasjon Apple hadde i forbindelse med et nytt 

teknologisk produkt som kunne ”foto-shoppe” et bilde av en alvorlig dame, til at hun smilte 

på bildet i stedet. Dette kan underbygge tolkningen til Hirdman om at kvinnene smiler for å 

vise seg som uproblematiske, åpne og tilgjengelige, fordi det ligger en forventning om at 

kvinnene skal innfri denne rollen, og dermed bli likt. Dette kan vær en av grunnene til at det 

er flere av de kvinnelige kulturpersonlighetene smiler på bildene i Dagbldarkivet, som et 

resultat av en forventet kjønnsfremstilling. 

 

Noe av det som skiller de mannlige skuespillerne fra de andre mennene, er at de i større grad 

smiler enn de andre mennene. Vil dette da også si at de mannlige skuespillerne har et større 

ønske om å bli sett på som åpne, tilgjengelige og uproblematiske enn de andre mennene? Og 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Amysmartgirsl, Americanah´Author Chimanda Ngozi AdicheWants Us To Stop Being 
Likeable,  URL: 
https://amysmartgirls.com/americanah-author-chimamanda-ngozi-adichie-girls-write-now-
likeability/ 
10 Sociological Images nett, Serena Williams responds to the ”Smile!” treatment URL: 
http://thesocietypages.org/socimages/2015/09/22/serena-williams-responds-to-the-smile-
treatment/ 
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vil det tilsi at denne gruppen menn blir tilegnet en feminin egenskap? Et smil i seg selv er en 

universell egenskap, men i det visuelle har dette blitt tilegnet det feminine. Det som har vært 

hevdet å tilhøre typiske maskuline egenskaper fremgår ikke egenskapen om åpenhet, 

uproblematisk og tilgjengelig. En viktig del av det å være skuespiller er nettopp ved å utrykke 

og formidle følelser gjennom kroppen, samtidig er skuespiller avhengig av at andre liker 

”vesenet” de uttrykker, og de uttrykk som skuespilleren spiller på fysisk. Dette kan være noe 

av grunnen til at de mannlige skuespillerne fremstår som mer åpne, tilgjengelige og 

uproblematiske enn de andre mennene i mitt materiale.  

 

Alvorlig 

Motpolen til smilet er den alvorlige minen. I motsetning til smilet som uttrykker en større 

åpenhet og tilgjengelighet oppfattes et alvorlig uttrykk som mer utilgjengelig, seriøs og 

tenkende/reflekterende. ”The serious, unmoveable face becomes an image of formal power 

and public life”- The formal man  (Hirdmann, 2000: 228).  

 

Funnene fra 1925 kalte Hirdmann, ”Talking Heads oand Women as Image”. Hun viste til 

portrettbilder av menn, som gjerne var seriøse, og at de bildene som fantes av damer var 

motiver der damene skulle representere noe annet enn seg selv, gjerne i forbindelse med 

reklameannonser for sminkeprodukter.  Kvinnene i disse annonsene var gjerne 

stjerneskuespillere fra Hollywood, og de skulle vise ”bildet av femininitet” (Hirdman, 

2000:229). 

 
Tabell.7.7 Antall mannlige og kvinnelige kulturpersonligheter avbildet alvorlige, totalt og i prosent. 
  Totalt ant. bilder Hvorav alvorlig Andel 
Menn 449 41 9 % 
Kvinner 208 14 7 % 
Totalt 657 55 8 % 
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Tabell.7.8 Antall mannlige og kvinnelige kulturpersonligheter avbildet alvorlige, totalt og i prosent, fordelt etter 
yrkesgruppe. 
Skuespillere: Totalt antall Antall Andel 
Menn 154 12 8 % 
Kvinner 108 6 6 % 
Totalt 262 18 7 % 
Forfattere:     
Menn 129 23 18 % 
Kvinner 28 2 7 % 
Total 157 25 16 % 
Billedkunstnere:     
Menn 166 16 10 % 
Kvinner 72 8 11 % 
Totalt 238 24 10 % 

 

Lik kategorien røyking er det heller ikke i denne kategorien en tydelig tendens av 

kulturpersonligheter som er avbildet i det som er beskrevet som alvorlig, kun 9 prosent. Som 

nevnt over kan også dette være en konsekvens av arbeidet i datainnsamlingsprosessen, der 

jeg startet å beskrive bildene senere i prosessen, og dermed kan ha gått glipp av data med 

denne beskrivelsen. Jeg tar allikevel utgangspunkt i de tallene jeg har, da jeg mener dette kan 

gi noe informasjon om ulikheter innenfor de ulike yrkene, og også mellom kjønn.  

 

Det er flere menn enn kvinner som er beskrevet som alvorlig i datamateriale, henholdsvis 10 

prosent menn mot 8 prosent kvinner. Andelen kvinner og menn som er alvorlige utgjør 

dermed ingen påfallende stor forskjell. Derimot er det tydeligere kjønnsforskjeller innad i 

yrkene. Innenfor de ulike yrkene er det forfatterne som utmerker seg mest der 16 prosent av 

forfatterne er avbildet med en alvorlig mine. Innad blant forfatterne er det en stor forskjell 

mellom de kvinnelige og mannlige, der 18 prosent av de mannlige er alvorlige mot 7 prosent 

av de kvinnelige. Dersom vi setter kategorien smiler og  alvorlig opp mot hverandre, går 

funnene overens, da den største andelen av mannlige forfattere er alvorlig, og den største 

andelen av de kvinnelige forfatterne som smiler. Allikevel utgjør ikke andelen av forfattere 

som smiler  (15 prosent) og forfattere som er alvorlig (18 prosent) en veldig stor forskjell. 

Dette viser at det er variasjon i måten den mannlige forfatteren er fremstilt på. For kvinnene 

er det allikevel en betydelig større andel som smiler på bildene (36 prosent) enn av de som er 

alvorlige (7 prosent). Hva kan dette fortelle oss? Ut ifra disse tallene ville det være rimelig å  

påpeke at det er ulikheter mellom hvordan de kvinnelige  og de mannlige forfatterne er 

avbildet. Blant forfatterne finnes større variasjon, men med et overtall av det som uttrykker 

en maskulin egenskap som tenkende, reflekterende og seriøs. Mens kvinnene i større grad 
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tilhører den egenskapen som har vært tillagt en mer feminin egenskap, om å gi uttrykk for en 

tilgjengelighet, åpenhet, og uproblematisk.  

 

Blant skuespillerne er det en jevnere andel mellom kvinner og menn som er alvorlig, med et 

lite overtall av menn med 8 prosent mot kvinnene 6 prosent. Blant billedkunstnerne er det 

også jevnere, men her er ikke andelen høyest blant menn men blant kvinnene, med 11 prosent 

mot 10 prosent.  

 

7.7 Aktive håndbevegelser 
I forlengelsen av den alvorlige minen, som uttrykker egenskaper som seriøs, tenkende, 

reflekterende og formell , signaliserer også  håndbevegelser i bildet flere av de samme 

egenskapene, og som har vært tillagt det maskuline (Hirdman, 2000).  En av tendensene 

Hirdmann fant fra bildeutvalget i 1987 var at de avbildede mannlige politikerne ofte 

gestikulerte med hendene i bildene, eller holder hånden til ansiktet, som kan leses som at de 

tenker eller konsentrerer seg (Hirdman, 2001: 233).  Hirdman mener de avbildede 

øyeblikkene som er preget av aktiv handling gjennom bevegelse i kroppsspråket,  bygger opp 

under ideen om mennene og som viktige beslutningstakere. Det maskuline visualiseres som 

beslutninger og makt  (Hirdman, 2001: 233).  Dette sammenfaller med andre maskuline 

egenskapene om mannen som offensiv, kunkskapsrik, lærd. (Koren 2008, og Fausing 

et.al.1986). Jeg ønsket å se om jeg finner lignende tendenser i mitt utvalg, er dette egenskaper 

som tilhører særlig mennene i mitt utvalg også? Hva kan det i så fall fortelle oss ..? Under 

viser jeg antall av de personene jeg har beskrevet som gestikulerer eller holder hånden til 

ansiktet. 

 
Tabell.7.9 Antall mannlige og kvinnelige kulturpersonligheter avbildet "gestikulerende", totalt og i prosent. 
  Totalt ant. bilder Hvorav "gestikulerende" Andel 
Menn 449 41 9 % 
Kvinner 208 14 7 % 
Totalt 657 55 8 % 
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Tabell.7.10 Antall mannlige og kvinnelige kulturpersonligheter avbildet "gestikulerende", totalt og i prosent, 
fordelt etter yrkesgruppe. 
Skuespillere: Totalt antall Antall Andel 
Menn 154 5 3 % 
Kvinner 108 3 3 % 
Totalt 262 8 3 % 
Forfattere:     
Menn 129 6 5 % 
Kvinner  0 0 % 
Total 157 6 4 % 
Billedkunstnere:     
Menn 166 4 2 % 
Kvinner 72 2 3 % 
Totalt 238 5 2 % 

 

Igjen er det til sammen en liten andel av kulturpersonlighetene i Dagbladarkivet som er 

avbildet i et såkalt aktivt  øyeblikk, med håndbevegelser i bildet, kun 8 prosent. Totalt er det 

heller ikke i denne kategorien store forskjeller mellom de kvinnelige og mannlige, der 7 

prosent av kvinnene faller inn i denne kategorien, og 9 prosent av mennene. Men innenfor de 

ulike yrkene kommer en større forskjell til syne blant kjønnene.  

 

Blant forfatterne som er avbildet på denne måten er det kun menn. I tillegg til at forfattere ser 

ut til å være et mannsdominert yrke  ut ifra figur 6.2 fra forrige analysekapittel ser det også ut 

til  at det kun er de mannlige forfatterne som blir fremstilt med det som Hirdman (2000) 

kaller ”et maskulint visuelt uttrykk” som en handlingsrettet, tenkende, konsentrert og 

reflekterende, både igjennom å ha en aktiv håndbevegelse i bildet, og også gjennom det 

alvorlige blikket.  

 

Blant skuespillerne er det helt likt, der 3 prosent av både de mannlige og de kvinnelige har 

håndbevegelser i bildet. Dette samsvarer igjen med tallene fra figur 6.1  der 

kjønnsfordelingen blant skuespillere bærer preg av å være mer likestilt. Blant 

billedkunstnerne er det derimot en større andel kvinner som gjør aktive håndbevegelser enn 

mennene, med 3 prosent mot 2 prosent. I kategorien alvorlig var det også her et tilfelle at de 

kvinnelige billedkunstnerne presenterte en større andel enn mennene. Disse funnene kan 

argumentere for at de kvinnelige billedkunstnerne i større grad enn mennene ble fremstilt i 

det som har vært tilegnet maskuline visuelle egenskaper. Motargumentet er at det allikevel er 

en  mye større andel kvinnelige billedkunstnere som smiler, enn mennene og som er tillagt 

det feminine.    
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7.8 Oppsummering og diskusjon av funn kategorier 
Det ser ut til å være noen kjennetegn i måten de ulike yrkesgruppene, skuespillere, forfattere 

og billedkunstnere er avbildet på. Av billedkunstnerne er hele 44 prosent avbildet i en setting 

der  de, ”står ved siden av/foran et kunstverk”. De presenterer verket sitt. Skuespillerne og 

forfatterne ligner mer på hverandre i representasjonen på bildene, da bildene som utmerker 

seg ved begge gruppene er at de sitter, gjerne i en godstol/sofa og er i en samtale. Forskjellen 

mellom skuespillerne og forfatterne er at skuespillerne oftere er avbildet med noe å drikke i, 

foran seg.  Forfatterne er avbildet i en setting som minner om mer private omgivelser eller en 

arbeidsplass. Funnene fra kategorien hjemme hos viser at det var en større andel skuespillere 

og forfattere som var avbildet i denne settingen, noe som vitner om et interesse fra avsender 

om å komme nær personen og bli kjent med individet på individets premisser. Denne 

fremstillingen av skuespillere og forfatter åpner opp for et mer personlig tilnærming til 

personene gjennom det visuelle enn til billedkunstnerne, selv om fremstillingen av 

billedkunstnerne ansees for å være et uttrykk der de representerer seg selv gjennom sitt verk.  

 

Det er et overtall av andelen kvinner som smiler på bildene i bildematerialet, noe som har 

vært ansett som et feminint uttrykk i form av at det signaliserer åpenhet, lett tilgjengelig, 

uproblematisk eller ”et ønske om å bli likt”. Allikevel viser ikke fremstillingen av kvinnene i 

materialet å være gjennom en typisk kjønnsrollemønstret setting som mor eller 

omsorgsperson. I motsetning til hovedfunnene Hirdmann (2000) fant i bildene fra 1955 viser 

ikke bildene i Dagbladarkivet en sterkt tendens til at kulturpersonlighetene er avbildet i en 

typisk familie-setting. Dette kan si noe om avsenderen Dagbladet, som ikke fokuserte på å 

fremstille kulturpersonlighetene som familiemedlemmer, men mer på personen representert 

gjennom sitt arbeid, som fagperson. 

 

 Mennene i hele materialet tilhører et klart overtall av å ha en alvorlig mine på bildene, noe 

som tilhører de maskuline egenskapene om å fremstå som formell og tenkende. Det er få tall 

som utmerker seg i beskrivelsene om å være aktive i bildene gjennom håndbevegelser som 

viser ”gestikulering” som symboliserer beslutningstaking og makt (Hirdmann, 2000)  eller 

holder hånden til ansiktet og tenker. Men av de tallene som finnes i dette materialet er dette 

en aktivitet som i størst grad skiller de mannlige fra de kvinnelige forfatterne. 

Gjennomgående i kategoriene er at den mannlige forfatteren utpeker seg i å bli fremstilt 



	  68	  

gjennom såkalt maskuline egenskaper, som alvorlig, håndbevegelser i bildet , i samtale og 

røyking. En oppsummering av disse egenskapene fremstiller den mannlige forfatteren som, 

formell, reflekterende, tenkende, handlingsdreven/aktiv, og intellektuell, og sammenfatter 

med det maskuline idealet som Mosse (1996) beskriver. Sammenfattende med disse 

egenskapene blant den mannlige forfatteren er også forfatterne de som utpreger seg som det 

mest mannsdominerte yrket i oversikten fra figur 6.2. En slutning å trekke ut av dette er å 

benevne yrket forfatter som et maskulint yrke.  

 

Skuespillerne utpreger seg som en mer likestilt gruppe, både ut ifra tallene fra figur 6.2 og 

gjennom de visuelle egenskapene og kategoriene som hjemme hos, alvorlig, smil, røyk, 

håndbevegelser. Kan dette ha noe med at skuespilleryrket er mer akseptert for kvinner, enn 

for de andre kunstnerrollene, i så fall hvorfor og på hvilken måte? I kapittel 6 belyste jeg 

aspektet ved at skuespilleryrket var avhengig av kvinnene. I neste analysekapittel vil jeg 

komme tilbake til spørsmålet om på hvilken måte kvinnelige skuespillere ble akseptert.  

 

Billedkunstnerne utmerker ikke store kjønnsmessige ulikheter innad i kategoriene, tross den 

kjønnsmessige fordelingen av representasjon i arkivet som tabell 6.2 viste. Tvert i mot var det 

blant gruppen billedkunstnere noen overraskende funn av da det viste seg at en liten andel 

kvinner er avbildet i større andel enn mennene i det som har er tilegnet den maskuline 

egenskapen som alvorlig og håndbevegelser i bildet. Samtidig er gruppen kvinnelige 

billedkunstnere i større grad fremstilt gjennom det som har vært tillagt den feminine 

egenskapen, smilet.  
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8 BILDER PUBLISERT I DAGBLADET I 
1961 

 

Når kvinnene først forsøkte å ”utvikle sitt potensiale” (Beauvoir, 1952)  i form av en en 

kunstart som skuespiller, forfatter eller billedkunstner, og entret offentligheten, ble de da også 

presentert på lik linje med mennene?  Og i hvilken grad skiller presentasjonen av de ulike 

kunstneriske posisjonene seg fra hverandre? 

 

Som beskrevet i metodekapitlet lette jeg opp bildene fra Dagbladarkivet i de publiserte 

utgavene av Dagbladet i 1961. Det er disse artiklene jeg tar utgangspunkt i i denne delen. Jeg 

foretar en næranalyse av bildene som ble tatt i året 1961, og innlemmer den tilhørende 

teksten. På denne måten får vi se bildene i kontekst, slik de var publisert og presentert i 

avisen, og dermed hva som er det helhetlige inntrykket av presentasjonen av de ulike 

mennene og kvinnene, samt de ulike kunstneriske posisjonene. Jeg ønsker å se i hvilken grad 

teksten bidrar til å forankre eller avløse bildet (Barthes 1966, Nordström 1983).  

 

Jeg har valgt ut én mann og én kvinne innenfor hvert av yrkene, skuespiller, forfatter og 

billedkunstner, og sammenligner presentasjonen av mennene og kvinnene innenfor hvert 

yrke. Til sist sammenligner jeg yrkene, samt alle mennene og kvinnene som en gruppe.   

 

8.1 Næranalyse 1961 
I denne næranalysen bruker jeg de fire bildekontekstene til Nordström; Bildets indre konteskt, 

ytre kontekst, bildets avsenderkontekst og bildets mottakerkontekst, for å analysere bildet og 

presentasjonen av personen nærmere. Hvilke kulturelle koder for kjønn og yrke finnes her? 

 

Jeg begynner med bildets indre kontekst, først de denotasjoner bildet gir, deretter 

konnotasjonene til bildet. Deretter innlemmer jeg det tekstlige rundt, som en del av bildets 

ytre kontekst. Av det tekstlige starter jeg med overskriften som gjerne er det første 

blikkfanget etter bildet, deretter billedteksten, for så å gjøre en kort oppsummering av hele 

artikkelens innhold. Her legger jeg vekt på hva som er tema for teksten. Hensikten her er å se 

hvordan den helhetlige presentasjonen av kulturpersonlighetene blir fremstilt i avisen, og i 
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hvilken grad det tekstlige rundt bildet bidrar til å forankre eller avløse bildet 

Avsenderkontekst og mottakerkontekst diskuteres underveis i arbeidet av hele bildeanalysen.   

Jeg starter med skuespillerne, deretter forfatterne, og til sist billedkunstnerne.  

 

8.2 Skuespillere 1961 
8.2.1 Skuespilleren Arve Opsahl 
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I artikkelen som tilhører Arve Opsahl, er det trykket seks bilder av skuespilleren klippet 

sammen til en bildemontasje som dekker over en halv side. I fem av bildene er Opsahl i 

kostyme, og viser seg i ulike karakterer. Jeg tar utgangspunktet i det ene bildet der Opsahl 

ikke er i kostyme, men er avbildet som ”privatperson”. Dette bildet er plassert i midten av 

montasjen.  

 

Indre kontekst 

Bildets motiv er Opsahl som sitter med hånden til haken, og har rettet blikket på skrått forbi 

kamera. Hodet er litt på skakke, munnen er noe halvåpen. Foran i bildet står en kaffekopp. 

 

Kaffekoppen som er plassert foran Opsahl gir assosiasjoner til kafé og kafébesøk.  I vår tid er 

den sosiale avtalen og uttrykket ”å ta en kaffe” en form for å møtes og prate om løst og fast i 

løpet av et relativt kort tidsrom (så lang tid det tar å drikke en kaffe), i motsetning til for 

eksempel å spise en middag sammen. En kaffeavtale er nok en mer uformell setting, men at 

det åpner opp for å gå inn i en samtale der man snakker om løst og fast. Kaffekoppen gir 

dermed konnotasjoner til at han sitter i en samtale. Det er ikke mulig å se hvem Opsahl 

henvender seg til, journalisten, en teaterinstruktør, en kollega, eller en annen. Men i og med 

at dette er en avis, er det trolig journalisten han henvender seg til. 

 

Det er ikke bare kaffekoppen som gir assosiasjoner til en samtale men, også kroppsspråket til 

Opsahl. Opsahl hviler haken i den ene hånden, han har en alvorlig mine, og blikket er rettet 

til høyre for kamera. Haken som hviler i hånden og den halvåpne/formede munnen gjør 

Opsahl aktiv  i bildet, gjennom det som ser ut som en pågående samtale. Han ser betenkt eller 

reflekterende ut, og det ser ut som han er midt i en setning, eller at han lytter og gjør seg klar 

til å svare. Håndbevegelser i form av enten gestikulering med hendene eller en hånd som 

holdes opp mot ansiktet kan leses som et uttrykk for konsentrasjon og seriøsitet, og er 

egenskaper som har vært tillagt mektige menn (Hirdmann, 2000: 233). Egenskapene 

konsentrasjon og seriøsitet sammenfaller også med flere av de maskuline egenskapene både 

Mosse (1985), Fausing (1986) har nevnt i sine teorier som mannen som tenkende, 

reflekterende, konsentrert, kontrollert og handlingsrettet (Koren, 2008 og Fausing et.al 1986) 

 

Haken som hviler i hånden og den halvåpne/formede munnen gjør Opsahl aktiv i bildet, 

gjennom det som ser ut som en pågående samtale. Bildet av Opsahl er tatt med en grad av 

nedenfra og opp perspektiv og bidrar til å posisjonere Opsahl over leseren noe som også 
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samsvarer til konnotasjonene om en ”mektig mann”, eller en mann det er verdt å lytte til/ gi 

oppmerksomhet til. I følge Hirdmann var det kun offentlige personer som ble avbildet med en 

halvåpen munn, (den anonyme ”mannen i gata” var ”stille og stemmeløs”), en halvåpen 

munn symboliserer ”den mektige stemmen” til viktige foregangspersoner (Hirdmann, 2000: 

233). I motsetning til Hirdmanns avbildede politikere er Opsahl en skuespiller, men 

fremstillingen av skuespilleren kan bidra til å tillegge ham en en posisjon som ”en det er 

verdt å lytte til”. Dette kommer også godt overens med avisens profil med sitt fokus på 

kultur, og årelange tradisjon om å slippe til andre stemmer i avisen enn kun politikere. 

 

Blikket til Opsahl er som nevnt, rettet på skrå forbi kamera. Mottaker møter ikke blikket 

hans, og får dermed ikke direkte og ”personlig tilknytning” til skuespilleren, noe som bidrar 

til en form for avstand mellom Opsahl og mottaker. Bildeutsnittet derimot er med på å veie 

opp for avstanden ved at utsnittet er rimelig tett på ham. Bildet er kuttet fra livet og opp, og 

gir et såkalt halvnært utsnitt. Samtidig ser det ut til at bildet i seg selv er klippet til rundt 

kroppen til Opsahl, og det er dermed ikke mulig å se mye av omstendighetene rundt, noe som 

gjør at fokuset knyttes enda mer direkte på Opsahl.  

 

Helhetsinntrykket av bildet slik det er fremstilt i sin indre kontekst gir en følelse av komme 

tett på Opsahl, gjennom både den uformelle og intime settingen, og gjennom det nære 

bildeutsnittet. Vi møter personen Opsahl, til en uformell men intim samtale. Samtidig er det 

noen virkemidler som underbygger en viss avstand til skuespilleren. Han posisjoneres over 

mottaker og han møter ikke blikket til mottaker, men er opptatt og engasjert i noe som 

foregår utenfor bildet, med noen andre. Men kroppsspråket hans utstråler seriøsitet og 

refleksjon – en det er verdt å lytte til.  

 

Ytre kontekst 

Spalteplassen som er gitt til Opsahl dekker en hel side i avisen. Bildene dekker omtrent en 

halv side og det tekstlige andre halvdel.  

 

Som nevnt, tilhører bildet av Opsahl en bildemontasje av seks bilder. Dette bildet, der Opsahl 

skal være i egen person, er plassert midt på avissiden. På denne måten blir også dette bildet 

det største blikkfanget på siden. Dessuten er bildet i sterk kontrast til de andre bildene rundt, 

der han er avbildet i ulike karakterer, og lager grimaser. Den alvorlige, tenkende og 
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reflekterende Opsahl stikker se dermed ut, og blir en enda mer påfallende egenskap til 

personen Opsahl.   

 

Overskriften er plassert midt på siden, over bildemontasjen, og blir dermed et blikkfang den 

også. Overskriften lyder: ”Syver: Siste skrik på Chat Noir”. Overskriften forankrer i større 

grad de andre fem bildene av Opsahl der han presenteres i ulike kostymer. Mottaker forstår at 

dette har noe med revyteatret Chat Noir å gjøre. Derimot ser ikke overskriften ut til å ha 

sammenheng med den ene bildet av Opsahl uten kostyme. ”Syver” vet jeg ikke hva betyr, 

kanskje det er en fast spalte. I så fall spiller den på at leseren er en kjenner av Dagbladet, og 

dermed forankrer innholdet i den kommende teksten. Leseren vet hva som kan forventes.  

 

Bildeteksten gir mer informasjon til leseren; ”Demaskert Opsahl fyller 40 år i mai”. Teksten 

er med på å understeke og dermed forankre at dette er den demaskerte Opsahl, slik han er, 

den personlige Opsahl. På den måten bidrar teksten til å også forankre de visuelle 

egenskapene i bildet om Opsahl som seriøs og reflekterende. En tilleggsopplysning i 

bildeteksten er at den informerer om et jubileum for skuespilleren, som gir nye opplysninger 

om personen, og kan bidra til å avløse bildet i noe grad, da det kan gi nye konnotasjoner til 

bildet.  

 

Den tilhørende teksten er et intervju med Opsahl. Allerede i første setning, forankres ideen 

om at det er journalisten han henvender seg til på bildet: ” han møter presis til avtalen”, som 

insinuerer om at det er avisen Dagbladet, gjennom sin journalist, som har den fortrolige og 

intime samtalen, og som mottaker nå skal få bli en del av. 

 

Innholdet i teksten er personlig. Teksten innleder med en tett personbeskrivelse av Opsahls 

ankomst; ”Han møter presis til avtale og låser bildøra omhyggelig. Bare med den største 

overvinnelse løsriver han seg fra synet av sin velpolerte småbil– håndvasket i mildt såpevann 

og frottert tørr med tempererte håndklær”. Journalisten beskriver karaktertrekk hos 

skuespilleren som at han er nøyaktig og har interesse for biler. Opsahl uttrykker selv:  ”Det 

må være system og orden”. Dette sammenfaller med noen av de karaktertrekkene Mosse 

(1985) beskriver som det maskuline idealet, som er punktlighet/nøyaktighet. I et sitat i slutten 

av intervjuet uttrykker Opsahl: ” Jeg har gått rundt, og havna på taket et par ganger, men 

alltid kommi fram!”. På denne måten fremhever avsender, som har valgt å ha det med sittet 

andre maskuline egenskapene som uredd, modig, tøff. 
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Det andre temaet for intervjuet handler i stor grad om bakgrunnen og veien til 

skuespilleryrket for Opsahl, som igjen fokuserer på personen Opsahl, men også fagpersonen.  

Innholdet i teksten er intimt og personlig, og bidrar til å forankre konnotasjonene til bildet om 

et personlig og intim samtale med personen Opsahl. De visuelle maskuline egenskapene som 

kommer til uttrykk i bildet, som seriøs, reflektert, og aktiv, forankres gjennom andre 

maskuline egenskaper i intervjudelen som punktlig, orden, uredd, modig, tøff.   

 

8.2.2 Skuespilleren Gerda Ring 

 
Artikkelen dekker omtrent en halv side i avisen. Bildet og tekst dekker omtrent halvparten 

hver. Motivet i bildet viser skuespilleren Gerda Ring som holder opp og frem en skulptur, og 

Ring som smiler mot skulpturen. 

 

Indre kontekst 

Ring holder skulpturen mot kamera, som om hun vil vise den frem til mottaker. Kress og van 

Leeuwen hevder at et blikk rettet direkte mot kamera, kan være en form for krav fra den 
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avbildede, som krever noe med blikket sitt av mottakeren (Kress og van Leeuwen, 1996: 

123). Ring ser ikke direkte i kamera hun ser på skulpturen, samtidig som hun holder den mot 

kamera. Det er skulpturen som er nærmest kamera, og sammen med blikkretningen og 

kroppen til Ring som er vendt mot skulpturen, rettes fokus mot denne skulpturen, også for 

mottaker. På denne måten kan det oppleves som at Ring krever den samme beundringen og 

fokuset på skulpturen fra mottaker, som henne selv. Ring er aktiv i bildet ved at hun viser 

frem noe, men også passiv, da hun stiller seg bak skulpturen. 

 

Ring smiler, som har vært en større tendens blant kvinnene i dette materialet, og av noen 

tillagt en typisk feminin egenskap om kvinner som smiler direkte inn i kamera (Hirdmann, 

2000). Smilet til Ring er derimot rettet mot skulpturen hun holder i hendene. Smilet til Ring 

ber ikke om å bli likt, men å like noe hun holder i hånden. Om det er avisen som avsender, 

eller Ring som avsender av dette ”kravet” vet vi ikke. Enten har hun selv bedt om å vise den 

frem, eller så har fotografen og journalisten bedt henne vise den frem. 

 

Skulpturen trekker fokus, men Ring dekker det meste i rammen, dermed veies fokuset opp 

igjen mot henne. Avstanden til Ring er halvnært, hun er kuttet fra livet og opp. Dette er 

såpass nært at dersom vi hadde stått foran henne, hadde vi rukket bort til henne.  Dette skaper 

en nærhet til Ring, som mottaker (Kress og van Leeuwen, 1996: 132). Noen av 

omstendighetene rundt syns i bildet, men det er noe utydelig akkurat hva som er i 

bakgrunnen, eller å tyde hva slags rom hun er i.  

 

Bildet er tatt nedenfra og opp. Som mottaker ser vi litt opp på Ring. Som med Opsahl er dette 

med på å opphøye Ring i noe grad, hun blir posisjonert høyere enn oss.  

 

Ytre kontekst 

Overskriften lyder; ”Dobbeltjubilanten Gerda Ring” og er et blikkfang øverst på siden, over 

bildet. Teksten understreker at det er Gerda Ring som er avbildet.  Ordet ”dobbeltjubilant”, 

leder tolkningen mot skulpturen som er fremtredende i bildet, men hva skulpturen 

symboliserer er vanskelig å vite, det kan ligne en pris-statuett hun kanskje har fått i 

forbindelse som skuespiller, eller det kan være et kunstverk hun selv har laget, eller en gave? 

Er det kanskje en gave fra Dagbladet?  
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Bildeteksten under bildet forteller heller ikke noe om hva skulpturen er, men den forteller at 

bildet er tatt hjemme hos Gerda Ring; ”Gerda Ring, fotografert i sin stue”. Dette faller inn 

under kategorien hjemme hos fra forrige kapittel. Å avbilde kjente personer i hjemmet sitt 

avmystifiserer personen på bildet. Bildet gir mottakeren et inntrykk av å komme ”på 

innsiden” av personen (Becker, 2012: 241). Billedteksten fra avsender kan dermed bidra til å 

forankre følelsen til mottakeren av å komme nærmere Gerda Ring. Mottaker, sammen med 

avsender, ”møter” Gerda Ring i sine private omgivelser. Selv om bildet i seg selv ikke viser 

mye av de private omgivelsene som omgir Ring, blir skulpturen Ring holder frem et symbol 

på noe personlig ved Ring, noe som betyr mye for henne.  

 

Den tilhørende artikkelen til Ring er, lik Opsahl, et intervju med skuespilleren. Innholdet i 

artikkelen omhandler et hjemmebesøk hos Gerda Ring i forbindelse med at hun fyller 70 år, 

og også har vært skuespiller i 50 år. Artikkelen starter med en beskrivelse av huset og 

hjemmet til Ring, og også en beskrivelse av henne som person. Dette forankrer følelsen av å 

komme nær Ring. Videre følger et intervju der Ring forteller om sin karriere som skuespiller 

i femti år, hvordan det startet,  hva hun husker best og hva som har vært mest givende.  

Gjennom avisen og journalisten får mottaker mulighet til å bli kjent med personen Ring.  

 

Det er i selve intervjuteksten mottaker får vite hvilken betydning skulpturen i bildet har. Det 

er ”en Vigeland-statuett av Edward Grieg som hun i sin tid fikk av Gunnar Heiberg”, og er 

den ”hun kanskje er aller gladest i ”. Mottaker får vite at dette er en av de personlige tingene 

hun har i ”arbeidsrommet” sitt, et rom beskrevet som ”et krypinn med bøker, malerier og 

skulpturer”. Igjen bidrar teksten til å forankre de konnotasjonene om at den skulpturen Ring 

holder frem i hendene er noe personlig for henne. Personen Heiberg går igjen videre i 

intervjudelen, som en som har fulgt med henne lenge i skuespillerkarrieren. ”Han var i alle år 

en trofast venn og hjelper”. Skulpturen kan dermed leses som et symbol på en annen person 

som har hatt stor betydning igjennom hennes liv og yrkesliv. På en side kan man lese bildet 

ved at Ring stiller seg bak skulpturen, og skulpturen dermed blir et symbol på en mann som 

har hatt stor betydning igjennom hennes liv og yrkesliv. På en slik måte kan Ring fremstilles 

som en uselvstendig og passiv kvinne. På den annen side, kan skulpturen symbolisere hennes 

lange suksessfulle karriere, og dermed tillegge Ring egenskaper som dyktig, arbeidsom, 

viljesterk, og aktiv som er egenskaper knyttet til det maskuline (Mosse, 1985). Som nevnt er 

er det vanskelig å vite om det er Ring selv som har ønsket å vise frem skulpturen på denne 

måten, eller om det er journalisten og fotografen som ønsket å fremstille henne slik.  
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Beskrivelsen av personen Ring lyder ”Utrolig at Gerda Ring er blitt 70 år, slank og spenstig 

som hun er og fremdeles med en fantastisk arbeidsevne. Hun lider alltid under tidsnød”.  

Beskrivelsen ”slank” fokuserer på kroppen til Ring. Hirdman(2000) hevder at det som var 

gjentakende i kvinnens presentasjon i det visuelle gjennom 1900-tallet var at gjerne dreide 

seg om kroppen, noe tittelen Male Norms and Female Forms (2000) oppsummerer. Selve 

bildet av Ring kan ikke sies å bære preg av et fokus på hennes former eller kropp, men 

journalisten legger altså til en beskrivelse av kroppen hennes i teksten. Sammenlignet med 

Opsahl, finnes ikke slike kroppslige beskrivelser av ham i teksten. Samtidig er Ring en eldre 

dame, og hun blir også beskrevet som ”spenstig” og ”med en fantastisk arbeidsevne”, som er 

egenskaper som sammen med ”slank” kanskje hører til sammenhengen om å være i fysisk 

god form? Spenstig og arbeidsom er egenskaper som også faller synonymt med de mer 

maskuline egenskaper som sterk, aktiv, offensiv, og selvdisiplin. Beskrivelsen av Ring gir 

dermed ikke noen entydig føringer i å tillegge henne typiske kjønnede egenskaper.  

 

Oppsummering Ring 

Bildet av skuespilleren Gerda Ring gir en følelse av nærhet til personen Ring, gjennom at 

bildet er gitt mye plass i teksten sammen med det visuelle virkemiddelet av et halvnært utsnitt 

av skuespilleren. Hun er noe opphøyet gjennom en nedenfra og opp perspektiv, og 

posisjonerer Ring over mottaker. Mottaker møter ikke blikket til Ring, og får dermed ikke 

direkte kontakt med skuespilleren, men gjennom kroppsspråket henvender hun seg allikevel 

direkte til mottaker gjennom å vise frem skulpturen hun holder i hendene. Mottaker får en 

følelse av å bli invitert inn i hennes personlige univers. Billedteksten og innholdet i intervjuet 

forankrer konnotasjonene om å møte den personlige Gerda Ring, gjennom beskrivelser av 

henne, hennes hjem og hennes liv som skuespiller. I selve bildet presenteres ikke Ring 

gjennom det som har vært ansett som typisk feminine egenskaper, bortsett fra at hun smiler. 

Om hun stiller seg passiv bak skulpturen, eller viser seg som en aktiv kvinne er noe tvetydig, 

men oppsummert er teksten en hyllest til skuespilleren med sin lange karriere som 

skuespiller.  I teksten kommenteres kroppen hennes, men også andre egenskaper ved Ring 

som tilhører det som typisk har vært ansett som maskuline egenskaper, som aktiv, offensiv, 

selvdisiplin, sterk.  
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8.2.3 Sammenligning skuespillerne 
Fremstillingen av skuespillerne Opsahl og Ring er presentert på et likt grunnlag ved at begge  

artiklene omhandler en interesse for både personen men også fagpersonen som skuespiller.  

Begge er intervjuet i forbindelse med et intervju om skuespillerens karrierebakgrunn, om 

hvordan det startet og har forløpet seg, og noen refleksjoner rundt livet som skuespiller. 

Teksten i likhet med bildet gir en nærhet til personene, og i begge tilfeller forankrer teksten 

nærheten som ligger i bildet. Begge bildene, både av Ring og av Opsahl er klippet til rundt 

kroppen deres slik at omstendighetene rundt blir borte, et virkemiddel avsender har gjort for å 

forsterke følelsen av å komme personene nærmere for mottaker.  

 

Den største forskjellen mellom de to skuespillerne er omfanget av artiklene og spalteplass. 

Opsahl er viet større plass med en hel side, mens Ring er viet litt over en halv side. Dette 

viser en prioritering fra avsenders side om hvem det rettes størst oppmerksomhet mot, i dette 

tilfellet mannen. Om denne prioriteringen kan belyse en underliggende struktur om hvilket 

kjønn det ble fattet mest interesse for er vanskelig å påvise ut ifra ett tilfelle. Ett interessant 

aspekt ved dette tilfelle er allikevel utvalget av skuespillerne. Av de kvinnelige skuespillerne 

som var avbildet i Dagbladarkivet i 1961 og som ble presentert i avisen dette året var det kun 

én skuespiller, og som viste seg å være ”Dobbeltjubilant” som 70 år og med 50 år på scenen. 

Et spørsmål som melder seg i denne sammenhengen er om det krevdes mer av en kvinnelig 

skuespiller å få komme i avisen og enn av mennene ?I selve intervjudelen kommer det 

tydeligere til syne noen maskuline og feminine karakteristikker, som avsender er med på å 

bygge opp under. Eksempelvis Ring: ”Utrolig at Gerda Ring er blitt 70 år, slank og spenstig 

som hun er og fremdeles med en fantastisk arbeidsevne.” Videre er ikke Ring presentert i 

noen særpreget feminint uttrykk, beskrivelsene av henne minner heller om det som har vært 

tilegnet maskuline egenskaper som arbeidsom, viljesterk og aktiv. Det eneste som fører Ring 

over til det typiske feminine er at hun smiler, som viste seg å være større tendens blant 

kvinnene i den kvantitative oversikten. Opsahl er presentert, både i bilde og tekst, gjennom 

mer maskuline trekk, alvorlig, tenkende, i samtale. I intervjudelen med Opsahl om hans 

interesse i biler og kjøreturer, ” jeg har gått rundt, og havna på taket et par ganger, men alltid 

kommi fram!” – fremhever sin maskuline egenskap som uredd, modig, tøff.  

 

I forlengelsen fra forrige analysekapittel og i spørsmålet stilt over, om det krevdes mer av 

kvinnene å komme i avisen enn mennene, kan beskrivelsene av Rings egenskaper som 
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arbeidsom, viljesterk og aktiv, underbygge en påstand om at det maskuline fremheves, som 

historisk har vært det gjeldende innenfor kunstverden, som både Nochlin (1973), Pollock 

(1981) og Mulvey (1975) hevder.  

 

8.3 Forfattere 1961 
8.3.1 Vaïnö Linna (finsk forfatter) 

 
Artikkelen om Vaïnö Linna går over nesten en hel side i avisen. Artikkelen inneholder tre 

bilder. Det ene bidet viser ”premiehyllen” til Linna, som er en skulptur av hodet til forfatteren 
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selv, og en annen gave i forbindelse med boken han har gitt ut.  Det andre bildet er et bilde 

fra filmatiseringen som er gjort av samme bok. Det største bildet, som er plassert over 

overskriften og som dekker en tredjedel av teksten er bildet av personen Linna, og det bildet 

som jeg bruker som utgangspunkt for analysen.  

 

Indre kontekst 

Den indre konteksten i bildet, først denotasjonene, viser en liten gutt som klamrer seg rundt 

Linna og klemmer ham på kinnet, mens han smiler og ser inn i kamera. Linna som mottar 

klemmen ser noe beklemt ut, i ordrett forstand. En kvinne står bak og ser på dem og 

smiler/ler.  

 

Det er Linna og gutten som trekker fokuset i bildet, både ved at de er nærmest kamera, og 

gutten som den eneste i bildet som ser i kameraets retning. Blikket til kvinnen i bakgrunnen 

som er rettet mot de to, og er også med på å trekke fokuset mot Linna og gutten. Det er de to 

som er de aktive i bildet; sønnen som klemmer på faren, og faren som mottar klemmen. 

Moren bak blir dermed passiv i denne sammenheng, der hun står og betrakter dem. Munnen 

hennes er åpen, og det ser ut til at hun ler mot dem.  

 På ett vis er også mannen, som blir omfavnet, passiv, idet han mottar klemmen. Det er gutten 

som holder rundt ham, og klemmer ham.  

 

Motivet i bildet gir assosiasjoner og konnotasjoner til familieidyll mellom mor, far og barn og  

samsvarer i en grad med de lykkelige familiebilder som var vanlig i aviser og ukeblader i 

1955 (Hirdman, 2000: 230). Bildet av Linna avviker noe fra bildebeskrivelsene til Hirdmann 

fra denne tiden, ved at det er faren som er i fysisk kontakt og i interaksjon med barnet i  

bildet, og ikke moren, og kan minne mer om de funnene Hirdmann fant av familiebildene  

1987, der det var mer fokus på intimiteten mellom far og sønn. Samtidig er Linna avbildet 

som noe passiv i denne situasjonen, det er sønnen som er i aktivitet med faren, og ikke 

omvendt. Noe som igjen ligner familiebeskrivelsene til Hirdmann fra 1955 om faren som et 

overhodet i familien. Dette tydeliggjøres av moren som står i bakgrunnen og ”passer på” . 

Samtidig gir omfavnelsen fra gutten assosiasjoner til et varme og kjærlighet- lykke- 

familieidyll.  

 

Bildet er stort og dekker mye av øvre halvdel av avissiden. Bilderammen er en halvtotal, det 

er kuttet fra livet og opp på personene i bildet, samtidig som noe av bakgrunnen i rommet 
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syns. Det lille vi ser av bakgrunnen er en vegg, med noen opphengte bilder. Bakgrunnen i 

bildet gir konnotasjoner til å være hjemme i en stue, i private omgivelser.  

 

Ytre kontekst 

I bildets ytre kontekst er overskriften til artikkelen fremtredende. Den står under bildet, i en 

fontstørrelse som trekker mye oppmerksomhet på grunn av både størrelse og uthevet skrift; 

”–Jeg er blitt pasifist!”. Overskriften er et utrop. Overskriften er meningsbærende og 

ytrende. Den gir også informasjon om personen Linna. På en side avløser teksten bildet, og 

gir ytterligere konnotasjoner til bildet. Tross i den kjærlige og myke omfavnelsen gir 

overskriften nye konnotasjoner til en viljesterk og aktivt engasjert mann. Samtidig hører ordet 

”pasifist” til nettopp en mykere egenskap, og det motsatte av en militant som i inngår i det 

Mosse (1986) har listet opp som maskuline egenskaper. Linna som mottar en god klem fra 

sønnen viser ham som en mykere mann, sog sammen med overskriften forankres dette 

budskapet i bildet.  

 

Bildeteksten forankrer både assosiasjonene til det private og også inntrykket av den ”den 

typiske familie” (Hirdman, 2000) fra denne tiden. Teksten beskriver bildet av Linna med 

”Veslegutten og fruen”, og poengterer at ”den verdensberømte dikteren” lever som en typisk 

norsk familie på denne tiden som ”bor på  tre rom og kjøkken i en boligblokk á la OBOS”. 

Dette setter også Linna inn i kategorien hjemme hos.  Mottaker får bli med inn i stuen til 

Linna og møte ”familien” hans, vi blir kjent med den private Linna. Samtidig bidrar 

bildeteksten til å avmystifisere den ”verdensberømte dikteren”, ved å poengtere at tross i hans 

berømmelse verden over lever han likt som mange andre familier på denne tiden.  

 

Artikkelens innhold er et intervju med forfatteren. Introduksjonen beskrives Linnas hjem, og 

legger vekt på at han tenner seg en røyk ”uavlatelig”. På denne måten skapes det også her en 

følelse av å kommer nær Linna, mottaker blir kjent med privatpersonen Linna. Deretter 

fortsetter teksten med introduksjon om suksessen som gjorde Linna verdenskjent med boken, 

”Ukjent soldat”. Så en samtale med forfatteren om hvordan boken forandret livet hans, 

hvordan han ble forfatter, og hvordan krigen, og tjenesten som soldat selv, ”tvang ham til å 

skrive”, og hvilke tanker han har rundt budskapet i ”En ukjent soldat”. Artikkelen avsluttes 

med hvordan arbeidsrutinene hans er. Samtidig som det er et nært intervju med personen 

Linna, er det også et intervju med forfatteren som en fagperson, og som en meningsbærer.  
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Intervjuet har fått opp mot en hel side i avisen, og viser dermed en sterk interesse for 

forfatteren fra avsender.  

 

Oppsummering Linna:   

Den finske forfatteren Vaïnö Linna er avbildet i settingen hjemme hos, sammen med  

Familien. De private omgivelsene i bildet gjør at mottaker kommer nærmere privatpersonen 

Linna, og bidrar til å avmystifisere Linna som person. Bildeteksten forankrer dette, som 

poengterer at suksessen til Linna ikke har gått han til hodet, men at han fremdeles  

lever slik ”folk flest” gjør.   

 

Bildet og artikkelen til Linna har fått mye spalteplass, nesten en hel side, som vitner om en  

stor interesse for den utenlandske forfatteren fra avsenderen. Overskriften er et utrop, et 

meningsbærende sitat fra Linna selv.  

 

8.3.2 Kari Skjønsberg 
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Indre kontekst 

Bildet av Skjønsberg er et nærbilde kuttet ved skuldrene. Skjønsberg er rett inn i kamera og 

smiler.  

 

Skjønsberg smiler med åpen munn, tenner syns, og hun ser direkte inn i kamera. Bildet er tatt 

noe ovenfra, og på skrå,  slik at hun løfter blikket opp i noe grad, samtidig som hun vender 

blikket skrått inn mot kamera. Nærbildet gir en følelse av å komme nær Skjønsberg. Smilet 

og blikket direkte mot kamera, gir en følelse av å få en direkte kontakt med forfatteren. Kress 

og van Leeuwen ref  hevder at et direkte blikk inn i kamera, krever noe fra den avbildede, og 

at et smil kan være et ønske om å bli likt (Kress og van Leeuwen, 1996: 123). Hirdman 

trekker frem at nærbilder av kvinner som smiler rett inn i kamera på 50-tallet, underbygger en 

følelse av femininitet som tilforlatelig, uproblematisk, åpen og lett tilgjengelig ( Hirdman, 

2000: 230). Utifra disse påstandene kan dermed bilde av Skjønsberg både antas å være et 

bilde av en ukomplisert og tilforlatelig kvinne med et ønske å bli likt. Ovenfra og ned 

vinklingen med på å forsterke dette inntrykket, da Skjønsberg blir posisjonert til å se opp på 

mottakeren. Ovenfra og ned perspektiv som posisjonerer mottaker høyere enn den avbildede, 

da mottaker ser ”ned” på den avbildede (Kress og van Leeuwen, 1996: 146).  

 

Ytre kontekst 

Overskriften som er plassert rett over bildet er et spørsmål:  ”Barnebøkene – bare moralske 

dyder?”. Avsenderen, avisen, ytrer en nysgjerrighet og ønske om et svar fra en fagperson. 

Dette er det motsatte av det de Vibe (1994) skriver om at når kvinnelige forfattere først 

fremtrer i offentligheten, har det sjelden vært som offisielle talspersoner (De Vibe, 

1994:148). Overskriften bidrar til å forankre bildet av Skjønsberg som ”et snakkende hode” 

(Hirdman, 2000:228) ”dette er en person det er verdt å lytte til”.  På den måten avløser 

overskriften bildet fra de konnotasjonene om Skjønsberg som en underlegen (ovenfra og ned-

vinkling) lett tilgjengelig og uproblematisk. Som vi så i kapittel 3 var tendensene i Hirdmans 

materiale  i 1925 og noe i 1955 at mennene var avbildet som ”snakkende hoder” og avbildet 

med nære portrettbilder med fullt navn under, og dermed viste ansikt utad for en ytring. 

Kvinnene var derimot avbildet i helfigur, og representerte noe ”annet” (Hirdman, 2000:228). 

Fremstillingen av Skjønsberg gjennom bildet og overskrift bryter både med denne tendensen, 

og de Vibes påstand om at kvinnelige forfattere som sjelden ble fremstilt som offisielle 

talspersoner.  Derimot er bildeteksten mer subtil;  ”Litt spenning– krever Kari Skjønsberg”.  

Sammen med det innbydende smilet rett mot kamera og mottaker kan denne teksten bidra til 



	  84	  

å både forankre og forsterke følelsen av Skjønsberg som lett tilgjengelig og uproblematisk, 

samtidig som den gir nye konnotasjoner til bildet. Blikket som rettes direkte til mottaker, kan 

nå oppfattes som et nytt krav, et krav om at Skjønsberg krever spenning fra leseren. En 

seksuell undertone? Bildeteksten bidrar i dette tilfellet til å avløse bildet fra sin opprinnelige 

kontekst, ved at den gir enda nye konnotasjoner til mottaker (Nordström, 1983, Barthes, 

1964). I dette tilfelle vil jeg mene at bildeteksten både bidrar til å forankre bildet, samtidig 

som den avløser det.  

 

Innholdet i  teksten er et intervju av Skjønsberg, og går i forlengelsen av overskriften til 

artikkelen. Avsender, journalist, er ute etter hennes mening i forhold til barnelitteratur. Dette 

samsvarer med overskriften. Avsender henvender seg til Skjønsberg som fagperson, og 

bildefremstillingen av Skjønsberg blir ”det snakkende hodet” (Hirdman, 2000: 228). 

 

Når det gjelder plassen, intervjuet har fått, i avisen, er den nokså liten. Artikkelen tilhører en 

spalteplass som dekker cirka en fjerdedel av siden. I forhold til spalteplassen har bildet fått 

stor oppmerksomhet, og bidrar dermed til å legge enda mer vekt på selve bildet, som er det 

åpne blikket Skjønsberg sender mottaker, og dermed bildeteksten. Fremstillingen av 

Skjønsberg er noe tosidig, på den ene side er Skjønsberg fremstilt som en fagperson og som 

et snakkende hode, på den annen side gir også bildet sammen med bildeteksten nye 

konnotasjoner til blikket Skjønsberg sender.  

 

Oppsummering Skjønsberg 

Det nære utsnittet i bildet av Skjønsberg sammen med hennes direkte blikk inn i kamera, 

bidrar til en følelse av nær og direkte kontakt med mottaker. Smilet og blikket kan være et 

uttrykk for å være ukomplisert og lett tilgjengelig, og et ønske om å bli likt, noe som er ansett 

som tradisjonelle feminine egenskaper. Ovenfra og ned vinklingen bidrar til å posisjonere 

Skjønsberg i noe grad lavere enn mottaker, men i motsetning til Hirdmans funn om ”menn 

som snakkende hoder, og kvinner som tause  kropper” (Hirdman, 2000) stiller bildet av 

Skjønsberg mer i kategorien til de snakkende hodene, og til en person som stiller med faglig 

kompetanse.   Overskriften og innholdet i teksten forankrer dette ved å stille et spørsmål og et 

ønske om Skjønsbergs faglige mening. Presentasjonen av Skjønsberg i avisen er dermed som 

en fagperson  i motsetning til det de Vibe hevdet var vanlig fremstilling av kvinnelige 

forfattere. Bildeteksten er allikevel noe subtil og bidrar til å gi nye konnotasjoner til bildet av 

Skjønsberg, og dermed avløse bildet fra sin opprinnelige kontekst.  
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8.3.3 Sammenligning forfatterne 
Artiklene til Skjønsberg og Linna  skiller seg fra hverandre, både i, bilde, spalteplass, sjanger 

og innhold. Bildet av Skjønsberg er et nærere ”portrettfoto”, vi ser kun hodet hennes og 

blikket hennes møter rett på leseren, som åpner opp for en direkte og nær relasjon med 

leseren. Bildet av Linna er større, både i bildets ramme, som er en halvtotal av et rom med 

flere mennesker tilstede, og i plasstørrelsen det har fått i avisen, da det dekker cirka en tre 

fjerdedeler av en avisside. Bildet viser mer av Linnas private liv, den idylliske familien, far, 

mor og barn hjemme i stua. Selv om bildet av Skjønsberg er et nærere bilde, kommer vi 

allikevel veldig nær den private Linna i bildet av ham. Dette reflekterer også bildets ytre 

kontekst. Bildeteksten gir informasjon om Linnas bosituasjon, overskriften fokuserer på 

Linnas ståsted og mening, og innholdet handler mye om forfatterens liv og virke. Teksten 

som omhandler Skjønsberg er ikke i noen vider grad privat, avsender ytrer derimot 

nysgjerrighet til hennes mening som fagperson, samtidig kommer det frem noen private 

synspunkter. I motsetning til De Vibes hevdelse om at kvinnelige forfatter sjelden er fremstilt 

som offisielle talspersoner og Hirdmans funn om at det var kun menn som var representert 

som ”snakkende hoder” er journalisten i dette tilfellet interessert i meningen til Skjønsberg, 

det kommer til uttrykk i overskriften som er et faglig meningsbærende spørsmål, rettet til 

forfatteren, og som følges opp i intervjuet. Fagpersonen Skjønsberg får mulighet til å 

uttrykke sin mening og kunnskap. Likheter mellom Linna og Skjønsberg er at de begge blir 

får mulighet til å uttrykke et synspunkt og komme med en meningsytring innenfor et 

ideologisk synspunkt. Sammenlignet med noen av egenskapene som gruppen forfattere pekte 

seg ut på i kapittel 7, som alvorlig, tenkende og reflekterende samsvarer dette med de 

forfatterne som ble fremstilt i avisen som talspersoner og en som det er verdt å lytte til.  

 

Det er noen kjønnede forskjeller i måten Linna og Skjønsberg er presentert, for utenom 

spalteplassen, der han er viet mye større plass en henne. Skjønberg smiler dirkete inn i 

kamera som har vist seg å tilhøre en feminin egenskap, både i denne oppgaven og i andre 

studier (Hirdman, 2000).  Linna presenteres i bildet som et overhode i familien, som også var 

en vanlig fremstilling av menn på denne tiden (Hirdman, 200). Videre i det tekstlige 

innholdet til Linna er det ikke noe ordbruk som plasserer ham i det som har vært betegnet 

som typiske maskuline egenskaper. I bildetekstene til Skjønsberg derimot ligger det en subtil 

ordbruk som trekker konnotasjoner videre over i en seksuell undertone. Bildet er også viet 
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mye plass i forhold til den lille spalten teksten tilhører, og dermed tar denne fremstillingen 

mye oppmerksomhet i forhold til det tekstlige innholdet i artikkelen, nemlig Skjønsbergs 

mening. Gjennom dette aspektet er det nærliggende å hevde at fremstillingen av Skjønsberg 

samsvarer med en form for utgrensing ( De Vibe, 1994), da det det blir viet mye plass til 

Skjønsberg som et seksuelt vesen. Samtidig er veier overskriften og teksten til artikkelen opp 

for det som måtte være en utgrensing ved å fokusere på Skjønsberg som en offisiell 

talsperson.  
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8.4 1961 Billedkunstnerne  
8.4.1 Billedkunstneren Jacob Weidemann 
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Indre kontekst 

Bildet av Jacob Weidemann viser ham ved siden av et maleri. Maleriet tar mye plass i bildet. 

Han ser noe alvorlig, litt til siden for kamera, samtidig som han holder hendene samlet rundt 

en pose med rulletobakk.  

 

Bildet er tatt i en halvtotal av Weidemann, slik at bildet kuttes ved knærne på ham. Dette 

åpner opp for et motiv som tar enda større plass i omgivelsene rundt ham, maleriet. 

Weidemann står nærmest kamera og litt foran maleriet, og posisjoneres slik at han 

(re)presenterer maleriet. Tross i at maleriet er bak Weidemann, tar det mye fokus med den 

store plassen det har fått i bildet. Dette gjør at både Weidemann og maleriet får et slags 

jevnbyrdig fokus, og bildet kan leses som at Weidemann representerer maleriet, men maleriet 

representerer også Weidemann. Perspektivet er tatt fra en liten grad av nedenfra og opp 

perspektiv.  

 

Weidemann ser ikke inn i kameraet, og krever dermed ikke noe fra mottakeren med blikket. 

Ansiktsuttrykket er alvorlig, og han ser mot noe annet. Det oppstår en distanse mellom 

Weidemann og mottaker, både gjennom blikket, og også gjennom kameraavstanden. I 

hendene holder Weidemann en pose med tobakk. Den høyre hånden hans ser ut til å grave 

frem noe tobakk, som om han skal til å rulle seg en røyk/ stoppe en pipe. At Weidemann ikke 

står rett opp og ned og gir oppmerksomhet til fotografen, men også holder på å forberede seg 

en røyk for egen nytelse senere, er også med på å skape en distanse til mottaker. Han 

signaliserer at det skjer noe etter fotograferingen som han skal vende tilbake til. Han 

oppleves ikke som tilgjengelig, men opptatt med sine personlige prosjekter. Weidemann ser 

noe oppstilt ut. Kanskje er tobakken i hendene noe han har valgt å ha med for å ha noe å gjøre 

i en situasjon han ikke er komfortabel med, og dermed søker en befrielse eller trøst  i 

tobakkposen han har i hendene (Engmark, 2013: 41). Konnotasjonene om røyk passer til den 

”tradisjonelle/typiske kunstneren”. Som skrevet i forrige analysekapittel var røyking 

forbundet med konnotasjonene, glede, hygge, nytelse og avslapning (Engmark, 2013). 

Røyking var også på denne tiden frontet av Tidemann gjennom skuespillere, og kunst- og i 

forlengelsen av de tidlige 1800-talls poetene som så på tobakk som en befrielse, trøst og et 

nytelsesmiddel som klarnet tankene , sammen med (Engmark, 2013). Tobakkposen 

Weidemann holder i hånden, passer dermed godt til inntrykket av kunstneren som bærer av 

konnotasjonene om kunstneren som finner befrielse og trøst i tobakken som klarner tankene.  
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Ytre kontekst 

I den ytre konteksten til bildet er artikkelens plassering relevant, den er plassert på første side 

av Dagbladet, midt på siden, og er et blikkfang. At saken står på førstesiden er et tydelig 

signal fra avsender om at dette er en sak som må prioriteres og gis oppmerksomhet. 

Overskriften til bildet lyder: ”Norske modernister på offensiv: ”Utstillingsbegivenhet i 

Kunstnernes Hus”, med undertekst, ”Store mønstringer av Arnold Haukeland og Jacob 

Weidemanns seneste arbeider”. Ordet Utstillingsbegivenhet gir mottaker en følelse av at dette 

er noe sensasjonelt. En annen kunstner, Arnold Haukeland, er også nevnt i overskriften, men 

det er kun Weidemann som er avbildet. På den måten blir Weidemann fremhevet i større 

grad. 

 

Bildetekst: ”Jacob Weidemann med sitt bilde, Rødt høstløv. Det er allerede innkjøpt av 

Nasjonalmuseum, Stockholm. Fotografert av Dagbladet i dag”. Både overskriften og 

bildeteksten bidrar til å opphøye den avbildede kunstneren. Mottaker får informasjon om at 

det er en ”utstillingsbegivenhet”, og at kunstneren allerede er populær internasjonalt.  

 

Innholdet i artikkelen om Weidemann handler om en utstilling som han og Arnold Haukeland 

skal ha sammen på Kunstnernes hus. Ingressen er lang, og samsvarer med både overskrift og 

billedtekst om at dette er en sensasjonell begivenhet. ”To av våre unge betydelige kunstnere” 

er brukt om beskrivelsen av de to, som også er er med på å ”opphøye” kunstnerne.  

 

Videre følger en beskrivelse av utstillingen, og journalistenes egne tanker om hvilken 

mottakelse den vil få. Artikkelen avsluttes med et kort intervju med både Weidemann og 

Haukeland som handler om hvordan de hver for seg vil beskrive arbeidsprosessen, og de 

arbeidene som vises frem. Teksten fokuserer ikke på personen  Weidemann, men heller hans 

arbeid, og det kunstneriske resultatet. På den måten kan man si at det tekstlige bidrar til å 

forankre konnotasjonene til bildet, der maleriet trekker mye av fokuset i bildet; Weidemann 

presenterer maleriet og maleriet representerer Weidemann. Både overskrift, billedtekst og 

innholdet i artikkelen, og også artikkelens plassering på førstesiden, trekker frem det 

sensasjonelle ved kunstnerne og utstillingen, og bidrar til å opphøye kunstnerne.  Den svake 

nedenfra og opp perspektivet i bildet kan uttrykke det samme, at mottaker posisjoneres til å 

se litt opp på Weidemann og maleriet, men det er ikke en påfallende sterk grad av denne 

vinkelen til å kunne påstå at avsender bevisst vil påføre mottaker en slik følelse. Dermed 
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tilfører bildets ytre kontekst en ny følelse til bildet, nemlig en opphøyelse av kunstneren, og 

den ytre tekstlige konteksten kan sies å avløse bildets opprinnelige form. 

 

Oppsummering Weidemann 

Bildet av Weidemann bærer preg av en distanse til kunstneren, både igjennom avstanden 

mellom han og mottaker, og også ved at han ikke henvender seg til mottaker med blikket. I 

tillegg er han opptatt med noe annet i bildet, som er fikling med tobakkposen.  

 

 Det er også et annet motiv i bildet som tar mye fokus, som er maleriet/ kunstverket. Det 

tekstlige, overskriften, billedteksten og innholdet i artikkelen, handler mest om de 

kunstneriske arbeidene og arbeidsprosessen, og begivenheten som er en utstilling, enn om 

personen Weidemann (eller Haukeland). På den måten forankres konnotasjonene til bildet av 

Weidemann der det er gitt stor plass til kunstverket i bildet, og på den måten trekker mye 

fokus. Mottaker kommer ikke nær personen Weidemann, men får et innblikk i hva han 

representerer.  

 

Plasseringen av artikkelen som er på første side i avisen, sammen med ordbruk i teksten som 

”Utstillingsbegivenhet” og og informasjon om internasjonal interesse for 

kunstneren.”attraktiv i utlandet” bidrar til å opphøye billedkunstneren i større grad enn det 

bildet i seg selv signaliserer. 
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8.4.2 Billedkunstneren Inger Sitter 

 
 

 

Indre kontekst 

Bildet er et halvnært bilde av kunstneren, som rammer inn Sitter fra livet og opp.  Hun er 

plassert helt til høyre i bilderammen. Sitter står på skrå mot kamera og holder opp et maleri i 

hendene. Hun ser ut til siden og smiler. Bildet er tatt i en nedenfra og opp perspektiv, som 

posisjonerer Sitter noe høyere enn mottaker. Sitter, selv, faller nesten litt ut av rammen da 

bakhodet og skuldrene hennes er kuttet vekk. Maleriet som Sitter holder opp, tar mest plass i 
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bildet, på lik linje med bildet av Weidemann, tar maleriet like mye fokus som 

billedkunstneren selv; de representerer hverandre.  

 

Sitter smiler bredt, og fremstår som åpen. Det er også påpekt at smil på bilder mer er et 

særtrekk for det feminine, som gir inntrykk av tilgjengelig og uproblematisk (Hirdmann, 

2000). Blikket til Sitter går forbi kamera, hun smiler til/ mot noe annet. Hun møter dermed 

ikke blikket til mottaker og på den måten krever hun ikke noe fra mottaker, om å for 

eksempel bli likt (Kressog van Leeuwen, 1996). På samme måte som med Weidemann, som 

ikke møter blikket til mottaker, kan Sitter dermed oppfattes som å være mer ”på utstilling”, 

for mottakeren. Dermed skapes en distanse mellom den avbildede og mottaker. Allikevel er 

bildet så nært at dersom dette var i virkeligheten hadde mottaker stått i en avstand slik at 

vedkommende kunne berørt Sitter, og det igjen skaper en nærhet til den avbildede (Kress og 

van Leeuwen, 1996: 132).  

 

Ytre kontekst 

Overskriften til artikkelen lyder;  ”Ny Inger Sitter i Galleri KB”. Overskriften forankrer at det 

er billedkunstneren Inger Sitter som er på bildet, og at bildet er tatt i forbindelse med et ny 

utstilling av billedkunstneren.  Bildeteksten ; ”Inger Sitter fotografert sammen med et bilde 

som hun kaller Surprises”, tilfører en ny opplysning om maleriet som er avbildet, mottaker 

får vite tittel på maleriet, og at det er Sitter som har malt det. 

 

Artikkelens innhold dreier seg om utstillingen, og mest om den nye teknikken Inger Sitter har 

tatt i bruk. Artikkelen avslutter med et par sitater fra kunstneren selv, om hvorfor hun bruker 

de materialene hun har gjort. Det dreier seg om en faglig tilnærming til kunstneren, i større 

grad enn noe personfokusering. Teksten inneholder positive konnotasjoner til kunstneren: 

”Legg igjen fordommene hjemme, og gå og se denne utstillingen! For Inger Sitter er en 

morsom og spennende kunstnerinne stadig i bevegelse”. Avsender oppfordrer mottaker til å 

gå og se kunsten til Sitter. Dette er også et uttrykk fra avsender om en respekt for 

fagpersonen Sitter. Det er ikke en tekst der mottaker kommer nær personen Sitter, men får et 

innblikk i hennes faglige arbeid som er kunstarbeidet.  

 

Artikkelen som omhandler billedkunstneren Inger Sitter dekker nesten en halv side. Bildet er 

påfallende stort, det dekker nesten hele øvre del av avissiden.  
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8.4.3 Sammenligning billedkunstnerne 
Likheten i fremstillingen av billedkunstnerne Weidemann og Sitter er at de begge er 

presentert i avisen i forbindelse med en aktuell utstilling. De står begge ved siden av 

kunstverket sitt, lik tendensen viste om fremstillingen av billedkunstnerne i kapittel 7.  

 

Mottaker får enda mer informasjon om bildet gjennom teksten til begge billedkunstnerne. For 

Weidemanns del bidrar både overskrift, billedtekst, innholdet i artikkelen til å 

fremheve/opphøye kunstneren. Plasseringen av artikkelen som omhandle Weidemann er også 

på førstesiden i avisen og bidrar til å gi ekstra mye oppmerksomhet og en sterkere opphøyelse 

av kunstneren. Det tekstlige innholdet til Sitter opphøyer også henne som fagperson ved å 

skryte av billedkunstneren og oppfordre mottaker til å gå og se arbeidet hennes. I begge 

artiklene fokuserer journalisten på fagpersonene Weidemann og Sitter, og kommenterer de 

kunstneriske arbeidene etter hvilken stilart de tilhører eller hvilke materialer de har brukt.  

 

Sitter oppleves som nærere og mer tilgjengelig  i bildet, enn Weidemann, gjennom å stå 

nærmere kamera og at hun smiler. Weidemann er avbildet fra en større avstand til kamera, og 

har en alvorlig mine. Verken Weidemann eller Sitter møter blikket til mottaker i kamera. 

Dette skaper en distanse til begge to, men distansen er større til Weidemann både gjennom 

avstanden og ved at han holder på med noe annet i bildet, som er tobakkposen i hendene.  

Smilet til Sitter gjør henne mer åpen og tilgjengelig. Den alvorlige minen, avstanden og at 

han fikler med tobakkposen i hånden skaper en større  distansen til Weidemann. 

 

Den største ulikheten mellom de to billedkunstnerne er oppmerksomheten Weidemann har 

fått, fremfor Sitter. 

 

8.4.4 Likheter og ulikheter mellom kulturpersonligheter som en gruppe, 

og mellom kjønn i Dagbladarkivet 
En av problemstillingen i denne oppgaven var om kvinnene i de ulike yrkesgruppene, 

skuespillere, forfattere og billedkunstnere ble fremstilt på lik linje med sine mannlige 

kolleger i avisen Dagbladet. Gjennomgående for alle artiklene jeg har sett på over er at 

mennene er viet større spalteplass i avisen. Dette tilsier at mennene har fått større 

oppmerksomhet enn kvinnene, noe som sammenfaller med tendensen fra den kvantitative 

oversikten der menn er representert i større antall enn kvinner. Hirdman (2000) hevder at det 
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i avisene i både 1925 og i 1955 var mennene representert som ”snakkende hoder” og 

”kvinnene som tause kropper”, De Vibe (1994) hevder kvinnelige forfattere har vært utsatt 

for en fortielse i det offentlige, og Nochlin (1971), Pollock og Mulvey (1975) hevder kvinner 

opp igjennom kunst- og filmhistorien har blitt undertrykket som en konsekvens av en 

hegemonisk struktur i språket. Underrepresentasjonen av kvinnene i Dagbladarkivet kan se ut 

til å være et resultat av en fortielse av de kvinnelige kulturpersonlighetene i det offentlige, og 

kan også gi uttrykk for å tillegge den mannlige ”kunstneren” (skuespilleren, forfatteren og 

billedkunstneren) en større verdi, enn kvinnene. Tross underrepresentasjon og mindre 

spalteplass ble allikevel kvinnene presentert på like premisser som mennene, ved at det 

tekstlige innholdet fokuserte på personene som fagpersoner. Allikevel bærer bildene preg av 

at det er de mannlige kulturpersonlighetene som besitter egenskapene seriøsitet, 

reflekterende, og handlende. Alle kvinnene smiler på bildene i avisen, og fremstår som mer 

åpne og tilgjengelige.  
 

De fleste er avbildet nedenfra og opp (Skjønsberg er unntaket) og posisjoneres dermed over 

mottaker. Denne fremstillingen passer også i alle tilfellene godt overens med tekstene til 

bildene, som alle sammen viser en respekt, interesse og i flere tilfeller hyller /opphøyer 

kulturpersonlighetene gjennom teksten. Dagbladets presentasjon av de ulike 

kulturpersonlighetene, som både viser interesse for personenes liv og virke og hyllest 

gjennom teksten samsvarer godt til avisens profil som kulturavis. Et spørsmål som reiste seg i 

løpet av denne analysen og i forrige analysekapittel var om kravet for en kvinnelig 

kulturpersonlighet var å i større grad besitte det som har vært tillagt maskuline egenskaper, 

for å kunne fremtre i offentligheten.  

 

Det viste seg også å være noen kjennetegn blant de ulike yrkene i måten de var presentert  

gjennom det tekstlige i avisen. Skuespillerne var begge intervjuet i forbindelse med et 

jubileum. Innholdet var et intervju, et møte med personen. Både bildene og teksten ga 

inntrykk av å komme nær personene. Likt i begge artiklene var en gjennomgang av personens 

karriere fra første gang de sto på scenen, og hvilke tanker de hadde rundt det å være eller bli 

skuespiller. Dette samsvarer med funnene fra den kvantitative delen, der bildebeskrivelsene 

av skuespillerne er beskrevet som sitter i en atmosfære som ser intim eller privat ut.  
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En liknende beskrivelse ble også gjort til omstendighetene forfatterne ble avbildet i. Bildet og 

fremstillingen av Linna er den av de to forfatterne som i størst grad samsvarer med 

beskrivelsen av en privat setting da han er avbildet hjemme i stuen sammen med familien. 

Artiklene som omhandler forfatterne er ulike da den ene er et personlig intervju med den 

finske forfatteren Linna, mens den andre teksten til Skjønsberg er en kort tekst om 

Skjønsbergs mening. Det begge tekstene har felles er at journalisten er ute etter forfatterens 

mening eller ytringer.  

 

Det som kjennetegner de to artiklene av billedkunstnerne er at de begge er presentert i 

forbindelse med en utstilling. Oppstillingen av billedkunstnerne ligner hverandre, de står 

begge sammen med kunstverket sitt. Journalisten beskriver kunstformen og stilarten 

billedkunstneren beveger seg i. I motsetning til skuespillerne og forfatterne er artiklene som 

omhandler billedkunstnerne i enda større grad faglig, og omhandler ikke i like høy grad det 

private. I forhold til den kvantitative delen, samsvarer også dette godt til det som var 

tendensen her: billedkunstneren presenterer verket sitt, det er ikke like intimt og personlig 

fremstilt som de andre yrkene, heller mer distansert og enda mer faglig rettet.   
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9 Oppsummering og siste betraktninger 
 

Oppsummering funn  

Hovedproblemstillingen i denne oppgaven har vært: Ble de kvinnelige kulturpersonlighetene 

i Dagbladarkivet representert annerledes enn sine mannlige kolleger? Den kvantitative 

oversikten over kulturpersonligheter i Dagbladarkivet belyste hvilke aktører innen kunstfeltet 

det ble vist interesse for. Oversikten viste seg å inneholde en betydelig andel flere avbildede 

menn i arkivet. I og med at bildene er tatt i en tid da en stor andel kvinner var 

hjemmeværende husmødre var ikke dette overraskende funn. Selv om det gjennom 60-tallet 

var en begynnende utvikling av at kvinner søkte ut av det private hjemmet var ikke dette en 

utvikling som ble reflektert gjennom mitt materiale. Én grunn til dette kan være at 

konsekvensene av det samfunnsmessige skifte innenfor kvinnerollen først kom ”til syne” i 

offentligheten senere. 

 

Den kvantitative oversikten ga også et innblikk i den kjønnede representasjonen innenfor 

ulike yrkene. Bilderepresentasjonen av Skuespillerne i Dagbladarkivet viste den mest 

kjønnslikestilte representasjonen mellom andelen mannlige og kvinnelige skuespillere. 59 

prosent av bildene av skuespillerne var av menn, og 41 prosent av kvinner. Innad i de andre 

to yrkesgruppene forfattere og billedkunstnere var kjønnsforskjellen større. Av 

billedkunstnere var 70 prosent av bildene i materialet av menn mot 30 prosent kvinner. Den 

største forskjellen i representasjonen mellom kjønn viste seg å være blant forfatterne, der hele 

82 prosent av bildene representerte mannlige forfattere og 18 prosent var bilder av kvinnelige 

forfattere. Om dette representerer den faktiske kjønnsmessige fordelingen av mannlige og 

kvinnelige forfattere på denne tiden, eller om det er en konsekvens av en fortielse (De 

Vibe,1994) av de kvinnelige forfatterne er vanskelig å si for sikkert, da vi ikke kjenner til det 

totale antallet av kvinnelige og mannlige forfattere fra denne tiden. Det samme gjelder for 

den kjønnsmessige fordelingen av hele bildematerialet. Om disse tallene er representativt for 

de menn og kvinner som utvirket de ulike yrkene, eller om dette er et resultat av en den 

samme fortielsen, eller det Nochlin (1971) og Pollock (1981) hevder har vært en  

nedvurdering av kvinner opp igjennom kunsthistorien, er vanskelig å vite.  

 

Ut ifra det kvantitative materialet dannet jeg ulike kategorier som belyste hvordan 

kulturpersonlighetene ble fremstilt i Dagbaldarkivet. Felles for skuespillerne og forfatterne 
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var at de gjerne ble fotografert sittende i en setting som om de var i en samtale, eller i en 

intervju-situasjon. De var preget av en mer personlig fremstilling enn billedkunstnerne som 

oftere var avbildet sammen med kunstverket sitt.  

 

Gjennom noen av kategoriene jeg har belyst viste det seg at det er ulikheter i hvordan de 

kvinner og menn fremstilles i bildene. Det er flere kvinner som smiler på bildene enn 

mennene. 27 prosent av kvinnene smiler mot 14 prosent av mennene. Å smile på bilder har 

vært tillagt et typisk feminint trekk og som tillegges egenskapene åpenhet, tilgjengelighet og 

uproblematisk. Videre er det flere menn enn kvinner som er avbildet med en alvorlig mine, 

og det er også flere menn som er aktive i bildet i form av håndbevegelser som viser til det 

som har vært tillagt typiske maskuline egenskaper som tenkende, reflekterende, kunnskapsrik, 

handlingsorientert og aktiv. Særlig gjelder dette innenfor yrket forfatter som i tillegg til å 

være den gruppen som skilte seg ut med ha representativt overtall av menn, også ser ut til å 

være den yrkesgruppen i mitt materiale som visuelt er utpreget med flest maskuline 

egenskaper. Disse funnene kan støtte opp om å karakterisere yrket forfatter som en maskulin 

gruppe. Gruppen skuespiller ser ut til å være det yrket som er mest likestilt av de tre yrkene, 

både ut fra representasjonen av kjønn i hele materialet, og innenfor de kategoriene som tar for 

seg egenskaper som har vært tilegnet det maskuline eller det feminine. 

 

Antakelsen om at flere kvinner enn menn var avbildet sammen med barn eller familie i 

omsorgsrollen viste seg å ikke være et ofte brukt motiv i Dagbladarkivet. En tolkning av at 

det var så få bilder av de kvinnelige kulturpersonlighetene sammen med barn kan være et 

bevisst valg fra avsenderen, Dagbladet. Avisen (redaktøren, fotografen eller journalisten) har 

tydeligvis ikke lagt så stor vekt på å presentere de kvinnelige kulturpersonlighetene som 

oppfylte den sterke feminine egenskapen som omsorgsperson. I stedet la kanskje avisen mer 

vekt på å fremheve fagpersonene i bildene, og ikke de familiære og private rollene. I så fall er 

dette et motargument til De Vibes (1994) uttrykk om at kvinner 11 i mindre grad har vært 

preget av å bli fremstilt som offisielle talspersoner . 

 

For å finne ut om de kvinnene som først ble presentert ble fremstilt på lik linje med mennene 

gjorde jeg en næranalyse av seks bilder slik de var fremstilt i avisen i året 1961. Her 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  De Vibe (1994) bruker uttrykket fortielsen hovedsaklig om kvinnelige forfattere, men jeg 
har i denne oppgaven undersøkt om det kan overføres også til de andre yrkene skuespillere og 
billedkunstnere.  
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innlemmet jeg også det tekstlige til bildet for å studere helhetsinntrykket av presentasjonen. 

Jeg sammenlignet én mann og én kvinne innenfor hvert yrke, skuespiller, forfatter og 

billedkunstner. Et av hovedfunnene fra det siste analysekapitlet viste at den største forskjellen 

mellom mennene og kvinnene presentert i avisen gikk på spalteplass. Mennene var 

gjennomgående viet større spalteplass enn sine kvinnelige kolleger i avisen, noe som vitner 

om en større interesse for de mannlige kulturpersonlighetene og som bygger opp under funnet 

fra den kvantitative delen om at Dagbladet viet større oppmerksomhet til mennene. Ut ifra 

dette er det mulig å hevde at en form for fortielse har vært tilfelle i presentasjonen av 

kvinnelige kulturpersonligheter i Dagbladet i årene 1951- 1971. 

 

Foruten lengden på artiklene er mye av det innholdsmessige i tekstene likt mellom kjønnene 

og innad i yrkesgruppene. Innholdet i artiklene som tilhørte både skuespillerne og forfatterne 

var preget av et nært, privat og personlig intervju både om det faglige og det private. Det 

innholdsmessige i artiklene til billedkunstnerne dreide seg mer om det faglige, måter de 

jobbet på, form og retning innenfor kunsten. Dette gjaldt både mannen og kvinnen. Tross i at 

kvinnelige kulturpersonligheter ser ut til å være fortiet i Dagbladarkivet og i presentasjonen 

er allikevel kvinnen presentert på lik linje med mennene i det kontekstuelle, som handler om 

motivet for presentasjonen, der alle blir omtalt gjennom sitt fag.   

 

Alle bildene av de tre  kvinnene som er publisert i avisen smiler på bildene, som gir inntrykk 

av åpenhet og tilgjengelighet. Mennene som var avbildet er alle alvorlige noe som gir 

inntrykk av seriøsitet, og som har vært tillagt en mer maskulin egenskap. Dette samsvarer 

med funnene fra den kvantitative oversikten.  

 

Overskriftene og billedtekstene bidro i stor grad til å forankre bildene. Når det gjaldt 

bildeteksten til Kari Skjønsberg var dette den teksten som i størst grad avløste bildet, ved å gi 

nye konnotasjoner om en seksuell undertone til bildet. Det tekstlige til bildet av 

billedkunstneren Jakob Weidemann tilførte også noe mer til bildet. Ordbruk i overskrift og 

billedtekst bidro til å opphøye kunstneren mer enn hvordan han var fremstilt på bildet.  

 

De aller fleste av kulturpersonlighetene er fotografert fra et nedenfra og opp perspektiv, som 

er et virkemiddel brukt for å posisjonere den avbildede over mottaker. Dette kan være et 

bevisst valg fra avsenderen, avisen, som vitner om en respekt for kulturpersonlighetene, både 
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kvinnene og mennene. Kanskje henger dette sammen med Dagbladets ideologi og profil som 

kulturavis, og med en respekt for personene som er presentert.  

 

Konklusjon 

Presentasjonen av kulturpersonligheter i Dagbladet 1951-1971 viser at det er noen kjønnede 

ulikheter i måten kvinnene og mennene er fremstilt på, både i antall som er representert, det 

visuelle i bildene, og i spalteplassen og oppmerksomheten som er viet dem i avisen. Det er 

flest menn som er representert i hele arkivet. Dette  gjelder på tvers av de ulike yrkene. 

Mennene har også fått større spalteplass i de artiklene som er utvalgt i næranalysen. Flere 

menn er tillagt det som ofte gir konnotasjoner til maskuline visuelle egenskaper, som at de er 

alvorlig eller aktive i bildene og benytter gestikulasjon, for eksempel ved å holde hånden opp 

til ansiktet. Disse egenskapene gir inntrykk av å være reflekterende, proaktive, 

handlingsorienterte og kunnskapsrike. Det er flere kvinner som smiler, noe som gir inntrykk 

av å være mer åpen, tilgjengelig og uproblematisk. Dette kan være et resultat av en 

underliggende hegemonisk struktur innenfor de ulike kunstfeltene. Den kommer til syne 

gjennom fremstillingen i bildene, og i bildets kontekst, av de ulike kulturpersonlighetene. 

Noesom Nochlin (1973) , Pollock (1981) , Mulvey (1975),  De Vibe ( 1994) og Von der 

Lippe (2010) blant andre hevder har vært tilfelle innenfor flere ulike yrker, også i 

kunsthistorisk sammenheng. Det ser ut til at det innenfor hvert av de kunstneriske yrkene 

også er ulik grad av hegemoniske strukturer. Forfatterne ser ut til å være det yrket som bærer 

størst preg av det maskuline, både i antall som er representert og gjennom visuelle 

egenskaper de er presentert igjennom. Skuespillerne utpreger seg som den mest likestilte 

gruppen.  

 

Når de kvinnelige kulturpersonlighetene først ble presentert i avisen, var det i størst grad som 

fagpersoner, og ikke for noe annet, slik Hirdman (2000) fant i sine analyser, og som De Vibe 

(1994)  og Muhleisen (1994) mente har vært et tilfelle blant norske kvinner som har inntrådt 

offentligheten. Dette samsvarer med presentasjonen av mennene. På dette grunnlaget er det 

derfor mulig å hevde at når kvinnene først ble presentert, var det på lik måte som sine 

mannlige kolleger. Kvinnene fikk bare ikke like mye oppmerksomhet. 

 

Begrensninger ved oppgaven 

I denne oppgaven har jeg tatt i bruk både en kvantitativ og kvalitativ tilnærming til 

materialet. Gjennom det kvantitative tilnærmingen var hensikten å få en total oversikt over 
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hele bildematerialet for å kunne belyse større tendenser jeg ellers ville fått ved å kun gjøre en 

kvalitativ næranalyse av et lite antall bilder. Gjennom det kvalitative har gjort en semiotisk 

næranalyse av et lite utvalg bilder, sammen med tilhørende bildetekst. Hensikten i den 

kvalitative delen var å undersøke hvordan bildene og kulturpersonlighetene ble fremstilt i sin 

opprinnelige kontekst i den publiserte utgaven av avisen Dagbladet. Fordelen ved å bruke de 

to tilnærmingsmåtene er at de kan utfylle hverandre. Dette viste seg å være gjeldene i denne 

oppgaven da flere av de kvalitative semiotiske analysene samsvarte med funnene fra den 

kvantitative delen, og omvendt. På denne måten har begge tilnærmingene vært nyttige å 

bruke sammen, da begge metodene gir en sterkere validitet til hverandres funn.  

 

Datamaterialet var et enormt og uoversiktlig materiale i utgangspunktet, noe som skapte noen 

problemer i forhold til innhenting av data, eksempelvis at jeg måtte lete meg frem til de 

aktuelle personene som både lå fordelt som negativer i esker, men også i det digitale arkivet. 

Dette arbeidet krevde et møysommelig arbeid og mye tid. Fordi de fleste bildene i arkivet lå 

som negativer ble det for tidkrevende å vende tilbake til bildene igjen i arbeidet med 

analysen. På denne måten var jeg nødt til å forholde meg til de første og eneste 

observasjonene jeg gjorde av bildene. Datainnsamlingen kan dermed problematiseres ved at 

jeg ikke var konsekvent nok i innhentingen av dataene fra begynnelsen av. Som beskrevet i 

metodekapitlet utviklet bildebeskrivelsene seg gjennom datainnsamlingsprosessen, dermed 

kan jeg ha gått glipp av flere enheter som inneholdt for eksempel beskrivelsen ”røyking”. Et 

utfall av dette kan være at det var en større andel som innehadde denne egenskapen enn det 

som er beskrevet i mitt materiale. Allikevel startet kodingen av de ulike kategoriene og 

beskrivelsene på et tidspunkt der det var mange enheter igjen, og som kan være nok til å være 

en representativ andel i mitt datamateriale.  

 

Bildematerialet på 657 bilder er stort, men over en tidsepoke på tyve år ble det allikevel ikke 

mange nok til å belyse tendenser innenfor de ulike årene. På denne måten var det ikke mulig 

å vise til noen bestemt utvikling i bildene i tidsperioden 1951-1971. Allikevel trakk jeg ut 

noen kategorier jeg mente var gjentakende og beskrivende for mange av de bildene jeg 

observerte i bildematerialet. Av disse bildene igjen var det heller ikke mange nok bilder til å 

kunne generalisere noen av funnene som tendenser i bildearkivet, men kodingen og 

inndelingen av kategorier i materialet kan allikevel benyttes til å påvise noen gjentakende 

mønstre av hvordan kulturpersonlighetene ble fremstilt.  
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Teoretiske implikasjoner og forslag til videre forskning 

Andre visuelle studier som er gjort om kjønn i media har vist at menn og kvinner ofte 

tillegges typiske kjønnede egenskaper i form av hva som har vært betegnet som maskulint og 

feminint innenfor en kultur. Denne oppgaven bekrefter noen av de kjønnsstereotypiske 

fremstillingene av kvinner og menn i avisen, eksempelvis at flere kvinner enn menn smiler på 

bildene, og at mennene oftere enn kvinnene er avbildet med en alvorlig mine eller aktive 

håndbevegelser i bildet. Oppgaven bidrar til å nyansere kjønnsmessige ulikheter mellom de 

ulike yrkesgruppene, skuespillere, forfattere og billedkunstnere, og kjønnede ulikheter innad i 

gruppene. Presentasjonen og representasjonen av kulturpersonlighetene bidrar til å belyse en 

underliggende maskulin hegemonisk kultur innenfor ulike kunstfelt i Norge i perioden 1951-

1971; han ble viet større plass enn henne. Dette aspektet krever videre forskning for å påvise i 

sin helhet, og om dette eventuelt kan være tilfellet i dagens samfunn. Det ville være 

interessant å sette kulturpersonlighetene opp mot dagens kulturpersonligheter, for å se om det 

har skjedd en utvikling. Vil det fremdeles være et overtall av menn som vies større 

oppmerksomhet enn kvinner? Er det flere tilfeller av kvinner som er fremstilt som alvorlig, 

tenkende og reflekterende i dag, eller er det motsatt?  

 

For den perioden jeg har undersøkt i denne oppgaven var det vanlig at kvinnene jobbet 

hjemme, og sannsynligvis var kvinnene i mitt materiale en gruppe som ble avbildet og 

presentert i avisen i større grad enn andre. Her kunne det videre være spennende å gjøre en 

komparativ analyse med andre grupper av kvinner. Er det noen kvinner fra andre 

yrkesgrupper som utmerker seg ved å være mer representert enn andre, og på hvilke måter 

blir de presentert? En annen mulighet kan være å gjøre en komparativ analyse med andre 

aviser fra denne tiden. Blir de kvinnelige kulturpersonlighetene fremstilt annerledes her?  
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10.2 Bilder 

 
Bilde 2: Ella Hval 

Identifikasjonsnummer: NF.29325-001 

 

 
Bilde 4: Joachim Calmeyer 

Identifikasjonsnummer: NF.28996-001 

 

 
Bilde 5: Sophia Loren 

Identifikasjonsnummer: NF.29309-001-004 
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Hilde Brenni m/ familie 

Identifikasjonsnummer: NF.28683-006 

 
Hilde Brenni 

Identifikasjonsnummer: NF.28683-001 

 

 

 
Forfatteren Vaïnö Linna 

Identifikasjonsnummer: NF.29356-002  

 

 



	  110	  

 
Skuespilleren Liv Ullmann 
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Vedlegg / Appendiks 
 
10.3 Oversikter 

  

Gerda Ring 

 

 
Arve Opsahl 

 
 

Bilde 

Stort bilde over nesten en halv side, 
midt i teksten. Halvnært bilde- holder 
frem en liten skulptur mot kamera, 
smiler med halvåpen munn mot 
skulpturen. Kroppen rettet mot 
kamera.  

Seks  bilder av Opsahl i ulike 
karikerte karakterer, klippet sammen 
til en bildemontasje. Bildet i midten 
av montasjen sitter han i dress, med 
hånden til haken, alvorlig.  Blikket 
ser rett fram, til siden for fotografen,  
det står en kaffekopp foran på bordet.   

Bildetekst Gerda Ring fotografert i sin stue.  Demaskert Opsahl fyller 40 år i mai. 
Overskrift Dobbeltjubilanten Gerda Ring Syver: Siste skrik fra Chat Noir 

Oppsummering 
innhold 

En lang reportasje om et 
hjemmebesøk hos Gerda Ring i 
forbindelse med at hun fyller 70 åt, 
og også har vært skuespiller i 50 år.  

En kort beskrivelse først: ”Han møter 
presis til avtale og låser bildøra 
omhyggelig. Bare med den største 
overvinnelse løsriver han seg fra 
synet av sin velpolerte småbil- 
håndvasket i mildt såpevann og 
frottert tørr med tempererte 
håndklær”.  

Først en beskrivelse av 
hjemmet/huset hennes, deretter av 
henne ”Utrolig at Gerda Ring er blitt 
70 år, slank og spenstig som hun er 
og fremdeles med en fantastisk 
arbeidsevne. Hun lider alltid under 
tidsnød: ” 

Teksten handler videre om veien til 
skuespilleryrket, og om interessen i 
biler og kjøreturer.  

Deretter forteller hun om hvordan 
hun startet sin karriere, og hva hun 
husker best og hva som var 
morsomst. 

” Jeg har gått rundt, og havna på taket 
et par ganger, men alltid kommi 
fram!” 
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Kari Skjønsberg 

 

 
Väinö Linna 

 

Bilde 

Nærbilde, skrå vinkel, vender 
hodet mot kamera og ser rett inn i 
kamera, smiler med åpen munn, 
(tenner synes). Oppsatt hår, 
ørering. 

stort bilde (TOT) fra det som ser ut som 
en stue. En liten gutt klamrer seg rundt 
Linna; gir ham en klem på kinnet mens 
han smiler og ser inn i kamera. Väinö 
smiler svakt bak et sammentrykket fjes, 
idet gutten klemmer ham. Hånden hans 
ser ut it å være på vei for å holde rundt 
gutten.  En kvinne (kona) står bak og 
ser på dem og ler. 

Bildetekst Litt spenning – krever Kari 
Skjønsberg 

Väinö Linna sammen med veslegutten 
Petter og fruen Kertta hjemme i 
leiligheten i Tammerfors. Den 
verdensberømte dikteren har tre rom og 
kjøkken i boligblokk á la OBOS. Det er 
tøv at Linna er blitt godseier. Han har 
bare kjøpt seg et småbruk.  

Overskrift Barnebøkene- bare moralske 
dyder? 

-Jeg er blitt pasifist! 
Sier forfatterene av ”Ukjent Soldat” 

Ingress   
Krigsromanen  solgt i ca. 750 000 
ekemplarer, men tøv at jeg er blitt 
goseier, uttaler Vaïnö Linna 

Kategori Smil Hjemme hos 

Oppsummering 
innhold 

En kort tekst /intervju med 
uttalelser fra Skjønsberg om 
barnebøker, at de tidligere ble 
skrevet for et publikum i det gode 
borgerskap og skulle inneholde 
oppfordring til gode moralske 
dyder. Skjønsberg som både er 
forfatter og magister i 
litteraturhistorie forteller at hun 
undersøker de egentlige 
forskjellene mellom de bøkene 
som barna virkelig leser, og de 
som de voksne premierer og 
anbefaler.  

beskriver mannens hjem, hans fysikk, 
og at legger vekt på at han tenner seg 
en røyk ”uavlatelig”. 

Journalisten er ute etter hennes 
egen mening i forhold til 
barnelitteratur.  

Deretter en introduksjon om suksessen 
som gjorde ham  verdenskjent med 
boken, ”Ukjent soldat”. Så en samtale 
med forfatteren om hvordan boken 
forandret livet hans, hvordan han ble 
forfatter, og hva han gjorde før, og 
hvilke tanker han har rundt budskapet i 
”En ukjent soldat”.  Avsluttes med 
hvordan arbeidsrutinene hans er. 
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Inger Sitter 

 

Jacob Weidemann 

 

Bilde 

Stort bilde (dekker en tredjedel av 
siden) i en halvtotal av Inger Sitter som 
holder opp et maleri. Sitter ser mot 
siden og smiler bredt.  

Stort bilde på 1.side. Total av Weidemann ved 
siden av et av sine kunstverk, Han ser noe alvorlig, 
litt til siden for kamera, samtidig som han fikler 
med rulletobakk hendene. 

Bildetekst Inger Sitter fotografert sammen med et 
bilde som hun kaller Surprises 

Jacob Weidemann med sitt bilde, Rødt høstløv. 
Det er allerede innkjøpt av Nasjonalmuseum. 
Stockholm. Fotografert av Dagbladet i dag 

Overskrift 

Ny Inger Sitter i Galleri KB Norske modernisterpå offensiv: 
Utstillingsbegivenhet i Kunstnernes Hus. Store 
Mønstringer av Arnhold Haukelands og Jacob 
Weidemanns senste bilder 

  

Med biter av Times som viktig innslag 

Ingress  

Det er tre år siden Inger Sitter sist 
hadde separatutstilling her i Oslo. 
Seinere har hun deltatt i utstillinger 
mange steder rundt i verden, og hun har 
bodd i Paris. Fra i dag kan vi se henne 
med 13 malerier, 17 collages pluss en 
del gouaches og etsinger i Galleri KB: 
Legg igjen fordommene hjemme og gå 
og se denne utstillingen! For Inger 
Sitter er en morsom og spennende 
kunstnerinne stadig i bevegelse. 

Så er det klart for en stor og spennende 
beguvenhet i vår hjemlige kunstverden. I morgen 
åpnes i Kunstnernes hus utstillingen av Arnhold 
Haukelands  skulpturer og Jacob Weidemanns 
malerier. To av våre unge, betydelige kunstnere 
som har tatt moderne form språk i bruk og som 
allerede har skapt seg et navn utenfor landet 
grenser. De fyller hver sin store sal med seineste 
arbeider, og vi kan si, etter en liten visitt i dag, at 
det er en utstilling som vil vekke oppsikt. Og 
sikkert diskusjon. Her er det former og farger som 
nok kan forårsake mange slags reaksjoner, men 
som i alle fall ikke kan late noen likegyldig. 

Kategori Smil Alvorlig, røyk 

Oppsummerin
g innhold 

Mest om den nye teknikken Inger Sitter 
har tatt i bruk, nemlig å bruke avispapir 
fr Times som komponenter i 
oppbyggingen av bildene. Et par sitater 
fra kunstneren selv, om hvorfor hun 
bruker disse. 
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10.4 Bildeoversikt kulturpersonligheter Dagbladarkivet 

1951 - 1971 

Etternavn	   Fornavn	   Yrke	   kjønn	  
Mn
d	   År	   Kommentar	  

Aase	   Ramsøy	   skuespiller	   kvinne	   3	   1954	  
HNÆ,	  fra	  siden,	  ler	  til	  siden,	  	  
hjemme	  på	  et	  kontor?	  

Ane	  Borgen	  	   	  	   forfatter	   kvine	   11	   1971	  

Serie	  portretter,	  står	  mot	  
nøytral	  bakgrunn,	  Nære	  bilder	  
(NÆ),	  ser	  til	  seiden,	  og	  smiler	  
inn	  i	  kamera.	  avisen	  12	  nov	  

Bang-‐Hansem	   Arne	   skuespiller	   mann	   	  	  
udate
rt	  

Portett,	  HTOT,	  nøytral	  
bakgrunn,	  ser	  til	  siden,	  dress,	  
sliås,	  lommetørkle,	  	  

Bergman	   ingrid	  
sv/am.	  
Skuespiller	   kvinne	   12	   1959	  

"Ingrid	  Bergman	  og	  hennes	  
barn	  ankommer	  Oslo	  ifb	  med	  
forestillingen	  "My	  Fair	  Lady"	  
midtpunkt,	  	  

Bergquvam	   Malvin	   kunstner	   mann	   	  	   1965	   TOT,	  poserer	  bak	  verk	  

Bergstad	   Terje	   kunstner	   mann	   9	   1967	  

TOT,	  poserer	  ved	  siden	  av	  
verk.	  Hånden	  i	  lomma.	  Ser	  ut	  
til	  siden	  

Bernhoft	   Unni	   skuespiller	   kvinne	   4	   1970	  

HTOT,	  sitter	  i	  en	  stol,	  beina	  i	  
kors,	  gestikulerer	  med	  
armene,	  opp,	  midt	  i	  en	  
samtale	  med	  en	  til	  siden	  for	  
kamrea.	  	  

Bjerke	   Adolf	   skuespiller	   mann	   4	   1961	  

portett,	  NÆ,	  nedenfr,a	  skrå,	  
holder	  hånden	  til	  haken,	  ser	  
opp,	  ut	  til	  siden,	  "i	  samtale".	  
Bilde	  på	  veggen	  bak.	  17	  april	  

Bjerring	  
Hansen	   Bjørn	   kunstner	   mann	   4	   1964	  

Serie-‐	  NÆ	  portrett,	  løfter	  
haken,	  ser	  opp.	  Ser	  ned.	  
Tweed.	  TOT,	  sitter	  i	  en	  sofa	  i	  
et	  galleri.	  Beina	  i	  kors,	  armen	  
bak	  rygglenet,	  sermot	  kamera	  	  

Bjørneboe	   Jens	   forfatter	   mann	   1	   1960	   Serie-‐	  Bjørneboe	  i	  retten.	  	  

Bleken	   Håkon	   kunstner	   mann	   8	   1963	  

TOT,	  poserer	  ved	  siden	  av	  
verk.	  Hendene	  i	  kors,	  
betrakter	  verket	  

Bleness	   Magne	   skuespiller	   mann	   	  	   1969	  

sitter	  ed	  et	  spisebord	  på	  en	  
restaurant	  med	  en	  kvinne,	  
skriver	  noe	  på	  en	  notisblokk.	  	  

Bolling	   Marit	   skuespiller	   kvinne	   10	   1956	  
Hjemme	  hos-‐	  sitter	  i	  sofa,	  med	  
katt	  på	  fanget	  "omsorg",	  ser	  
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ut	  til	  seiden.	  	  

Bolling	   Marit	   skuespiller	   kvinne	   10	   1957	  

Oppstilt,	  i	  rolle,	  på	  scenen,	  
portrett,	  sitter	  på	  en	  stol	  med	  
en	  bok	  i	  fanget,	  ser	  alvorlig	  i	  
kamera.	  Fra	  en	  oppsetning	  
omAnne	  Franks	  Dagbok.	  	  

Bolling	   Marit	   skuespiller	   kvinne	   4	   1957	  

"I	  samtale	  med	  Iren	  
Rosenkrantz	  i	  forbindelse	  med	  
oppsetning	  av	  Anne	  Franks	  
dagbok"	  "viktige	  kvinner"	  

Bolling	   Marit	   skuespiller	   kvinne	   4	   1957	  

"Marit	  Bolling	  og	  to	  jenter	  i	  
forestillingen	  "	  Anne	  Franks	  
Dagbok",	  TOT,	  bolling	  sitte	  r	  i	  
en	  sof	  amed	  to	  små	  jenter,	  
smører	  brødskive,	  drikker	  
kaffe	  

Bolling	   Jens	   skuespiller	   mann	   2	   1960	  

Portett,	  HTOT,	  mye	  luft	  og	  
vegg	  i	  nøytral	  bakgrunn,	  
smiler	  inn	  i	  kamera.	  Mørk	  
dress	  og	  slips.	  	  

Bolling	   Jens	   skuespiller	   mann	   3	   1962	  

serie	  bilder	  fra	  scenen	  på	  Chat	  
noir.	  Bakfra,	  sitter	  på	  en	  stol	  i	  
rolle,	  tom	  sal.	  	  

Borch	   Bess	   forfatter	   kvinne	   11	   1960	  

HTOT,	  portrett,	  står	  ved	  et	  
skrivebord	  i	  en	  stue	  Smiler	  til	  
kamera.	  	  

Borgen	   Brett	   skuespiller	   kvinne	   12	   1961	  
Avbildet	  fra	  TV-‐skjerm	  
(publisert	  13	  des)	  

Borgen	   Brett	   skuespiller	   kvinne	   8	   1968	  

Serie-‐HNÆ	  portrettbilder,	  
nøytral	  bakgrunn,	  ser	  
alvorlig	  inn	  i	  kamera.,	  smiler	  
til	  siden.	  	  

Borgen	   Ane	   forfatter	   kvinne	   11	   1968	  

serie,	  HNÆ	  portretter,	  nøytral	  
bakgrunn,	  ser	  til	  siden,	  
samtaler,	  smile,	  prater,	  
alvorlig,.	  

Borghild	  krane	  	   	  	   forfatter	   kvinne	   1	   1971	  
kun	  i	  avisen,	  27	  jan.	  (vibeke	  
engelstad	  ved	  siden	  av)	  

Botnen	   Trond	   kunstner	   mann	   2	   1965	  
TOT,	  poserer	  ved	  siden	  av	  
verk.	  	  

Braathen	   Torleif	   kunstner	   mann	   11	   1966	  

NÆ,	  EXT,	  portrett,	  ser	  utover	  
litt	  ned	  forbi	  kamera.	  Med	  
sydvest	  og	  regnfrakk.	  	  

Brantzeg	   Nils	   forfatter	   mann	   	  	  
udate
rt	  

HNÆ,	  portrett,	  nøytral	  
bakgrunn,	  ser	  inn	  i	  kamera.	  	  
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Brekke	   Paal	   forfatter	   mann	   3	   1965	  

HTOT,	  på	  et	  kontor?	  Står	  og	  
ser	  alvorlig	  ut	  til	  siden,	  mørk	  
dress	  og	  slips.	  	  

Brekke	   Paal	   forfatter	   mann	   6	   1967	  
Portrett,	  NÆ,	  nøytral	  
bakgrunn,	  smiler	  inn	  i	  kamera.	  	  

Brekke	   Bjørg	   kunstner	   kvinne	   11	   1971	   TOT-‐posere	  rved	  siden	  av	  verk	  

Brenni	   Hilde	   skuespiller	   kvinne	   	  	   1962	  

serie,	  "hjemme	  hos".	  HNÆ,	  
sitter	  i	  godstol,	  tenner	  opp	  en	  
pipe.	  TOT,	  stue,	  leker	  med	  
baby	  i	  sofa,	  mann	  i	  godstol	  
ved	  siden	  av.	  HTOT,mann	  
tenner	  pipen	  for	  henne.	  HTOT,	  
EXT,	  hun	  og	  han	  står	  og	  holder	  
på	  en	  kurv	  med	  klesvask.	  	  

Briseid	   Audun	   forfatter	   mann	   9	   1971	  

"Debutant",	  NÆ,	  ser	  alvorlig	  
inn	  i	  kamera,	  skinnjakke,	  lagt	  
hår.	  I	  avisen	  	  	  

Brodahl	   Svein	  Erik	   skuespiller	   mann	   	  	   1966	  
Portrett,	  NÅ,	  ser	  opp	  til	  siden,	  
ler,	  dress	  og	  slips.	  	  

Brodahl	   Svein	  Erik	   skuespiller	   mann	   1	   1971	  

Portrett,	  NÆ,	  ser	  rett	  inn	  i	  
kamrea,	  ler/smiler,	  nøytral,	  
mørk	  bakgrunn.	  	  

Bronken	   Per	   skuespiller	   mann	   	  	   1964	  

HNÆ,	  portrett,	  skrp,	  ser	  skrått	  
over	  til	  siden,	  bokhyller	  bak,	  "i	  
samtale"	  

Bronken	   Per	   skuespiller	   mann	   	  	   1964	  

TOT,	  sitter	  i	  en	  srol,	  i	  samtale,	  
den	  ene	  benet	  over	  det	  andre,	  
holder	  høyre	  hånd	  opp	  og	  
peker	  opp,	  "Aristoteles"	  (?),	  
ser	  alvorlig	  ned.	  	  

Bronken	   Per	   skuespiller	   mann	   1	   1968	  

HTOT,	  portrett,	  står	  i	  en	  gang,	  
ser	  skrått	  mot	  kamrea,	  
alvorlig.	  Tweed	  frakk,	  svart	  
høyhalser.	  	  

Bronken	   Per	   skuespiller	   mann	   1	   1968	  

HTOT,	  nedenfra,	  står	  sammen	  
med	  en	  kvinne,	  hun	  har	  sigen	  i	  
munnviken,	  ,	  smiler,	  han	  
smiler	  ned	  i	  kamera.	  	  

Bronken	   Per	   skuespiller	   mann	   	  	   1952?	  

"hjemme	  hos",	  fra	  siden,	  sitter	  
i	  sofa	  i	  stuen,	  vender	  seg	  mot	  
kamera,	  smiler.	  	  

Bruheim	  
Jan	  
Magnus	   forfatter	   mann	   	  	   1961	  

TOT-‐	  ovenfra,	  sitter	  i	  en	  sofa,	  
ser	  alvorlig	  til	  siden,	  dress	  og	  
slips.	  	  

Brunsvik	   Bjarne	   kunstner	   mann	   10	   1964	  
TOT,	  poserer	  ved	  siden	  av	  
verk.	  ,	  hendene	  foldet	  foran	  
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Buckolorff	   Victor	   dk.kunstner	   mann	   	  	  
udate
rt	  

TOT-‐sitter	  på	  et	  bord	  og	  en	  på	  
en	  stol	  og	  røyker,	  ser	  inn	  i	  
kamera	  (krogh	  og	  Buckolorff)	  

Buøen	   Kolbjørn	   skuespiller	   mann	   1	   1955	  

HNÆ,	  nedenfra,	  skrå,	  smiler	  
med	  i	  kamrea,	  hjemme?	  Bilder	  
på	  veggen	  bak,	  dress	  og	  slips	  
og	  lommetørkle.	  	  

Buøen	   Kolbjørn	   skuespiller	   mann	   2	   1960	  

"Fyller	  70",	  hjemme	  hos,	  TOT,	  
i	  stua,	  holde	  begge	  armene	  
opp,	  smiler,	  og	  "skåler"	  inn	  i	  
kamera.	  	  

Bye	   Aase	   skuespiller	   kvinne	   	  	   1968	  

"Oslo	  by	  stipend	  deles	  ut",	  
oppstilt,	  sammen	  med	  en	  
annen	  kvinne	  og	  tre	  menn.	  
Damene	  sitter	  på	  stol	  foran,	  
mennene	  står	  bak.	  "feminin-‐
maskulin"	  

Byhring	   Carsten	   skuespiller	   mann	   	  	   1967	  

serie	  portett,	  HTOT,	  mørk	  
dress,	  sixpence,	  smiler	  lurt	  inn	  
i	  kamera.	  	  

C	   Douglas	  
eng.	  
skuespiller	   mann	   10	   1971	  

HTOT-‐	  viser	  frem	  en	  Haakon	  
7.-‐medalje.	  I	  avisen	  17.okt	  

Calmeyer	   Joachim	   skuespiller	   mann	   2	   1970	  

HNÆ,	  skrå,	  sitter	  i	  en	  stol,	  
fremoverlent,	  lener	  seg	  på	  
albuen	  ,	  røyk	  i	  hånden,	  
samtaler	  over	  bordet,	  hvit	  
høyhalser.	  	  

Carling	   Finn	   forfatter	   mann	   	  	   1963	  

HTOT	  sitter	  på	  et	  
venteværelse?	  Hettejakke,	  
stort	  hår,	  smiler	  skjevt	  til	  
kamera.	  	  

Carling	   Finn	   forfatter	   mann	   6	   1963	  

"foreldre	  (en	  mor)	  til	  barn	  
med	  handicap	  møter	  Carling",	  
sitter	  ved	  et	  bord	  og	  
diskuterer.	  	  

Carling	   Finn	   forfatter	   mann	   	  	   1968	  

Htot,	  sitter	  bak	  et	  bord,	  ser	  
over	  bordet	  til	  siden,	  
fremoverlent.	  Mørk	  jakke	  og	  
svart	  høyhalser.	  	  

Carling	   Finn	   forfatter	   mann	   	  	   1968	  

NÆ,	  sitte,	  	  i	  en	  godstol,	  maleri	  
bak,	  ser	  alvorlig	  inni	  kamera,	  
mørk	  ullgenser/høyhalser.	  	  

Connelly	   Marc	   am.forfatter	   mann	   5	   1951	  

HTOT-‐sitter	  i	  stol/sofa,	  tweed	  
dress,smiler/ler	  skrått	  over	  til	  
siden	  
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Cooper	   Gary	  
am.skuespille
r	   mann	   4	   1955	  

Ankommer	  med	  fly,	  får	  
blomster.	  Bilde	  av	  en	  gate	  der	  
det	  står	  masse	  mennesker	  i	  
lang	  kø.	  (premiere?),	  kvinner	  
som	  står	  rundt	  for	  å	  få	  
autografer,	  han	  skriver,(bare	  
kvinner	  og	  politi	  i	  bilde)	  	  

Curd	   Jurgen	  
ty.	  
Skuespiller	   mann	  	   9	   1956	  

bilde	  av	  en	  avisforside	  -‐NÆ-‐	  
ser	  til	  siden,	  alvorlig,	  sigarillos	  
i	  munnviken,	  dress,	  slips	  

Curtis	   Ken	  
am.skuespille
r	   mann	   3	   1971	  

En	  serie	  med	  bilder	  fra	  da	  han	  
ankommer	  med	  fly	  blir	  møtt	  
med	  blomster	  i	  flytrappen,	  ,	  
møter	  presse	  og	  fans	  (Tot	  
omringet	  av	  masse	  folk)	  

Dale	   Anne-‐Mari	   skuespiller	   kvinne	   5	   1965	  

HNÆ-‐sitter	  ved	  siden	  av	  
hverandre	  (sossen	  krogh	  og	  
Dale),	  drikker	  vin?	  Prater	  
sammen,	  ler	  

Dalseng	   Rolf	   skuespiller	   mann	   4	   1967	  

HTOT-‐portretter	  med	  nøytral	  
bakgrunn	  +	  HNÆ	  ser	  over	  
scenekanten	  og	  holder	  seg	  
fast	  	  scenekanten-‐	  ser	  inn	  i	  
kamera.	  	  

Dalseng	   Rolf	   skuespiller	   mann	   6	   1969	  

HTOT-‐sitter	  på	  en	  
uterestaurant,	  drikker	  pils.	  
Armene	  i	  kors	  på	  bordet	  
(fremoverlent),	  eller	  holder	  
rundt	  glasset.	  	  

Danielson	   Bengt	   sv.forfatter	   mann	   10	   1955	  

HTOT-‐skrå,	  står	  inne	  i	  noe	  som	  
ser	  ut	  som	  en	  toghall-‐
gestikulerer,	  ser	  utenfor	  
kamera	  

Darbois	  
Dominiqu
e	   fr.forfatter	   kvinne	   3	   1963	  

HTOT-‐ovenfra.	  Sitter	  ved	  et	  
bord	  med	  et	  par	  av	  bøkene	  
sine	  foran	  seg.	  

Debreny	   Sepy.	   kunstner	   mann	   9	   1964	  

HNÆ-‐skrå,	  smiler	  inn	  i	  kamera	  
(baron,	  kunstner	  og	  
filmprodusent)	  

Dedijer	   Vladimir	   jugo.forfatter	   mann	   10	   1963	  

"Hjemme	  hos"?	  HTOT-‐	  sitter	  
veldig	  tilbakelent,	  brede	  bein.	  
Ser	  alvorlig	  ut.	  På	  et	  bilde	  er	  
det	  en	  kvinne	  bak.	  	  

Dickens	   Monica	   eng.forfatter	   kvinne	   3	   1957	  

HTOT,	  signerer	  en	  bok	  i	  
bokhandel,	  til	  Knut	  Lie	  
(bokhandler).	  Begge	  ser	  ned	  
på	  at	  hun	  skriver,	  og	  ser	  
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fornøyde	  ut.	  	  

Dickenson	   Fred	   am.forfatter	   mann	   6	   1958	  

"Gutteklubb"-‐	  sitter	  rundt	  et	  
bord	  med	  et	  par	  andr	  men,	  
glass,	  røyk	  i	  hånden,	  gliser,	  
solbriller,	  sløyfe	  og	  dress.	  	  

Dored	   Elisabeth	   forfatter	   kvinne	   	  	  
udate
rt	  

HTOT-‐	  sitter	  i	  en	  stol	  ved	  en	  
lampe,	  pen	  i	  tøyet,	  smiler	  inn	  i	  
kamera	  

Douglas	   Kirk	   skuespiller	   mann	   6	   1957	  

Serie.	  "Kirk	  Douglas	  lander	  på	  
Fornebu,	  17.juni	  1957".	  "Kirk	  
Douglas	  beundrer	  de	  lange,	  
lyse	  flettene	  til	  en	  norsk	  
kvinne	  etter	  landing	  på	  
fornebu"-‐	  fletter	  håret	  
hennes.	  "playboy"/	  
filmstjerne,	  diva,	  macho?	  Står	  
bak	  en	  talerstol,	  i	  gamle	  
losjen?	  hTOT,	  sitter	  på	  en	  
sofa,	  fremoverlent	  "i	  samtale",	  
brede	  bein,	  hendene	  foldet,	  
lener	  seg	  på	  bordet.	  
Askebeger	  rundt	  omkring.	  	  

Dualt	   Maurice	   fr.kunstner	   mann	   6	   1957	  
Portrett-‐nedenfra,	  skrå.	  lys	  
dress	  og	  sløyfe	  

Ducaux	   Annie	   fr.skuespiller	   kvinne	   4	   1951	  

HTOT-‐sitter	  i	  en	  sofa	  ved	  et	  
bord,	  drikker	  kaffe/spiser	  
frokost?	  Blomster	  på	  bordet	  

Durban	   Arne	   kunstner	   mann	   8	   1954	  
Serie,	  av	  verk.	  Durban	  i	  arbeid	  
med	  verket.	  	  

Durtain	   Luc	   fr.forfatter	   mann	   9	   1951	  
HTOT-‐portrett,	  sittende	  i	  en	  
stol,	  alvorlig	  

Dux	   Pierre	   fr.skuespiller	   mann	   2	   1956	  

bilde	  av	  en	  forside	  "Martek",	  
utkledd	  som	  en	  
middelalderfigur/Shakespeare	  

Dybvad	   Stella	   skuespiller	   kvinne	   7	   1966	  

Poserer!	  Fin	  kjole,	  m	  hatt,	  	  
ute,	  ser	  mot	  solen,	  smiler,	  gjør	  
seg	  til,	  hendene	  på	  hofta,	  
hodet	  på	  skakke.	  	  

Dyrebekk	   M.	   forfatter	   mann	   4	   1968	  

portetter-‐	  sitter	  ved	  et	  bord,	  
hendene	  i	  fanget	  ,	  slvorlig,	  ser	  
rett	  frem,	  og	  til	  siden.	  "Norge	  
plakat"	  bak	  

Dyrhaug	   Kjell	   kunstner	   mann	   4	   1960	  

portettbilde-‐	  skråt,	  sitter	  på	  
en	  stol,	  	  smiler,snur	  seg	  mot	  
kamera,	  	  
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Døhlen	  	   Anne	  Sofie	   kunstner	   kvinne	   3	   1968	  

billedhugger.Pølsefest,	  AS	  
legger	  pølser	  i	  gryta.	  AS	  og	  Eli	  
Silsethforan	  et	  stort	  maleri.	  As	  
i	  skjørt,	  sitter,	  ES	  står	  med	  
malerutstyr,	  bukser.	  

Eckblad	   Edel	   skuespiller	   kvinne	   4	   1960	  

HTOT-‐nedenfra,	  skrå.	  Sitter	  og	  
lener	  seg	  på	  armen,	  i	  en	  
samtale	  med	  en	  ved	  siden	  av	  
kamera.	  	  

Egede-‐Nilsen	   Oscar	   skuespiller	   mann	   11	   1953	  

Arrestert?	  Utenfor	  n	  
folkevogn,	  to	  uniformerte	  
menn	  ,	  på	  gaten.	  	  Bilder	  fra	  
retten.	  	  

Egede-‐Nissen	   Stig	   skuespiller	   mann	   3	   1959	  
Portrett,	  nedenfra,	  skrått,	  
smiler	  

Egner	   Torbjørn	  	   forfatter	   mann	   10	   1961	  

Holder	  frem	  en	  
kulisse/dokketeater.	  
Profilbilder,	  smiler	  til	  kamera.	  
Ser	  til	  siden.	  

Egner	   Torbjørn	   forfatter	   mann	   12	   1964	   Viser	  frem	  kulisse/dukketeater	  

Egner	   Torbjørn	   forfatter	   mann	   4	   1970	  
"presentasjon	  av	  viesanger	  m.	  
Prøysen.	  	  

Eidem	  	   Odd	   forfatter	   mann	   	  	  
1964/
1969	  

HTOT-‐skrå,	  sitter	  i	  en	  
fasjonabel	  stue	  ved	  et	  bord,	  
tenner	  seg	  en	  pipe.	  Hjemme	  
hos	  

Eilaas	   Ludvig	   kunstner	   mann	   4	   1970	  

Bilder	  av	  kunstverk.	  Eilaas	  i	  en	  
utstilling	  sammen	  med	  
kunstverkene	  sine	  
(Demonstrerer,	  holder	  i	  en	  
sag,	  som	  er	  et	  av	  
kunstverkene)	  

Einarson	   Terje	   kunstner	   mann	   7	   1970	  

"Sommerpatrulje	  kragerø".	  
Portrettbilder	  skrå,.	  I	  arbeid,	  
tegner	  portrett	  av	  en	  kvinne,	  
både	  NÆ	  og	  TOT	  

Ekborg	   Lars	   sv.skuespiller	   mann	   12	   1962	  

sitter	  i	  ,	  tilbakelent,	  bena	  
bredt	  fra	  hverandre,	  og	  i	  kors-‐	  
på	  noen	  bilder	  holder	  han	  
rundt	  et	  barn,	  og	  ser	  inn	  i	  
kamera.	  	  	  

Ekornes	   Ole	   kunstner	   mann	   	  	  
udate
rt	   foran	  kunstverk	  

Engebret	   Bjarne	   kunstner	   mann	   4	   1959	  

TOT-‐	  står	  foran	  kunstverk,	  ser	  
oppviser	  med	  hånden,	  bak	  
står	  tre	  dresskledde	  menn	  og	  
beundrer	  bildet.	  	  
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Engebret	   Bjarne	   kunstner	   mann	   3	   1961	  

TOT-‐	  fra	  malerskole,	  Engebret	  
i	  midten	  av	  en	  sirkel	  med	  
staffelier	  og	  elever.	  	  

Engebret	   Bjarne	   kunstner	   mann	   11	   1965	   HTOT-‐skjorte	  og	  dressjakke	  

Enger	   Gry	   skuespiller	   kvinne	   8	   1965	  

TOT-‐	  nedenfra.	  poserer-‐	  leser	  
høyt	  (munnen	  åpen)	  fra	  et	  
manus,	  ler	  inn	  i	  kamera	  

Engstrøm	   Clas	   forfatter	   mann	   12	   1968	  
NÆ-‐portertt,	  skrå,	  ser	  til	  siden,	  
sitter	  samtaler.	  Dress	  og	  slips	  

Eriksen	   Sven	   sv.kunstner	   mann	   	  	  
udate
rt	  

Står	  sammen	  med	  noen	  
damer,	  pene	  i	  tøyet,	  holder	  
rundt	  dem,	  ler	  mot	  dem.	  Viser	  
frem	  en	  tegning,	  peker	  på	  
bildet,	  skjerf	  i	  halsen	  ,	  dress.	  	  	  

Eriksen	  	   Erik	   kunstner	   mann	   9	   1965	  
poserer	  foran	  kunstverk,	  dress	  
og	  slips	  

Eriksen	  	   Andreas	   forfatter	   mann	   	  	  
udate
rt	  (?)	  

"Hjemme	  hos",	  i	  sofa,	  skrå,	  
tweed	  og	  slips.	  	  

Eronen	   Ella	  
fin.	  
Skuespiller	   kvinne	   3	   1954	  

HTOT-‐	  med	  mannen	  på	  teater,	  
sitter	  på	  første	  rad,	  med	  
sigarillos	  (?)	  i	  hånden.	  Svært	  
pent	  pyntet.	  Mannen	  i	  
bakgrunnen	  

Espolin	  
Johnson	   Tarjei	   kunstner	   mann	   	  	   1968	  

NÆ,	  fra	  siden,	  i	  samtale,	  ser	  til	  
siden.	  	  

Evensmo	   Sigurd	   forfatter	   mann	   11	   1962	  

Serie,	  TOTsitter	  på	  en	  stol	  
backstage	  i	  et	  TV-‐studio.	  	  Går	  
forbi	  en	  bokhylle,	  henda	  i	  
lomma,	  dress	  og	  slips	  

Evensmo	   Sigurd	   forfatter	   mann	   4	   1962	  
HTOT-‐	  sitter	  i	  en	  sofa-‐	  slips	  og	  
frakk.	  

Fahlen	  
Margareth
a	   sv.skuespiller	   kvinne	   1	   1957	  

Står	  tett	  opptil	  foran	  speilet,	  
ordner	  på	  håret.	  Bildet	  tatt	  
nedenfra,	  skrå.	  	  

Falsen	  	   Mimmi	   kunstner	   kvinne	   11	   1952	  

HTOT.	  På	  en	  fin	  middag,	  
gjester	  er	  pyntet.	  Hun	  sitter	  i	  
en	  slags	  bonderomantsik	  
kjole,	  kjyse	  og	  stokk.	  Drikker	  
av	  en	  kopp,	  samtalermed	  de	  
andre	  rundt	  bordet.	  Bilder	  tatt	  
bakfra,	  sitter	  og	  maler.	  	  

Faulkner	   William	   am.forfatter	   mann	   	  	  
udate
rt	  

HTOT-‐	  ovenfra.	  Sitter	  på	  
restaurant.,	  dress,	  slips.	  Ser	  på	  
skrått	  over	  bordet,	  armene	  
foldet	  over	  beina.	  

Fich	   John	  
eng.	  
skuespiller	   mann	   	  	   1971	  

Portrett-‐HTOT-‐	  sitter	  med	  
pipe	  i	  en	  godstol	  
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Fickling	   Nancy	   am.forfatter	   kvinne	   5	   1962	  

HTOT-‐	  Sitter	  på	  en	  stol,	  kunst	  
på	  veggen	  bak.	  Pels	  og	  
perlekjede.	  Ser	  både	  inn	  i	  
kamera	  og	  til	  siden.	  (smiler	  
hun?)	  

Finch	   John	  
eng.	  
skuespiller	   mann	   10	   1971	  

TOT-‐står,	  skal	  til	  å	  ta	  seg	  et	  
trekk	  av	  røyken,	  hånden	  i	  
lomma.	  	  

Finch	   John	   eng.forfatter	   mann	   	  	  
udate
rt	  

Dress,	  ligger	  i	  sengen	  med	  
boken	  sin.	  TOT-‐	  røyker	  sigar	  

Finn	  Carling	   	  	   forfatter	   mann	   2	   1971	   i	  avisen	  8	  feb	  

Finne	   Henrik	   kunstner	   mann	   3	   1958	  
Portrett,	  nedenfra,	  sløyfe,	  
dress,	  smiler	  

Finne	   Henrik	   kunstner	   mann	   10	   1962	  
Dame	  holder	  maleri,	  han	  står	  
ved	  siden	  av	  ,	  dress	  og	  sløyfe.	  

Finne-‐Grunn	   Hans	   kunstner	   mann	   10	   1963	  
NÆ	  portrett,	  skrå,.	  Røyker.	  ,	  
dress	  og	  slips	  

Fisher	   Adam	   kunstner	   mann	   3	   1952	  

Kunstnerpar,	  står	  foran	  en	  
statue.	  Han	  med	  røyken	  i	  
hånden,	  hun	  med	  armene	  på	  
hofta.	  Eldre.	  Pene	  i	  tøyet	  

Fisher	   Ellen	   kunstner	   kvinne	   3	   1952	  

Kunstnerpar,	  står	  foran	  en	  
statue.	  Han	  med	  røyken	  i	  
hånden,	  hun	  med	  armene	  på	  
hofta.	  Eldre.	  Pene	  i	  tøyet	  

Fisher	   Lech	   dk.forfatter	   mann	   4	   1956	  

HTOT-‐	  nedenfra,	  sammen	  
med	  kone	  (?)hatt	  og	  frakk,	  
smiler	  inn	  i	  kamera	  

Fjeldstad	   Jack	   skuespiller	   mann	   9	   1957	  
TOT-‐	  Står	  ved	  en	  talerstol,	  skilt	  
"meld	  dem	  som	  medlem	  

Fjeldstad	   Lise	   skuespiller	   kvinne	   8	   1964	  

"Serie.	  Skuespillere	  ved	  Det	  
Norske	  Teater	  samles	  etter	  
ferien!	  Gruppebilde	  av	  
Fjeldstad	  og	  tre	  andre	  jenter	  ,	  
sittende	  i	  en	  vinduskarm.	  
Smiler	  til	  kamera	  

Fjeldstad	   Jack	   skuespiller	   mann	   7	   1967	  

En	  serie	  bilder	  fra	  Mandal(?)	  ,	  
hav,	  svaberg,	  båthus,	  hytter,	  
båter.	  Hjemme	  på	  hytta	  (?)	  
Poserer	  foran	  et	  bilde	  av	  en	  
stor	  seilskute	  .	  HNÆ	  en	  dame	  
som	  koser	  med	  en	  hund.	  TOT	  
av	  stua	  -‐	  hun	  (?)	  sitter	  og	  
spiller	  gitar,	  han	  sitter	  i	  
gyngestol	  med	  pipe.	  TOT	  Jack+	  
2	  menn	  snekrer	  på	  en	  båt.	  -‐
maskulint	  "hjemme	  hos"	  
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Flood	   Luja	   kunstner	   kvinne	   4	   1959	   ved	  verk	  	  

Flood	  
Inger	  
Sjølie	   kunstner	   kvinne	   4	   1967	   ved	  verk	  

Folstad	   Astrid	   skuespiller	   kvinne	   8	   1958	   	  	  

Foss	   Wenche	   skuespiller	   kvinne	   8	   1964	  

"Skuespillere	  på	  Nationalth.	  
Samlesetter	  ferien.	  Ext,	  Foss	  
med	  to	  	  menn,	  holder	  rundt	  
den	  ene,	  ser	  op	  på	  ham	  og	  
smiler,	  han	  ser	  ned	  og	  smlier	  
tilbake.	  Mann	  står	  bak.	  	  

Foss	   Wenche	   skuespiller	   kvinne	   8	   1967	  

"Damenes	  hatteparade",	  Foss	  
deler	  ut	  blomster,	  drikker	  
champagne	  ved	  siden	  av	  en	  
jente,	  solbriller,	  "glamour",	  
midtpunkt.	  Ler/	  poserer	  inn	  
kamera	  

Foss	   Wenche	   skuespiller	   kvinne	   4	   1967	  
"Eli-‐statuetten	  deles	  ut	  av	  
Wenche	  Foss".	  

Frische	   Grethe	   forfatter	   kvinne	   3	   1954	   	  	  
Geelmuyden	   Hans	   forfatter	   mann	   1	   1960	   	  	  
Gehlin	   Jan	   forfatter	   mann	   1	   1960	   	  	  

Cluny	   Geneviève	   fr.skuespiller	   kvinne	   4	   1961	  

Poseerer,	  -‐tatt	  fra	  siden,	  	  sitter	  
med	  bena	  trukket	  intil	  seg,	  vrir	  
hodet	  mot	  kamera	  og	  smiler	  
inn.	  HTOT-‐	  hÅndenen	  bak	  
nakken	  bilde	  i	  avisen,	  13	  april	  

Gjersjø	   Per	   skuespiller	   mann	   3	   1956	   	  	  
Gjesdahl	   Thoralf	   kunstner	   mann	   2	   1960	   	  	  
Gjesdahl	   Svein	   forfatter	   mann	   3	   1967	   	  	  
Gleditsch	   Synnøve	   skuespiller	   kvinne	   12	   1953	   	  	  
Gleditsch	   	  	   kunstner	   kvinne	   11	   1960	   ved	  verk	  

Hagerup	   Inger	   forfatter	   kvinne	   9	   1967	  

"Lyrikkaften	  med	  Inegen	  
Hagerup	  på	  Osloskole",	  TOT,	  
Inger	  Hagerup	  omkranset	  av	  
unge	  mennesker.	  
Midtpunkt/status	  

Hagerup	   Klaus	   forfatter	   mann	   10	   1970	  

"I	  diskusjon	  med	  en	  NRK-‐
medarbeider",	  viktige	  menn/	  
menn	  i	  samtale.	  

Halvorsen	   Odd	   forfatter	   mann	   4	   1955	  

HTOT-‐skrå,	  	  sitter	  i	  sofa,	  bilder	  
på	  veggen,	  fly,	  smiler	  inn	  i	  
kamera	  

Hamsun	   Arild	   kunstner	   mann	   11	   1971	  
NÆ-‐portrett,	  skrå,	  vrir	  seg	  mot	  
kamera,	  ser	  alvorlig	  inn.	  	  

Hansen	  
Hans	  
Aleksande forfatter	   mann	   9	   1964	  

Portrett,	  HNÆ,	  skrå,	  ser	  opp	  til	  
siden,	  smiler.	  	  
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r	  

Hanssen	   Reidar	   forfatter	   mann	   10	   1956	  

HTOT-‐	  nedenfra,	  smiler	  ned	  i	  
kamera,	  trench	  coat-‐	  mye	  luft	  
over	  bildet.	  	  

Hansson	   Harriet	   kunstner	   kvinne	   10	   1958	  

TOT-‐ovenfra,	  sitter	  i	  en	  fin	  
stol,	  liten	  gammel	  dame.	  
"hjemme	  hos".	  HTOT	  portrett,	  
skrå,	  holder	  hånden	  til	  haken,	  
"tenker".	  TOT	  stuen-‐bilder	  på	  
veggen.	  Bilde	  av	  selvportrett.	  	  

Hansson	   Per	  	   forfatter	   mann	   4	   1969	  

med	  bl.a	  Per	  Borten	  
(Statsminister("Deltakere	  i	  TV	  
programmet	  "Åpen	  post".	  
Menn	  i	  samtale/	  viktige	  menn	  

Hansson	   Knut	  M.	  	   skuespiller	   mann	   	  	  
udate
rt	  

HTOT-‐	  profil,	  på	  
sminkerommet,	  barberer	  seg.	  	  

Harrer	   Heinrich	   øst.forfatter	   mann	   5	   1952	  

HTOT-‐nedenfra,	  skrå,	  står	  
inntil	  en	  hytte,	  lys	  dress	  slips,	  
ser	  rett	  fram	  til	  siden.	  

Harrer	   Heinrich	   øst.forfatter	   mann	   10	   1960	  
TOT-‐sitter	  ved	  siden	  av	  et	  
bord,	  bøker	  foran,	  mørk	  dress	  

Haug	   Tille	   kunstner	   kvinne	   9	   1963	  

"utstilling	  i	  Holst-‐Halvorsens	  
kunstgalleri",	  TOT-‐poserer	  ved	  
siden	  av	  verk.	  	  

Hauge	   Christian	   forfatter	   mann	   9	   1968	  

TOT,	  ved	  eet	  selskapsbord	  
med	  noen	  andre	  menn,	  står	  
og	  taler.	  	  

Hauge	   Knut	   forfatter	   mann	   3	   1968	  

Sammen	  med	  Rolf	  Sand	  ,	  Olav	  
H.	  Hauge,	  "under	  
prisutdelingen	  i	  det	  norske	  
Samlag.	  	  

Haugen	  
Per	  
Theodor	   skuespiller	   mann	   	  	   1968	  

"pusser	  tenner",	  ironisk,	  bøyer	  
seg	  over	  vasken	  og	  smiler	  inn	  i	  
kamera	  med	  tannbøraten	  i	  
munn.	  	  

Haukås	   Torfinn	   forfatter	   mann	   4	   1969	  

"spiller	  og	  synger	  i	  klubb	  B	  ",	  
TOT	  sitter	  på	  en	  krakk	  og	  
spiller	  gitar.	  	  

Hegglund	   Arne	   kunstner	   mann	   11	   1967	  

NÆ,	  portrett,	  fra	  siden,	  snur	  
seg	  mot	  kamrea,	  smiler.	  Dress	  
og	  slips	  
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Heiberg	   Else	   skuespiller	   kvinne	   5	   1952	  

"hjemme	  hos",	  sitter	  oppstilt	  
med	  mannen.	  Hun	  på	  
armlenet	  med	  sigarett	  i	  
hånden,	  han	  i	  godstolen,	  de	  
ser	  opp	  til	  siden,	  han	  ser	  inn	  i	  
kamera.	  Han	  tar	  hånden	  bort	  
mot	  hendes	  for	  å	  få	  et	  trekk.	  
HTOT-‐	  bøyer	  seg	  ned,	  viser	  
frem	  barskapet,	  viser	  frem	  
sodablander.	  Htot	  står	  over	  
komfyren	  og	  lager	  mat.	  Har	  på	  
seg	  buksedrakt.	  	  

Heiberg	   Else	   skuespiller	   kvinne	   11	   1955	   poserer	  i	  et	  kostyme?	  

Heiberg	   Else	   skuespiller	   kvinne	   4	   1956	  

TOT-‐	  står	  bak	  et	  rekkverk,	  
vanskelig	  å	  si	  noe	  om	  hvor,	  
poserer,	  ser	  inn	  i	  kamera,	  
hyller	  med	  flasker	  bak.	  	  

Heiberg	   Else	   skuespiller	   kvinne	   11	   1961	  

HTOT-‐	  holder	  en	  puddel	  på	  en	  
balkong,	  smiler	  inn	  i	  kamera,	  
flott	  bygning	  i	  bakgrunnen,	  
pent	  sjal	  rundt	  halsen	  

Hellem	   Einar	   kunstner	   mann	   3	   1967	   ved	  verk	  
Hellstrøm	   Gunnar	   sv.skuespiller	   mann	   3	   1957	   "Clark	  Gable"	  

Hellstrøm	   Gunnar	   sv.skuespiller	   mann	   	  	   1957	  
Drikker	  kaffe	  med	  Harriet	  
Andersson	  

Hellstrøm	   Gunnar	   sv.skuespiller	   mann	   	  	   1958	  
Diskuterer	  med	  "gutta"	  (Sven	  
Nykvist)	  "viktige	  menn"	  

Henning	  	   Eva	   sv.skuespiller	   kvinne	   	  	   	  	  

60-‐tallet.	  Siiter	  sofistikert	  i	  en	  
sofa	  på	  hotellerommet	  og	  
røyker	  

Henriksen	   Vera	   forfatter	   kvinne	   2	   1962	   	  	  
Henriksson	   Anders	   sv.skuespiller	   mann	   	  	   1958	   	  	  
Heramb	   Thore	   kunstner	   mann	   6	   1967	   Poserer	  ved	  verk	  
Hewins	   Ralph	   forfatter	   mann	   	  	   1963	   	  	  
Hewins	   Ralph	   forfatter	   mann	   	  	   1966	   	  	  
Hilden	   Per	   kunstner	   mann	   	  	   1953	   	  	  
Hiort	   Agnes	   kunstner	   kvinne	   10	   1961	   ved	  siden	  av	  verk	  
Hjerben	   Sverre	   kunstner	   mann	   4	   1960	   ved	  verk	  
Hjerben	   Sverre	   kunstner	   mann	   	  	   1966	   	  	  
Hjern	  	   Torsten	   kunstner	   mann	   6	   1953	   Poserer	  ved	  verk	  
Hjort-‐	  Jensen	   tHOR	   skuespiller	   mann	   3	   1959	   	  	  

Hoel	   Sigurd	   forfatter	   mann	  	   	  	   1956	  

60-‐års	  feiring.	  Portretter	  
utenfor	  national,	  og	  fest	  
innenfor	  

Hoel	  	   Willy	   skuespiller	   mann	   5	   1966	  
Bildeserie,	  hos	  legen,	  
slakteren,	  skredderen	  
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Hofland	   Mona	   skuespiller	   kvinne	   7	   1962	   Hjemme	  hos,	  sjenker	  te	  
Hofland	   Mona	   skuespiller	   kvinne	   8	   1962	   hjemme	  hos,	  på	  verandaen	  

Hofland	   Mona	   skuespiller	   kvinne	   	  	   	  	  
på	  fest	  med	  teatersjefen	  på	  
national	  

Holbo	   Halvdan	  	   kunstner	   mann	   10	   1964	   foran	  kunstverk	  

Holm	   Peter	   forfatter	   mann	   2	   1960	  
ved	  skrivebord,	  med	  røyk,	  
gestikulerer,	  tenker,	  skriver	  

Holm	  	  
Hans	  
Henrik	   forfatter	   mann	   	  	   	  	   portrett,	  udatert	  

Holmboe	   Tom	   kunstner	   mann	   9	   1961	   ved	  verk	  	  
Holme	   Ingolf	   kunstner	   mann	   8	   1964	   	  	  
Holst-‐Jensen	   Joachim	   skuespiller	   mann	   6	   1955	   bak	  et	  skrivebord,	  i	  samtale	  
Holst-‐Jensen	   Joachim	   skuespiller	   mann	   9	   1958	   	  	  
Holt	   Kåre	   forfatter	   mann	   12	   1965	   portrett	  i	  sofa,	  gestikulerer	  
Holt	  Krogh	   Alf	   kunstner	   mann	   9	   1956	   portrett	  
Holt	  Krogh	   Alf	   kunstner	   mann	   6	   1964	   I	  arbeid	  
Holwech	   Olaf	   kunstner	   mann	   3	   1956	   sammen	  med	  G.S.	  Gundersen	  
Holwech	   Olaf	   kunstner	   mann	   4	   1959	   foran	  kunstverk	  
Holwech	   Olaf	   kunstner	   mann	   4	   1961	   portertt	  
Hopp	   Zinken	   forfatter	   kvinne	   3	   1970	   prisutdeling	  
Hovden	  	   Anders	   forfatter	   mann	   	  	   1965	   	  	  
Howard	   David	   eng.forfatter	   mann	   3	   1955	   i	  samtale	  i	  en	  sofa	  med	  røyk,	  

Hval	   Ella	   skuespiller	   kvinne	   	  	  
1957-‐
1960	  

"Hjemme	  hos",	  sitte	  i	  en	  stol,	  
bena	  i	  kors,	  røyk	  i	  hånden,	  ser	  
alvorlig	  til	  siden.	  Porterttbilder	  
på	  veggen	  bak.	  	  

Hvistedal	   Odd	   kunstner	   mann	   10	   1961	   ved	  verk	  
Hvistedal	   Odd	   kunstner	   mann	   10	   1967	   Foran	  maleri	  
Hølaas	   Odd	   forfatter	   mann	   9	   1955	   	  	  
Hølaas	   Odd	   forfatter	   mann	   1	   1959	   	  	  

Iden	   Ellen	   kunstner	   kvinne	   	  	  
udate
rt	   foran	  maleri	  

Ilboe	   Fredrik	  	   forfatter	   mann	   	  	   1968	   	  	  

Ingeborg	  	   Brams	   dk.skuespiller	   kvinne	   1	   1967	  
serie,	  Står	  og	  leser	  opp	  noe	  fra	  
et	  hefte	  hun	  holder	  i	  hånden.	  	  

Isene	   Ola	   skuespiller	   mann	   9	   1957	   flere	  portrettbilder	  
Isene	   Ola	   skuespiller	   mann	   4	   1958	   utenfor	  teatret,før	  forestilling	  
Iversen	   Ragnhild	   kunstner	   kvinne	   4	   1958	   ved	  verk	  

Iversen	  
Rudi	  
Ingebjørg	   kunstner	   kvinne	   1	   1959	   ved	  siden	  av	  verk	  

Jacobi	   Gerdi	   kunstner	   kvinne	   11	   1965	   ved	  verk	  
Jacobsen	   Else	   forfatter	   kvinne	   10	   1958	   	  	  
Jakobsen	   Arne	   Skuespiller	   mann	   5	   1952	   	  	  
Jensen	   Aksel	   forfatter	   mann	   12	   1959	   hjemme	  hos-‐	  leser	  bok	  
Jensen	   Aksel	   forfatter	   mann	   12	   1962	   portretter	  
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Johannesen	   Georg	   forfatter	   mann	   1	   1960	  
flere	  profilbilder+	  henslengt	  i	  
sofa	  med	  bok	  og	  røyk	  

Johannesen	   Jens	   kunstner	   mann	   10	   1963	   	  	  
Johannesen	   Georg	   forfatter	   mann	   11	   1967	   	  	  
Johannesen	   Ola	  B.	  	   skuespiller	   mann	   8	   1967	   	  	  

Johansen	   Eli-‐Marie	   kunstner	   kvinne	   3	   1965	  

HTOT-‐	  konverserer	  med	  en	  
mann	  på	  kafe.	  Begge	  pene	  i	  
tøyet-‐(	  ler	  de	  av	  hvordan	  han	  
holder	  røyken/sigarillosen?)	  

Johnsen	   Arne	   forfatter	   mann	   7	   1951	  

"Hjemme	  hos".	  På	  verandaen:	  
Skjenker	  oppi	  kaffe	  og	  holder	  i	  
avisen.	  HNÆ-‐portrett-‐	  
dress/slips	  

Johnsen	   Moss	   kunstner	   mann	   3	   1958	  

poserer	  foran	  kunstverk,	  lys	  
dress	  og	  sløyfe.	  "Lener	  seg	  på	  
hofta",	  ser	  inn	  i	  kamera	  

Johnsen	   Eli-‐Marie	   kunstner	   kvinne	   11	   1966	  

Har	  vunnet	  en	  pris.	  En	  serie-‐	  
står	  i	  midten	  med	  tre	  damer,	  
blomster	  i	  hendene.	  Prater	  
med	  damene.	  Serie:TOT:	  
poserer	  foran	  kunstverk,	  viser	  
med	  hånden.	  TOT	  av	  en	  stue.	  -‐
hun,	  en	  mann	  og	  en	  dame	  ser	  
mot	  et	  kunstverk-‐	  "snakker	  
om	  verket".-‐	  	  TOT	  sammen	  
med	  elever	  fra	  statens	  
kvinnelige	  industriskole.	  hun	  
ced	  et	  bord,	  alle	  lener	  seg	  
rundt	  over	  henne.	  	  

Johnson	  	   Eivind	   sv.forfatter	   mann	   5	   1955	  

Sitter	  på	  kafe,	  sitter	  på	  kafe,	  
lys	  dress,	  har	  spist	  (tom	  
tallerken)	  slips,	  hendene	  på	  
haken,	  hendene	  til	  tinningen	  
(tenker)..	  Ser	  til	  siden-‐	  Med	  
frue,	  begge	  sitter	  i	  sofa	  
(Hjemme?)	  med	  hver	  sin	  røyk	  

Jonsmoen	   Ola	   forfatter	   mann	   11	   1959	  

Med	  frue.	  HNÆ-‐	  han	  står	  bak	  
kona	  si,	  begge	  smiler	  inn	  i	  
kamera	  "hjemme	  hos".	  

Jordan	   Patrice	   fr.kunstner	   mann	   10	   1959	  

TOT-‐holder	  opp	  kunstverk,	  ser	  
inn	  i	  kamera.	  Jeans	  (?,)	  
bomullsgenser	  

Jorn	   Asgeir	   kunstner	   mann	   	  	  
udate
rt	  (?)	  

Poserer,	  holder	  opp	  
kunstverk.	  TOT-‐	  betrakter	  
verket.	  Ser	  inn	  i	  kamera,	  
alvorlig.	  Pen	  genser,	  med	  
skjorte,	  slips,	  dressjakke	  
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Juel	   Inger	   sv.skuespiller	   kvinne	   	  	  
udate
rt	  

sitter	  ved	  piano,	  smiler	  inn	  i	  
kamera	  

Juell-‐Gleditsch	   Rolf	   kunstner	   mann	   10	   1956	  

HNÆ-‐	  portrett,	  nedenfr.	  Ser	  til	  
siden,	  og	  ned	  inn	  i	  kamera.	  
Dress	  og	  slips	  

Just-‐Nilsen	   Rolf	   skuespiller	   mann	   2	   1963	  

En	  lang	  serie.	  Ingjerstrand.	  Går	  
rundt	  i	  slåbrokkog	  hatt	  på	  
strand	  og	  på	  stupetårn.	  .	  
Frognerparken,	  blant	  
skulpturer	  og	  på	  kafe.	  	  

Just-‐Nilsen	   Rolf	   skuespiller	   mann	   4	   1968	  

Prisutdeling,	  mottar/gir	  
blomster	  på	  en	  scene,	  med	  en	  
kvinne.	  	  

Just-‐Nilsen	   Rolf	   skuespiller	   mann	   	  	  
udate
rt	  

Portretter,	  NÆ,	  smiler	  inn	  i	  
kamera.	  	  

Juwkam	   Lizzie	   forfatter	   kvinne	   	  	  
udate
rt	   htot-‐	  portett	  

Jytte	   Ibsen	  	   dk.skuespiller	   kvinne	   8	   1958	   på	  scooter	  i	  Oslo	  

Jønson	   Sveinbjørn	   forfatter	   mann	   4	   1957	  
Portrett-‐	  HNÆ-‐,skrå,	  lys	  dress	  
lsips.	  	  

Kaurin	   Solveig	   kunstner	   kvinne	   	  	  
udate
rt	   Portett,	  Htot	  

Kaye	   Dann	  
am.skuespille
r	   mann	   	  	   1965	  

TOT-‐	  bil,	  folkemasse	  samlet	  
rundt	  bilen,	  -‐	  serie,	  TOT	  fra	  
han	  står	  på	  en	  scene	  foran	  en	  
mikrofon.	  	  

Keil	   August	   dk.kunstner	   mann	   1	   1951	  

Sitter	  rundt	  et	  matbord	  med	  
to	  kvinner	  og	  en	  mann,	  tenner	  
seg	  en	  røyk.	  

Keilhau	   Carl	  	   forfatter	   mann	   	  	   1954	  

HNÆ-‐	  skrå,	  røyk	  i	  hånden,	  
hatt.	  Portretter-‐	  HNÆ-‐	  forfra,	  
skrå,	  lys	  dress,	  slips,	  +	  et	  
privtbilde,	  dame	  i	  undertøy	  gir	  
baby	  tåteflaske.	  	  

Keiserås	   Karsten	   kunstner	   mann	   6	   1962	  
TOT-‐Poserer	  foran	  kunstverk,	  
lys	  dress,	  slips	  

Kendall	   Key	  
eng.	  
skuespiller	   kvinne	   	  	  

udate
rt	  

Danser	  tett	  med	  en	  mann	  i	  lys	  
dress.	  Hun	  har	  på	  glamourøs	  
kjole,	  de	  ler,	  flørtende	  blikk,	  
mennesker	  i	  bakgrunnen	  
følger	  med.	  	  

kildal	   Kristian	   kunstner	   mann	   10	   1961	  

HTOT-‐	  står	  ved	  siden	  av	  
kunstverk,	  dress,	  slips,	  henda	  i	  
lomma,	  beundrer	  kunstverket.	  
(publisert	  20	  des)	  

King	   Alexander	   am.forfatter	   mann	   11	   1965	  
Utklipp	  fra	  en	  avis.	  Portrett-‐
HNÆ-‐	  prater,	  hendenne	  i	  kors,	  
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oppbrettet	  skjorte	  

Kiss	  Lasclo	   Pål	   kunstner	   mann	   1	   1957	  
TOT-‐	  holder	  opp	  kunstverk,	  
ser	  i	  kamera,	  lys	  dress.	  	  

Kjelland	  
Else	  
Christie	   kunstner	   kvinne	   2	   1955	  

HTOT-‐skrå,	  sitter,	  bena	  i	  kors,	  
armene	  sammen,	  vrir	  seg	  mot	  
kamera,	  alvorlig.	  Serie,	  sitter	  
ved	  et	  skrivebord,	  prater,	  ser	  
til	  siden,	  kaffekopp,	  pen	  
itøyet,	  hatt.	  	  

Kjelland	   Axel	   forfatter	   mann	   5	   1955	  

Serie	  "hjemme	  hos"-‐	  fra	  huset.	  
Sitter	  ved	  skrivemaskinen,	  
"arbeider"-‐	  portrett-‐	  lys	  dress,	  
slips-‐	  	  

Kjelland	   Axel	   forfatter	   mann	   9	   1955	  

Serie,	  TOT-‐	  kommer	  hjem,	  
hilser	  på	  kone	  og	  sønn	  på	  
trappen,	  leker	  med	  barn,	  kone	  
sitter	  i	  bakgrunnen,	  blar	  i	  bok	  
med	  barn-‐	  sitter	  ved	  
skrivebord	  og	  legger	  kabal.	  	  

Kjelland	   Axel	   forfatter	   mann	   9	   1959	  

Sitter	  rundt	  et	  bord	  med	  
andre,	  prater/konverserer,	  
røyk	  i	  hånden,	  vinglass	  på	  
bordet.	  (Sprit/hetvinsflaske	  på	  
bordet.)	  

Kjelland	   Axel	   forfatter	   mann	   	  	   1963	  
sitter	  ved	  et	  bord,	  prater,	  på	  
skrått	  over	  bordet	  (	  

Kjellsberg	   Johan	   skuespiller	   mann	   	  	   1956	  
HTOT-‐portrett	  ovenfra,	  sitter	  
på	  en	  krakk	  

Knudsen	  	   Lalla	   forfatter	   kvinne	   9	   1955	  

HTOT-‐portrett,	  skrå,	  	  sitter	  
hjemme	  i	  en	  stol,	  holder	  opp	  
en	  skilpadde	  foran	  seg	  

Knutsen	  	   Knut	   kunstner	   mann	   	  	  
udate
rt	  (?)	  

TOT-‐	  stpr	  ved	  siden	  av	  
kunstverk.	  Hånden	  på	  hofta,	  
malerier	  i	  bakgrunnen,	  
alvorlig,	  ser	  inn	  i	  kamera.	  	  

Kolstad	   Lasse	   skuespiller	   mann	  	   2	   1953	   serie-‐står	  på	  skøyter.	  	  

Kolstad	   Lasse	   skuespiller	   mann	  	   3	   1956	  
i	  samtale	  med	  en	  annen	  
mann,	  ute,	  htt	  og	  frakk	  

Kolstad	   Lasse	   skuespiller	   mann	  	   8	   1956	  

sammen	  med	  andre	  som	  
sitterved	  et	  bord,	  han	  står.	  
Samtaler.	  4	  hoder	  "stikker	  
sammen"	  ser	  viktige	  ut.	  Pent	  
kledde.	  	  

Kolstad	   Lasse	   skuespiller	   mann	  	   6	   1957	  

"Christian	  Radich"-‐	  	  (Er	  dette	  
fra	  en	  film?)	  TOT-‐	  iført	  kaptein	  
uniform,	  holder	  rundt	  og	  kyser	  
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en	  kvinne.	  

Kolstad	   Lasse	   skuespiller	   mann	  	   11	   1957	  

HTOT	  med	  Arne	  Schouen,	  
sitter	  i	  en	  bar,	  begge	  ser	  inn	  i	  
kamera	  

Kolstad	   Lasse	   skuespiller	   mann	  	   5	   1958	  
sitter	  i	  salen	  på	  
Nationaltheatret	  

Kolstad	   Henki	   skuespiller	   mann	   9	   1958	  
TOT-‐	  ligger	  på	  gresset,	  smiler	  
inn	  i	  kamera	  

Kolstad	   Henki	   skuespiller	   mann	   12	   1961	  

Med	  Carsten	  Winger,	  på	  
Grand/	  Natio?,	  Carsten	  tenner	  
en	  sigarillos	  for	  Henki.	  Begge	  
ler	  og	  ser	  inn	  i	  kamera.	  2.des(	  i	  
dagbladet)	  

Kolstad	   Lasse	   skuespiller	   mann	   5	   1967	  

i	  gammel	  trehusbebygget	  
gate,	  TOT,	  henda	  i	  lomma,	  ser	  
utover.	  Fra	  en	  TV-‐innspilling?	  

Kolstad	   Henki	   skuespiller	   mann	   	  	  
udate
rt	  

serie	  portetter-‐	  sitter	  ved	  eet	  
bord	  med	  en	  bok	  i	  hånden,	  
leser.	  	  

Kolstad	   Henki	   skuespiller	   mann	   	  	  
udate
rt	  

prater	  med	  en	  dame,	  lys	  
dress,	  mørk	  skjorte,	  slips,	  	  

Kolstad	  	   Randi	   skuespiller	   kvinne	   5	   1952	  

kommer	  hjem	  fra	  Cannes.	  Går	  
ned	  fra	  fly,	  får	  blomster.	  
Kysser	  mannen	  sin,	  vinker.	  -‐
TOT,	  nedenfra-‐vinker	  fra	  
cockpit,	  ut	  av	  flyet	  ned	  i	  
kamera.	  	  

Kolstad	  	   Randi	   skuespiller	   kvinne	   	  	  

	  
udate
rt	  

"Hjemme	  hos",	  HNÆ-‐	  sitter	  på	  
en	  stol,	  poserer	  inn	  i	  kamera,	  
ler.	  	  

Kongelf	   Gudrun	   kunstner	   kvinne	   	  	   1961	   TOT-‐holder	  frem	  kunstverk	  

Kosinski	   Jerzy	  
pol/am.	  
Forfatter	   mann	   5	   1967	  

sitter	  ved	  et	  bord,	  hendene	  
samlet.	  Ser	  til	  siden,	  prater.	  	  

krarup-‐Nilsen	   Aage	   dk.forfatter	   mann	   2	   1954	  

HTOT-‐	  ovenfra,	  skrå.	  Sitter	  i	  
lenestol	  fra	  siden,	  ser	  bort	  til	  
høyre.	  	  	  

Krause	   Henny	   skuespiller	   kvinne	   7	   1953	  

"Henny	  krause	  i	  København",	  
hnæ,	  hjemme	  i	  en	  gang,	  ler	  
mot	  journalisten.	  	  

Kristiansen	   Oddmund	   kunstner	   mann	   10	   1957	  
HTOT-‐foran	  arkivskap.	  Tweed,	  
står	  litt	  på	  siden,	  smiler	  

Kristiansen	   Oddmund	   kunstner	   mann	   3	   1962	   TOT-‐	  poserer	  foran	  kunstverk	  

Kristiansen	   Kristian	   forfatter	   mann	   4	   1967	  

Prisutdeling,	  mottar	  blomster,	  
står	  og	  prater	  med	  
dresskledde	  menn.	  Sitter	  i	  
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sofa	  sammen	  med	  andre	  
menn	  

Krogh	   Sossen	   skuespiller	   kvinne	   5	   1965	  

HNÆ-‐sitter	  ved	  siden	  av	  
hverandre	  (sossen	  krogh	  og	  
Dale),	  drikker	  vin?	  Prater	  
sammen,	  ler	  

Krogh	  

Viggo	  
Hansen	  
sønderboo
rg	   dk.kunstner	   mann	   	  	  

udate
rt	  

TOT-‐sitter	  på	  et	  bord	  og	  en	  på	  
en	  stol	  og	  røyker,	  ser	  inn	  i	  
kamera	  (krogh	  og	  Buckolorff)	  

Kruse	   Jens	   forfatter	   mann	   9	   1956	  

HNÆ-‐skrå,	  pipe	  i	  munnen,	  
hendene	  lener	  seg	  på	  et	  bord,	  
i	  samtale	  på	  skrå	  over	  bordet,	  
tweedjakke,	  slips	  

Kruse	   Jens	   forfatter	   mann	   9	   1968	  
HNÆ	  -‐Sitter	  i	  godstol-‐	  hjemme	  
hos,	  i	  stua.	  	  

Kukurder	  (?)	   Gunhild	   kunstner	   kvinne	   4	   1969	   TOT-‐står	  bak	  samlingen	  sin	  

Kulle	   Jarl	   sv.skuespiller	   mann	   2	   1956	  
sitter	  ved	  et	  frokostbord,	  
spiser	  egg.	  	  

Kulle	   Jarl	   sv.skuespiller	   mann	  	   12	   1956	  

HTOT,	  fra	  siden,	  sitter	  ved	  et	  
matbord/frokost/	  egg.	  Begge	  
har	  tweeddress,	  Kulle	  holder	  
på	  med	  egget,	  Palme	  ser	  i	  
kamera	  

Kulle	   Jarl	   sv.skuespiller	   mann	   8	   1961	  

"viktige	  menn"	  sitter	  i	  en	  
lensetol	  ,	  i	  et	  rom	  med	  andre	  
menn,	  samtaler.	  Dress	  

Kulle	   Jarl	   sv.skuespiller	   mann	   1	   1965	  
Danser	  på	  Bristol	  med	  en	  
kvinne	  "fru	  Stranger"	  

Kuren	   Wenche	   kunstner	   kvinne	   7	   1965	  

TOT-‐poserer	  foran	  kunstverk,	  
hender	  i	  kors,	  ser	  på	  verket	  og	  
prater.	  

Kvalem	   Finn	   forfatter	   mann	  	   1	   1968	   HNÆ-‐ullgenser(	  ny	  tid?)	  

Kvaren	   Edda	  
isl.	  
Skuespiller	   kvinne	   4	   1957	  

HNÆ-‐nedenfra,	  ser	  ned,	  
slåbrokk	  

Langberg	   Sigurd	   dk.skuespiller	   mann	   7	   1953	  

HNÆ-‐ovenfra,	  sitter	  i	  sofa,	  
hånden	  på	  låret,	  ser	  opp	  
ikamera,	  alvorlig,	  Slåbrokk	  	  

Lange	  	   Finn	   skuespiller	   mann	   10	   1965	  
NÆ-‐HNÆ-‐	  skrå,	  lys	  dress,	  slips,	  
ser	  alvorlig	  inn	  i	  kamera	  

Larsen	   Trygve	   skuespiller	   mann	   12	   1955	  

HTOT-‐	  ovenfra,	  går	  opp	  
trappen,	  smiler	  inn	  i	  kamera,	  
lys	  dress	  

Larsen	   Bent	  Erik	   skuespiller	   mann	   9	   1957	  
HTOT-‐	  sammen	  med	  
Skjønberg,	  på	  kafe-‐	  blar	  i	  en	  
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bok	  sammen	  

Larsen	   Bjørg	   kunstner	   kvinne	   8	   1965	  

serie-‐	  "hjemme	  hos"-‐	  
portetter-‐	  sittr	  i	  sofa,	  
"jumpsuit/shorts",	  bena	  i	  kors,	  
smiler	  inn	  i	  kamera-‐	  -‐	  
Arbeider,	  maler	  TOT.	  Ligger	  på	  
gresset	  og	  maler-‐ser	  opp	  i	  
kamera	  (poserer).	  Sitter	  i	  
solstol	  under	  parasoll,	  ser	  på	  
sitt	  eget	  maleri,	  ser	  inn	  i	  
kamera.	  	  

Larsen	   Bent	  Erik	   skuespiller	   mann	   4	   1967	   NÆ-‐portett	  

Lassen	   Erik	   skuespiller	   mann	   10	   1970	  

I	  sofa,	  i	  diskusjon	  sammen	  
med	  NRK-‐medarbeider,	  
"kjendis	  brakka	  ".	  "viktige	  
menn"	  

Lech-‐Hansen	   Brita	   skuespiller	   kvinne	   1	   1956	  
HNÆ-‐nedenfra,	  skrå,	  hun	  
smiler/ler	  inn	  i	  kamera,	  pels	  

Ledoux	   Bernhard	   fr.skuespiller	   mann	   4	   1951	  
Åpner	  døren	  i	  morgenkåpe,	  
smiler	  

Lee	   Barbra	   kunstner	   kvinne	   7	   1953	  
Sitter	  på	  gulvet	  med	  et	  maleri,	  
smiler	  opp	  mot	  kamera	  

Lee	   Belinda	  
eng.	  
skuespiller	   kvinne	   1	   1956	  

På	  Grand/Theatercafeen,	  
sitter,	  skjenker	  opp	  i	  te/kaffe	  

Lee	   Belinda	  
eng.	  
skuespiller	   kvinne	   	  	  

udate
rt	  

HNÆ-‐	  poserer	  med	  togbillett	  i	  
hånden-‐glamour,	  holder	  på	  
kåpen,	  smiler	  

Lehman	   Bernhard	   sv.skuespiller	   mann	   	  	  
udate
rt	  

HTOT-‐	  på	  kjøkken,	  står	  og	  
holder	  på	  kona	  som	  sitter,	  
begge	  smiler	  inn	  i	  kamera	  
(nedenfra)	  

Leony	  
James	  
Chan	   kunstner	   mann	   2	   1957	   Poserer	  foran	  verk	  

Leony	  
James	  
Chan	   kunstner	   mann	   5	   1958	   Poserer	  foran	  verk	  

Leppänen	   Lauri	   fin.kunstner	   mann	   10	   1966	  

"Overrekker	  byste	  av	  
forfatteren	  Elina	  Vaara	  til	  
norske	  billedhoggere",	  tot	  bak	  
byste.	  	  

Lie	   Emil	   kunstner	   mann	   10	   1962	   Poserer	  foran	  verk	  

Lie	   Arne	   skuespiller	   mann	   8	   1964	  

"hjemme	  hos",	  i	  sofa,	  HTOT,	  
sigarillos,	  hånden,	  bena	  i	  kors,	  
morgenkåpe	  

Lie	   Tore	   forfatter	   mann	   10	   1967	  
NÆ-‐portrett,	  ser	  inn	  alvorlig	  
inn	  i	  kamera	  
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Lie	   Mona	   skuespiller	   kvinne	   	  	  
udate
rt	  

HNÆ-‐	  nedenfra,	  ,	  skjerf,	  smiler	  
ned	  i	  kamera,	  hender	  på	  
hofta,	  og	  på	  brystet	  

Lillo	  Stenberg	   Per	   skuespiller	   mann	   	  	   	  	  

fra	  fjernsynsteatret,	  oppstilt	  
med	  to	  andre	  "vi	  er	  med"=	  
presentasjon	  som	  kunstnere?	  

Lind	   Kristin	   skuespiller	   kvinne	   	  	  
udate
rt	  

Ovenfra,	  sitter	  ved	  et	  bord,	  fra	  
siden,	  HTOT-‐smiler,	  holder	  
rundt	  et	  cherry	  glass(?)	  

Lindahl	   Albin	   sv.skuespiller	   mann	   3	   1957	  

HNÆ-‐portrett,	  stol,	  mørk	  
dress,	  lener	  hodet	  litt	  i	  
hånden,	  ser	  til	  siden	  

Lindahl	   Toril	   skuespiller	   kvinne	   3	   1959	  

HTOT,	  EXT,	  sammen	  med	  en	  
mann,	  klemmer	  på	  kinnet,	  
pels	  og	  frakk	  

Lindahl	   Toril	   skuespiller	   kvinne	   	  	   1969	  
Portretter,	  NÆ,	  fra	  siden	  ,	  
smiler	  inn	  i	  kamera,	  ler,	  	  

Lindgren	  	   Astrid	   sv.forfatter	   kvinne	   2.	   1961	  

(må	  finne	  i	  
Dagbladarkivet)publisert	  28	  
feb	  

Lindkvist	   Arthur	   sv.forfatter	   mann	   11	   1953	  
HTOT-‐	  sitter	  sammen	  med	  en	  
kvinne.	  Hjemme	  

Lindman	   Sara	   sv.forfatter	   kvinne	   9	   1956	  

På	  togstasjonen,	  får	  blomster,	  
noen	  menn	  samlet	  rundt	  
henne.	  

Lindther	   Lothar	   skuespiller	   mann	   	  	  
udate
rt	   	  	  

Linna	   Vainö	   fin.forfatter	   mann	   11	   1961	  

serie.	  HTOT.	  Sitter	  i	  godstol,	  
kunst	  på	  veggene	  bak,	  liten	  
gutt	  på	  fanget.	  Gutt	  holder	  
rundt	  halsen,	  kvinne	  med	  
ham.	  Kona	  kommer	  bort	  i	  
sofa,	  gutt	  i	  midten,	  han	  holder	  
rundt	  gutten,	  kvinne	  stryker	  i	  
håret	  til	  gutten	  (23.oktober)	  

Lisberg	   Alf	  Gunnar	   kunstner	   mann	   9	   1957	  

"Hjemme	  hos",	  spiller	  piano,	  
bibliotek,	  portrett-‐nedendfra,	  
ser	  til	  siden	  

Lisberg	   Alf	  Gunnar	   kunstner	   mann	   10	   1962	   viser	  frem	  kunstverk	  

Liseth	   Bente	   skuespiller	   kvinne	   12	   1959	  
TOT-‐	  bak	  frokostbord,	  spiser	  
egg,	  ser	  inn	  i	  kamera	  

Liseth	   Bente	   skuespiller	   kvinne	   	  	   1968	  
NÆ,	  portrett,	  siden,	  vrir	  seg	  
mot	  kamera,	  ler,	  fin	  hatt	  

Ullmann	   Liv	   skuespiller	   kvinne	   3	   1971	  

Serie,	  "Hemme	  hos".	  Med	  
datter	  på	  fanget,	  i	  lek.	  	  I	  
samtale.	  i	  avisen	  9	  mars	  

Ljøsne	   Halvdan	   kunstner	   mann	   4	   1955	   TOT-‐poserer	  foran	  verk	  



	  134	  

Ljøsne	   Halvdan	   kunstner	   mann	   	  	   1965	  

TOT-‐poserer	  foran	  verk,	  
hendene	  foldet	  foran	  ,	  ser	  på	  
bildet,	  og	  inn	  i	  kamera	  

Llewellyn	   Richard	   forfatter	   mann	   8	   1958	  

på	  kafe,	  røyk	  i	  hånden,	  
samtaler	  med	  en	  fra	  siden,	  
"cool"	  

Loren	   Sophia	   it.skuespiller	   kvinne	   12	   1955	  

Serie,	  "på	  besøk",	  	  på	  toget/	  
rundt	  togstasjonen.	  blomster	  
og	  gave	  i	  hånden,	  poserer/	  
smiler	  til	  mennesker	  rundt.	  
Pelskåpe,	  perlekjede.	  "Diva",	  
glamour.	  NÆ,	  drikker	  kaffe,	  
speil	  bak,	  gjenskinn	  av	  presse	  
og	  fotografer	  bak.	  	  

Lour	  Mohr	   Hugo	   kunstner	   mann	   	  	  
udate
rt	  

EXT-‐portrett-‐	  nedenfra.	  Ser	  til	  
siden	  

Lund	   Unni	   kunstner	   kvinne	   2	   1956	  
portretter-‐nedenfra,	  poserer,	  
smiler	  ned	  i	  kamera,	  	  

Lund	   Liv	   kunstner	   kvinne	   8	   1957	   poserer	  foran	  verk	  
Lund	   Unni	   kunstner	   kvinne	   1	   1960	   	  	  

Lund	   Unni	   kunstner	   kvinne	   9	   1961	  
portrett-‐ovenfra,	  NÆ-‐	  ser	  til	  
siden	  

Lund	   Unni	   kunstner	   kvinne	   2	   1963	  
portrett-‐rett	  på	  HNÆ-‐	  ser	  til	  
siden,	  ler	  

Lund	   Henrik	   kunstner	   mann	   7	   1967	   folkefest,	  kragerø	  (?)	  
Lund	   Unni	   kunstner	   kvinne	   11	   1968	   TOT-‐poserer	  foran	  verk	  

Lunde	   Eva	   skuespiller	   kvinne	   5	   1952	  

TOT-‐	  gjør	  seg	  til,	  prøver	  kjole,	  
mann	  gir	  henne	  blomser,	  de	  
ler	  

Lunde	   Ferdinand	   kunstner	   mann	   10	   1956	  
portrett-‐HNÆ-‐nedenfra,	  ser	  
ned	  til	  siden,	  tweed,	  slips	  

Lundquist	   	  	   kunstner	   mann	   	  	  
udate
rt	   portrett,	  nednefra	  ,	  fra	  siden	  

Lystrup	   Sigurd	   kunstner	   mann	   10	   1958	  
Hjemme?	  Holder	  opp	  et	  
maleri,	  lusekofte	  og	  slips	  

Lødøen	   Bjørg	   kunstner	   kvinne	   11	   1961	  
portrett-‐	  nedenfra,	  siden,	  
maler	  bak,	  hun	  ser	  ut	  til	  siden	  

Løkkeberg	   Vibeke	   skuespiller	   kvinne	   4	   1970	  

HNÆ-‐portrett,	  sitter	  ved	  et	  
bord,	  med	  kaffe,	  i	  samtale,	  
hånden	  på	  haken-‐	  tenker,	  
hendene	  samlet	  
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Magnus	   Peter	   forfatter	   mann	   2	   1965	  

m/familie-‐serie,	  TOT-‐	  skrå-‐
portrett,	  nedenfra,	  lener	  seg	  
inntil	  en	  vegg,	  kaffekopp	  og	  
røyk	  i	  høyre	  hånd,	  venstre	  
hånd	  i	  lomma.	  Ser	  på	  skrått	  
ned	  i	  kamera,	  i	  stuen.	  Serie,	  
NÆ-‐	  portrett,	  av	  kone	  med	  
barn,	  holder	  rundt	  barna,	  de	  
smiler,	  ser	  på	  hverandre.	  
Portrett,	  NÆ-‐	  ham,	  dress,	  røyk	  
i	  munnen,	  ser	  alvorlig	  i	  
kamera.	  .Serie,	  ovenfra,	  smiler	  
inn	  i	  kamer,	  og	  alvorlig,	  V-‐
genser,	  skjorte	  og	  slips.	  	  

Magnus	   Reidar	   kunstner	   mann	   9	   1966	  

Serie-‐Portretter,	  HNÆ,	  skrå,	  
ser	  ned	  i	  kamera,	  alvorlig,	  
skjevt	  smil.	  	  

Magnus	   Reidar	   kunstner	   mann	   8	   1966	  

Poserer	  foran/ved	  siden	  av	  
kunstverk,	  fra	  siden,	  ser	  rett	  
frem,	  smiler	  

Magnusson	   Oskar	   forfatter	   mann	   9	   1967	  

"hjemme	  hos"	  serie,	  TOT,	  
utenfor	  huset,	  bøyer	  seg	  ned,	  
leker	  med	  hund.	  Portrett	  fra	  
siden,	  ser	  ut,	  forfra,	  ler.	  -‐	  Inne	  
ved	  et	  bord,	  	  sammen	  med	  
kona,	  begge	  ser	  ned	  men	  ler.	  	  

Malate	   Veronica	   øst.kunstner	   kvinne	   6	   1958	  
HNÆ-‐poserer	  foran	  verk,	  
smiler	  inn	  i	  kamera.	  	  

Malterud	   Jon	   kunstner	   mann	   2	   1959	  
HTOT-‐holder	  opp	  bilde	  foran	  
seg,	  ser	  inn	  i	  kamera	  

Markovic	   Moma	   jug.kunstner	   mann	   5	   1962	  

HNÆ-‐nedenfra,	  poserer	  foran	  
kunstverk,	  ser	  alvorlig	  inn	  i	  
kamera	  

Markussen	  	   Målfrid	   kunstner	   kvinne	   8	   1969	  

"hjemme	  hos",	  på	  kjøkkenet,	  
HNÆ-‐nedenfra,	  sitter	  og	  ser	  
opp,	  vindu	  bak,	  smiler	  skjevt.	  	  

Marshall	   Fredricks	   am.kunstner	   mann	   	  	  
udate
rt	  

serie-‐	  TOT-‐	  poserer	  sammen	  
med	  sine	  enorme	  skulputerer,	  
ser	  mot	  skulpturene,	  betrakter	  
dem.	  	  

Martsinkjavitsj
us	   Justinas	   rus.forfatter	   mann	   5	   1967	  

serie	  portretter,	  NÆ/HNÆ	  
sitter	  i	  samtale,	  ser	  over	  
bordet,	  	  sigg	  i	  hånden,	  lener	  
seg	  på	  albuene	  fremover,	  tar	  
et	  trekk,.	  Mørk	  dress.	  	  
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Massari	   Lea	   it.skuespiller	   kvinne	   12	   1955	  

Sitter	  ved	  et	  bord,	  masse	  pent	  
kledde	  mennesker	  står	  og	  
sitter	  rundt,(midtpunkt)	  alle	  i	  
bildet	  ser	  i	  samme	  retning.	  
Hun	  	  "ler".	  Per	  Aabel	  ved	  siden	  
av,	  han	  ler.	  	  

Matthiasson	   Emma	   kunstner	   kvinne	   11	   1960	  

Serie-‐HTOT,	  fikser	  på	  statuene	  
sine,	  posererer	  ved	  siden	  av	  
statuene,	  lener	  seg	  mot	  dem,	  
hendene	  samlet	  foran	  "fikler	  
med	  hendene",	  ser	  alvorlig	  ut,	  
og	  smiler	  skjevt	  inn	  i	  kamera.	  
Har	  på	  seg	  arbeidsfrakk.	  	  

Mattson	   Gunnar	   fin.forfatter	   mann	   10	   1966	  

NÆ-‐skrå,	  hånden	  med	  røyk	  
opp	  til	  haken	  /kinnet,	  
"tenker",	  poserer,	  alvorlig	  inn	  i	  
kamera	  	  

Maurstad	   Tordis	   skuespiller	   kvinne	   	  	   1951	  

"hjemme	  hos",	  TOT..	  ()	  sitter	  
og	  spiser,	  skjeen	  opp	  mot	  
munn,	  ler	  inn	  i	  kamera,	  TOT	  
ovenfra,	  stue,	  ligger	  med	  
beina	  truket	  opp	  inntil	  seg	  i	  
hjørnet	  på	  en	  sofa,	  med	  en	  
bok	  i	  hånden,	  smiler	  inn	  i	  
kamera,	  møblert,	  bokhylle,	  
masse	  bøker,	  kunst	  på	  
veggene.	  	  HNÆ-‐skrå,	  sitter	  i	  en	  
stol,	  smiler	  inn	  i	  kamera,	  ser	  
på	  skrått	  ned,	  	  

Maurstad	   Toralv	   skuespiller	   mann	   3	   1953	  

HTOT,	  skrå,	  ligger	  i	  en	  seng,	  
flygel	  bak	  (i	  rolle?)	  ler,	  reiser	  
seg	  halvveis	  opp,	  ser	  ned	  
"prater".	  

Maurstad	   Tordis	   skuespiller	   kvinne	   9	   1954	  

NÆ	  profil,	  i	  sminkerommet,	  
sminker	  øynene,	  ser	  inn	  i	  
speilet.	  

Maurstad	   Toralv	   skuespiller	   mann	   5	   1960	  

"med	  Eva	  Herning",	  HTOT,	  
serie,	  de	  to	  sitter	  overfor	  
hverandre	  ved	  et	  bord	  .Hun	  
drikker	  te,	  han	  vin/portvin(?)	  .	  
Begge	  har	  albuene	  i	  kors	  på	  
bordet,	  /lener	  seg	  på	  armene.	  
Hun	  lener	  seg	  mot	  ham,	  ser	  
opp	  på	  ham,	  smiler	  hele	  tiden,	  
han	  alvorlig.	  De	  ser	  mot	  
kamera,	  hun	  har	  hodet	  tett	  
mot	  hans.	  	  
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Maurstad	   Toralv	   skuespiller	   mann	   11	   1960	  

Hjemme?	  TOT,	  sitter	  ved	  et	  
bord,	  med	  avisen	  og	  en	  liten	  
gutt	  på	  fanget.	  Gutten	  holder	  
rundt	  halsen	  hans,	  han	  
henvender	  seg	  til	  gutten.	  	  

Maurstad	   Alfred	   skuespiller	   mann	   2	   1961	  

HNÆ,	  nedenfra,	  skrå,	  sitter	  i	  
en	  stol	  i	  en	  stue	  (?)	  Mange	  
bilder	  bak,	  pen,	  mørk	  dress,	  
lommetørkle,	  ser	  til	  siden	  ,	  
prater,	  smielr,	  i	  samtale.	  
Publisert	  7	  feb	  

Maurstad	   Alfred	   skuespiller	   mann	   10	   1961	  

TOT-‐	  med	  familie	  rundt	  
kjøkkenbordet,	  kone	  og	  2	  små	  
barn,	  frokost?	  Kaffekopper,	  
mor	  og	  far	  lener	  seg	  mot	  
kamera.	  "hjemme	  hos"	  

Maurstad	   Alfred	   skuespiller	   mann	   12	   1961	  

HTOT.	  Portrett,	  skrå,	  ser	  rett	  
frem	  til	  sieden,	  vender	  seg	  
mot	  kamera,	  foran	  et	  vindu,	  
smiler,	  "posererer",	  pen	  mørk	  
dress.	  	  

Maurstad	   Toralv	   skuespiller	   mann	   9	   1963	  
"Samler	  underskrifter".TOT,	  
Maurstad	  ++	  skriver	  under	  	  

Maurstad	   Toralv	   skuespiller	   mann	  	   2	   1963	  

Gruppebilde,"	  Gruppeportrett,	  	  
Oslo	  Nye	  Teater	  fra	  Peder	  
Cappelens	  stykke	  (i	  
forbindelse	  med	  en	  
oppsetning),	  Alf	  Prøysen	  	  m	  fl	  
på	  bildet,	  kun	  menn.	  Poserer	  
inn	  i	  kamera.	  	  

Maurstad	   Tordis	   skuespiller	   kvinne	   9	   1964	  

"hylles	  på	  Det	  norske",	  TOT	  
mottar	  en	  stor	  krans	  av	  en	  
mann,	  (sønnen?)	  .masse	  
blomster	  rundt,	  	  

Maurstad	   Toralv	   skuespiller	   mann	   11	   1968	  

"cabaret"-‐	  i	  sminkerommet,	  
Profil,	  HNÆ-‐	  tar	  på	  leppestift	  ?	  
Ser	  inn	  i	  speil	  

Maurstad	   Toralv	   skuespiller	   mann	   	  	  
udate
rt	  

Serie	  portrett.	  HNÆ-‐	  sitter	  ved	  
et	  bord	  i	  samtale,	  folder	  
hendene	  opp	  mot	  haken	  
fremfor	  seg.,	  folder	  hendene,	  
prater	  til	  siden,	  fikler	  med	  noe	  
i	  hånden	  mens	  han	  prater.	  	  

McKelvey	   John	  
eng.	  
skuespiller	   mann	   10	   1971	  

HTOT,	  nedenfra,	  sitter	  godt	  
tilbakelent	  i	  en	  lenestol,	  
tenner	  seg	  en	  røyk,	  mørk	  
dress.	  	  
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Medbøe	   Wenche	   skuespiller	   kvinne	   1	   1966	  

"leser	  sin	  fars	  dikt	  på	  
Caravelle",	  Serie-‐	  sitter	  på	  en	  
scene	  og	  leser	  høyt,	  sitter	  
rundt	  et	  bord	  med	  andre	  pent	  
kledde,	  to	  menn	  til	  i	  bildet	  den	  
ene	  holder	  opp	  en	  bok	  og	  
leser,	  alle	  smiler/ler,	  vinglass	  
på	  bordet.	  	  

Medbøe	   Wenche	   skuespiller	   kvinne	   2	   1970	  

serie,	  sitter	  ved	  et	  bord	  med	  
andre,	  ved	  siden	  av	  en	  mann.	  	  
HTOT-‐	  ved	  siden	  av	  en	  mann,	  
hun	  lys	  dress,	  han	  mørk,	  
begge	  lener	  seg	  på	  venstre	  
albue	  med	  hånden	  til	  haken(	  
tenker)fingeren	  på	  
overleppen.	  HTOT	  -‐	  lener	  
venstrearm	  i	  høyre,	  hånden	  
opp	  med	  en	  røyk	  (tenker)ser	  
over	  bordet	  (tilbakelent	  men	  
frempå)	  

Merton	   Erling	   kunstner	   mann	   2	   1953	  
TOT-‐	  står	  foran	  maleri,	  peker,	  
smiler	  inn	  i	  kamera.mørk	  dress	  

Merton	   Erling	   kunstner	   mann	   1	   1958	  

HNÆ-‐nednfra,	  fra	  siden,	  profil,	  
ser	  rett	  frem	  ,	  alpelue,	  røyk	  i	  
munnen,	  skjerf,henger	  rett	  
ned,	  tweed,	  i	  et	  galleri,	  bilder	  i	  
bakgrunnen,	  mye	  luft	  over	  
holdet	  

Michelet	  
Johan	  
Fredrik	   kunstner	   mann	   4	   1956	  

Portretter,	  HNÆ,	  fra	  siden,	  ser	  
opp	  og	  ut,	  smiler	  ned	  inn	  
ikamera,	  pen	  i	  tøyet,	  stort	  
skjerf	  i	  halen	  

Michelet	  
Johan	  
Fredrik	   kunstner	   mann	   10	   1962	  

HTOT-‐	  holder	  opp	  kunstverk,	  
tweed,	  smiler	  inn	  i	  kamera	  

Michelsen	   Ragnhild	   skuespiller	   kvinne	   5	   1952	  
(utklipp)	  HNÆ-‐skrå,	  ser	  inn	  i	  
kamera	  	  

Midelfart	   Willi	   kunstner	   mann	   2	   1961	  

posserer,	  holder	  opp	  
kunstverk,	  HTOT-‐Sser	  inn	  i	  
kamera,	  ler,	  mørk	  dress	  

Mikkelsen	   Magnar	   forfatter	   mann	   10	   1966	  

HNÆ-‐	  portretter,	  skrå,	  ser	  
alvorlig	  til	  siden,	  mørk	  frakk,	  
slips.	  	  

Moan	   Henny	   skuespiller	   kvinne	   4	   1959	   	  	  
Moen	   Jon	   forfatter	   mann	   11	   1958	   	  	  
Monsen	   Stein	   forfatter	   mann	   	  	   1963	   "kritikerprisen",	  ottar	  pris.	  
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Monsen	   Stein	   forfatter	   mann	   1	   1969	  

HNÆ,	  sitter	  på	  første	  rad	  i	  en	  
teatersal,	  tom	  sal,	  armene	  i	  
kors,	  dress,	  tykke	  mørke	  
briller,	  ser	  alvorlig	  inn	  i	  
kamera,.	  Litt	  foran	  fra	  siden,	  
hodet	  litt	  på	  skakke,	  vender	  
seg	  mot	  kamera.	  

Moren	   T	   kunstner	   mann	   4	   1957	   Poserer	  foran	  verk	  

Morkandaya	   Kamala	   ind.forfatter	   kvinne	   2	   1952	  
BILDE	  AV	  BILDE,	  bilde	  av	  et	  
strort	  portrett	  av	  forfatteren	  

Mosebekk	   Olav	   kunstner	   mann	   	  	   	  	   udatert	  

Mulberg	   Peter	   dk.skuespiller	   mann	   3	   1954	  

NÆ-‐ute,	  nedenfra,	  ser	  inn	  i	  
kamera,	  smiler,	  duffelcoat.	  
TOT-‐sammen	  med	  kona,	  viser	  
frem	  billetter,	  mennesker	  bak.	  	  

Myhre	   Sigmund	   forfatter	   mann	   	  	   1965	   	  	  
Mæhle	   Ola	   kunstner	   mann	   3	   1954	   ved	  verk	  	  
Nedreaas	   Torborg	   forfatter	   kvinne	   11	   1966	   	  	  
Nermann	   Tore	   forfatter	   mann	   9	   1966	   	  	  
Nesjer	   Carl	   kunstner	   mann	   1	   1956	   ved	  verk	  	  
Nesjer	   Carl	   kunstner	   mann	   8	   1956	   	  	  
Nesjer	   Carl	   kunstner	   mann	   10	   1957	   ved	  verk	  	  
Nesjer	   Carl	   kunstner	   mann	   1	   1967	   ved	  verk	  

Nilsen	   Finn	   kunstner	   mann	   9	   1955	  

TOT,	  ovenfra,	  arbeider	  på	  et	  
svært	  maleri.	  TOT	  i	  stua,	  
samlet	  med	  andre,	  2	  kv	  og	  2	  
menn,	  sitter	  ved	  et	  
salongbord,	  drikker	  brandy.	  	  

Nilsen	   Finn	   kunstner	   mann	   2	   1956	   NÆ	  av	  malerier	  

Nilsen	   Jens	   dk.kunstner	   mann	   6	   1957	  

NÆ-‐profil,	  inne	  i	  galleri,	  står	  
og	  ser	  på	  kunst,	  dress,	  skjorte,	  
slips.	  Alvorlig.	  	  

Nilsen	   Arvid	   skuespiller	   mann	   12	   1963	  

"50-‐års	  dag",	  TOT-‐	  
dresskledde	  menn	  samlet	  
rundt	  et	  stuebord,	  glade,	  
røyker,	  drikker	  kaffe	  og	  
champagne.	  	  

Nilsen	   Arvid	   skuespiller	   mann	   7	   1964	  

m	  Odd	  Wentzel	  og	  ukjent	  
dame.	  TOT	  sitter	  i	  sofa	  ved	  et	  
salongbord.	  Hun	  i	  midten.	  
Han/de	  holder	  rundt	  henne,	  -‐	  
Hun	  lener	  seg	  mot	  den	  ene	  ,	  
kaffe	  og	  champagne.	  	  

Nilssen	   Gøran	   sv.kunstner	   mann	   9	   1964	  
HTOT,	  poserer	  foran	  
kunstverk,	  ser	  inn	  i	  kamera.	  	  
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Noach	   Astrid	   kunstner	   kvinne	   3	   1953	  

TOT-‐ovenfra,	  sitter,	  ser	  
alvorlig	  inn	  i	  kamera,	  
silkeskjerf	  i	  halsen.	  	  

Nordby	   Randi	   skuespiller	   kvinne	   12	   1954	  

HTOT,	  nedenfra,	  i	  
stua,"hjemme	  hos"	  smiler	  ned	  
i	  kamera,	  hendene	  i	  fanget,	  
mye	  luft	  over.	  	  

Nordrim	   Lars	   skuespiller	   mann	   6	   1951	   TOT-‐poserer	  i	  kostyme	  

Nordrim	   Lars	   skuespiller	   mann	   5	   1952	  
Portrett,	  fremoverlent	  inn	  i	  
kamera.	  	  

Nordrim	   Lars	   skuespiller	   mann	   5	   1956	  
Hjemme?	  Portrett,	  HNÆ,	  
profil,	  godstol	  

Nordrim	   Lars	   skuespiller	   mann	   	  	   1963	  
Portrett,	  rett	  forfra,	  ser	  inn	  
ikmaera,	  røyk	  i	  munnen.	  	  

Nordrim	   Lars	   skuespiller	   mann	   	  	   1950?	  

"Hjeme	  hos",	  sitter	  i	  slåbrokk	  i	  
godstol	  og	  viser	  frem	  et	  
sjekkhefte	  i	  hånden,	  ser	  inn	  i	  
kamera.	  	  

Nordrå	   Grete	   skuespiller	   kvinne	   8	   1967	  

"Serie,	  Skuespillere	  fra	  Det	  
Norske,	  Grete	  Nordrdå,	  Ole	  
Jørgen	  Nilsen	  og	  Jack	  
Fjeldstad",	  samles	  etter	  ferien.	  
Nordrå	  og	  Fjellstad	  danser	  i	  en	  
kafe(?)	  ,	  ler,	  får	  mye	  
oppmerksomhet.	  Fotografer	  
bak.	  	  

Norlund	   Johan	   skuespiller	   mann	   5	   1952	  
Portrett,	  fremoverlent	  inn	  i	  
kamera.	  	  

Norum	  
Anna	  
Margrethe	   kunstner	   kvinne	   4	   1953	  

TOT-‐	  står	  ved	  siden	  av	  et	  
maleri,	  skrå,	  ser	  på	  maleriet,	  
smiler,	  skejrf	  nedover	  brystet.	  	  

Nygaard	   Olav	   forfatter	   mann	   	  	  
udate
rt	  

Portrett-‐	  mye	  luft,	  hånden	  til	  
haken,	  tenker	  alvorlig,	  er	  inn	  i	  
kamera.	  	  

Nymark	   Kåre	   forfatter	   mann	   2	   1969	  

Hjemme	  hos",	  sitter	  avslapet	  i	  
en	  godstol	  i	  stua.	  ,	  bena	  i	  
kryss,	  smiler	  mot	  kamera	  

Næss	   Otto	   skuespiller	   mann	   9	   1958	  

med	  Paul	  Shoe	  eng	  sku?	  Sitter	  
ved	  et	  bord,	  HTOT-‐	  begge	  
leseri	  et	  manuskript,	  
oppbrettede	  skjorter.	  	  

Næss	  

Elna	  
Hallenber
g	   skuespiller	   kvinne	   2	   1961	  

HNÆ-‐	  portrett,	  litt	  skrå,	  
poserer,	  løfter	  haken	  og	  ser	  
inn	  i	  kamera,	  alvorlig.	  	  

Næss	   Kate	   forfatter	   kvinne	   10	   1962	  
Portrett,	  NÆ.	  Nøytral	  
bakgrunn,	  smiler	  til	  kamera.	  	  

Nörregaard	   Marit	   kunstner	   kvinne	   10	   1964	   TOT-‐sitter	  og	  arbeider,	  maler,	  
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TOT	  av	  bilder	  

Nøvager	   Else	   dk.skuespiller	   kvinne	   4	   1955	  

HTOT-‐portretter,	  skrå	  
nedenfra,	  sitter	  på	  en	  benk	  på	  
en	  kafe?	  Speil	  bak.	  Har	  på	  
ytterklær,	  lue	  og	  skjerf.	  	  

Nøvager	   Else	   dk.skuespiller	   kvinne	   12	   1959	  

På	  perrongen,	  profil,	  
ytterklær,	  smiler	  ned,	  
blomster	  i	  hånden.	  	  

Obstfelder	   Sigbjørn	   forfatter	   mann	   11	   1960	  
Avfotografering	  av	  byste	  av	  
ham	  

Oddvar	   August	   skuespiller	   mann	   7	   1952	  

HTOT-‐	  sitter	  ute	  på	  en	  benk,	  
Beina	  i	  kors,	  avslappet,	  
tilbakelent,	  gestikulerer,	  
prater,	  "tøyser".	  	  

Oddvar	   August	   skuespiller	   mann	   1	   1953	  

HTOT-‐portrett,	  ovenfra,	  mye	  
luft	  (vegg	  bak),	  ser	  på	  skrå	  inn	  
i	  kamera.	  Smiler	  skjevt.	  	  

Oddvar	   August	   skuespiller	   mann	   	  	   1954	   "Avfotograferinger"	  

Oddvar	   August	   skuespiller	   mann	   	  	   1958	  

Serier-‐HTOT,	  sitter	  i	  samtale,	  
gestikulerer,	  tar	  seg	  til	  hodet,	  
tenker,	  tweed,	  silkeskjerf,	  
rufstet	  på	  håret.	  	  

Oddvar	   August	   skuespiller	   mann	   7	   1959	  

Serie,	  HTOT,	  portretter,	  står	  
ved	  et	  vinfu,	  bil	  i	  bakgrunnen,	  
skrå,	  vender	  seg	  mot	  kamer,	  
smiler,	  Tweed,	  silkeskjerf.	  

Oddvar	   August	   skuespiller	   mann	   	  	   1959	  
Serie	  bilder	  fra	  prsiutdeling-‐	  
premiere?	  +	  bak	  scenen,	  	  

Ohlin	   Nils	  Olav	   skuespiller	   mann	   4	   1957	  

HTOT-‐	  sitter	  i	  sofa,	  skrå,	  
tweed,	  stort	  silkeskjerf	  i	  
halsen,	  holder	  røyk	  i	  hånden,	  
med	  munnstykke,	  
fremoverlent	  hodet,	  "i	  
samtale-‐	  lytter"	  

Ohlsen	   Fredrik	  
eng.	  
skuespiller	   mann	   	  	   1956	  

HNÆ,	  nedenfra,	  skrå,	  mye	  
luft/tak	  i	  bildet,	  smiler	  ned	  i	  
kamera.	  	  

Olrik	   Poul	   dk.forfatter	   mann	   1	   1965	  

"Dansk	  cigar	  og	  pipeekspert".	  
NÆ-‐ovenfra,	  sitter	  i	  stol,	  ser	  
ned	  til	  siden,	  pipe	  i	  munnen.	  
HTOT-‐	  forfra,	  sitter	  på	  stol	  
inntil	  bokhylle,	  fremoverlent,	  
pipe	  i	  munn,	  ser	  ned,	  hendene	  
samlet.	  	  

Olsen	  	   Victor	   kunstner	   mann	   8	   1963	  

HNÆ-‐portrett-‐nedenfra,	  ser	  
skrått	  ned	  i	  kamera,	  alvorlig.	  
Tweed.	  	  
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Opdahl,	   Ørnulf	   kunstner	   mann	   	  	   1968	  

Serie,	  "Hjemme	  hos",	  TOT	  ved	  
sjøen,	  skjærgård,	  båt,	  TOT	  
inne	  i	  stua,	  familien,	  kone,	  to	  
barn.	  Viser	  frem	  bilder	  inne	  i	  
stua.	  	  

Oppsal	   Arve	   skuespiller	   mann	   10	   1957	  
sitter	  på	  tribune	  med	  willy	  
hoel	  og	  hojer	  og	  heier	  

Opsahl	   Arve	   skuespiller	   mann	   8	   1956	  

"Malerpå	  Edderkoppen",	  TOT-‐
sitter	  på	  gulvet	  i	  et	  "verksted"	  
med	  malerbøtter.	  Maler	  

Opsahl	   Arve	   skuespiller	   mann	   1	   1961	  
HNÆ-‐i	  "sminken"får	  fikset	  
håret	  av	  en	  frisør.	  

Opsahl	   Arve	   skuespiller	   mann	   3	   1961	  

Serie-‐	  portretter	  av	  Opsahl	  i	  
ulike	  kostymer.	  Ser	  hele	  tiden	  
inn	  i	  kamera	  og	  gjør	  seg	  til.	  
1.april	  

Opsahl	   Arve	   skuespiller	   mann	   3	   1961	  

sitter	  ved	  et	  bord,med	  
kaffekopp	  foran	  seg,	  hånden	  
opp	  til	  haken-‐	  i	  samtale,	  mørk	  
dress.	  Portretter-‐HNÆ-‐	  Gjør	  
seg	  til	  /	  poserer,	  ulike	  
grimaser	  og	  ulike	  stilingerm	  
ned	  hendene	  opp	  til	  haken	  ,	  
hendene	  foldet,	  	  i	  kors	  etc.	  Ser	  
alltid	  inn	  i	  kamera	  

Opsahl	   Arve	   skuespiller	   mann	   	  	   1971	  

Opsahl-‐	  Schøneman	  og	  
Winger,	  TOT	  står	  i	  en	  trapp,	  
gutta	  henvender	  seg	  mot	  
henne	  i	  midten,	  hun	  smiler	  til	  
dem	  og	  inn	  i	  kamera.	  	  

Opsahl	   Arve	   skuespiller	   mann	   	  	   1963	  

Serie-‐portretter,	  NÆ-‐skrå,	  
vrirseg	  mot	  kamera.	  Haken	  
opp,	  smiler.	  Skjorte	  og	  
bukseseler,	  nøytral	  bakgrunn.	  

Ording	   Doro	   kunstner	   kvinne	   1	   1961	  

serie.	  HTOT,	  posserer,	  hånden	  
på	  et	  arkiv	  på	  ..	  ,	  haken	  opp,	  
smiler	  inn	  i	  kamera,	  kjole.	  
TOTi	  stua-‐står	  bak	  en	  lenestol,	  
hånden	  på	  stolen,	  ser	  rett	  
fram,	  og	  ser	  til	  siden	  hånden	  
på	  midjen,	  ser	  inn	  i	  kamera,	  	  

Orloff	   Clara	   kunstner	   kvinne	   3	   1958	  
HTOT-‐poserer	  bak	  kunstverk,	  
pen	  frakk,	  skjerf	  i	  halsen	  

Oscarsson	   Per	   sv.skuespiller	   mann	   6	   1958	  

Serie-‐HTOT-‐	  sitter	  i	  stol,	  lener	  
segover	  bord,	  samtaler	  med	  
en	  annen.	  Hodet	  på	  skrått,	  ser	  
inn	  i	  kamera.	  Hpnd	  opp	  til	  
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haken-‐tenker	  

Osouf	   Jean	   fr.kunstner	   mann	   1	   1962	  
HNÆ,	  nedenfra,	  skrå,	  sitter,	  
ser	  alvorlig	  inn	  i	  kamera	  

Osouf	   Jean	   fr.kunstner	   mann	   5	   1962	  

HTOT-‐	  ute	  i	  skauen,	  poserer	  
foran	  et	  tre,	  dress,	  hatt,	  norsk	  
flagg	  i	  nakken,	  holder	  hånden	  
opp	  og	  ut,	  med	  røyk	  i	  hånden,	  
haken	  opp.	  TOT-‐bøyer	  seg	  ned	  
gresset,	  flagg	  i	  hånden,s	  er	  inn	  
i	  kamera.	  	  

Ottesen	  
Anne	  
Marie	   skuespiller	   kvinne	   7	   1970	  

"Serie.	  Skuepsillere	  ved	  
nationaltheatret	  fotografert	  
på	  balkongen",	  alle	  smiler	  
"skøyer"/	  ler.	  Sverre	  Anker	  
Ousdal,	  Henny	  Moan,	  Ingerid	  
Vardun,	  Joachim	  Calmeyer,	  
Frank	  Robert.	  	  

Otti	  (?)	   Astrid	   dk.forfatter	   kvinne	   1	   1953	  

HTOT-‐poserer	  foran	  en	  gardin,	  
holder	  opp	  en	  svær	  måke	  over	  
hodet.	  Smiler	  inn	  i	  kamera	  

Owe	   Bård	   skuespiller	   mann	   4	   1963	  

serie,	  m.frue,	  HTOT-‐sitter	  i	  
sofa	  "hjemme".begge	  
røyker.Hun	  med	  bena	  i	  kors,	  
litt	  stivere	  enn	  ham,	  han	  mer	  
tilbakelent,	  holder	  armen	  bak	  
rygglenet,	  .	  Begge	  smiler	  inn	  i	  
kamera.	  Ser	  på	  hverandre.	  
Hun	  "feminin"poserer,	  han	  
maskulin	  

Palme	   Ulf	   sv.skuespiller	   mann	   12	   1956	  

HTOT,	  fra	  siden,	  sitter	  ved	  et	  
matbord/frokost/	  egg.	  Begge	  
har	  tweeddress,	  Kulle	  holder	  
på	  med	  egget,	  Palme	  ser	  i	  
kamera	  

Paolozzi	   Edvardo	   eng.kunstner	   mann	   12	   1961	  

HNÆ-‐	  nedenfra,	  nøytralt	  rom,	  
ser	  tilsiden,	  sitter,	  ser	  skrått	  
forbi	  kamera,	  i	  samtale(	  
publisert	  13	  des,	  kun	  av	  
kunsten)	  

Passer	  	   Dirch	   dk.skuespiller	   mann	   12	   1962	  

HTOT-‐	  nedenfra,	  sitter	  i	  en	  
stol,	  mørk	  dress,	  med	  
kaffekopp	  i	  hånden,	  smiler	  
ned	  i	  kamera.	  
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Paulsen	   Carl	  E.	  	   kunstner	   mann	   1	   1965	  

serie	  bilder	  fra	  gaten.	  TOT-‐
stårmed	  hund	  i	  bånd,	  prater	  
med	  journalist.	  HNÆ-‐på	  et	  
gatehjørne,	  ser	  ut	  i	  gaten,ser	  
rett	  inn	  i	  kamera.	  	  

Paulsen	   Carl	  E.	  	   kunstner	   mann	   	  	   1967	   TOT-‐EXT-‐peker	  mor	  et	  hus	  

Paulsson	   Katarina	   sv.forfatter	   kvinne	   6	   1957	  

HTOT-‐	  på	  gaten,	  fra	  
siden/skrå,	  smiler	  inn	  i	  
kamera.	  HNÆ-‐ler	  inn	  i	  kamera.	  	  

Paulsson	   fru	   kunstner	   kvinne	   10	   1964	  

TOT-‐skr,	  foran	  kunstverk	  (ryer)	  
holder	  på	  ryene,	  ser	  til	  siden,	  
snur	  seg	  mot	  kamera,	  smiler	  	  

Paus	   Anne	   kunstner	   kvinne	   5	   1970	  

HNÆ-‐skrå,	  ler	  forbi	  kamera,	  og	  
er	  inn	  i	  kamera,	  i	  samtale,	  
smiler	  hele	  tiden,	  skjerf	  i	  
halsen,	  bånd	  i	  håret.	  	  

Pedersen	  
Carl-‐
Henning	   dk.kunstner	   mann	   2	   1962	  

TOT-‐poserer	  foran	  verk,	  ser	  
inn	  i	  kamera	  

Pedersen	   Ragnar	   kunstner	   mann	   10	   1965	  

TOT-‐ovenfra,	  sitter	  i	  en	  sofa	  
sammen	  med	  en	  annen,	  
amnn,	  masse	  tegninger	  spredt	  
utover	  bordet,	  de	  kikker	  
sammen	  på	  tegningene.	  HNÆ,	  
profil,	  sitter	  i	  en	  stol,	  lener	  seg	  
på	  bordet,	  ser	  ver	  bordet,	  i	  
samtale,	  armer	  lener	  seg	  på	  
knærne,	  hender	  samlet.	  	  

Peper	   Richard	   am.forfatter	   mann	   7	   1955	  

TOT,	  ovenfra,	  står	  nederst	  ved	  
en	  landgard,røyk	  i	  munnen/	  
ståt	  ien	  kø	  ved	  en	  disk	  inni	  
båten.	  Røyk	  i	  munnviken	  

Pettersen	   Sverre	   kunstner	   mann	   10	   1954	  

Viser	  frem	  "kunstglass"	  
HNÆ/TOT-‐	  profil,	  holder	  glass	  
litt	  opp,	  betrakter	  det,	  ser	  inn	  i	  
kamera.	  Dress,	  sløyfe,	  
brysttørkle,	  lener	  seg	  til	  en	  
vegg.	  Mørke,	  tykke	  briller.	  	  

Pettersen	   R.	   forfatter	   mann	   10	   1959	   	  	  

Pettersen	   Håkon	   kunstner	   mann	   9	   1962	  

TOT-‐posserer	  foran	  verk,	  
armene	  i	  kors,	  ser	  inn	  i	  
kamera,	  håndet	  hevet,	  viser.	  
Skjorte	  brettet	  opp,	  smiler..	  	  

Philgren	   May	  
fin.skuespille
r	   kvinne	   	  	  

udate
rt	  

(sent	  50	  beg	  60)	  TOT-‐	  sitter	  
ved	  siden	  av	  Runar	  
Schaumann,	  på	  theatercafeen	  
(?	  Søyler	  i	  rommet).	  Pen,	  
mørk,	  kjole,	  perlekjede,	  ret	  i	  



	   145	  

ryggen-‐	  glamour.	  Han	  
henvender	  seg	  til	  henne.	  	  

Philippe	   Jullian	   fr.	  Kunstner	   mann	   	  	  
udate
rt	   Portett-‐Hnæ,	  sitter	  

Phillips	   Sian	  
eng.	  
skuespiller	   kvinne	   10	   1957	  

HNÆ-‐nedenfra,	  skrå,	  
smiler/poserer	  inn	  i	  kamera.	  
Glamorøs	  hatt,	  pelskåpe,	  
hansker,	  skjerf.	  	  

Piementel	   Jaimé	   sp.kunstner	   mann	   10	   1964	  

HTOT,	  skrå,	  poserer	  bak	  
skulptur,	  hendene	  i	  kryss(	  
holder	  rundt	  armene),	  ser	  
alvorlig	  inn	  i	  kamera	  (på	  et	  
galleri).	  	  

Pod..	   Michael	   rus.kunstner	   mann	   1	   1957	  

HTOT	  nedenfra,	  skrå,	  sitter,	  
armene	  i	  kors,	  tweed,	  slips,	  
lukket	  munn,	  alvorlig	  mine,	  
ser	  ned	  i	  kamera	  

Pollan	   Ole	  Jørgen	   forfatter	   mann	   8	   1967	  

HTOT-‐ovenfra,	  skrå,	  sitter	  ved	  
et	  bord,	  smiler	  inn	  i	  kamera.	  
Lener	  hendene/armene(?)	  på	  
bordet,	  åpen	  jakke,	  lys	  skjorte	  
inni,	  bart	  

Prebensen	   Evelyn	   kunstner	   kvinne	   2	   1961	  

HTOT-‐nedenfra,	  hodet	  på	  
skake,	  smiler	  ned	  i	  kamera,	  
"pyntet"-‐svart	  genser,	  
høyhalser	  under,	  
blomst/brosje	  på	  genser,	  kort	  
hår.	  Publisert	  3.	  februar	  

Preper	   Asbjørn	   kunstner	   mann	   2	   1958	  
HTOT-‐ser	  til	  siden,	  mørk	  dress,	  
slips	  malerier	  i	  bakgrunne.	  	  

Raaen	   Asle	   kunstner	   mann	   10	   1965	  

HTOT-‐	  poserer	  foran	  
kunstverk,	  mørk	  tweed,	  pipe	  i	  
munnen,	  gestikulerer	  med	  
pipa	  i	  hånden	  "forklarer"	  

Raaen	   Asle	   kunstner	   mann	   11	   1966	  
HNÆ-‐ovenfra,	  sitter,	  tweed,	  
ser	  bort	  til	  siden.	  	  

Raknerud	   Gunda	   kunstner	   kvinne	   	  	  
udate
rt	  

HNÆ,	  nedenfra,	  står,	  smiler	  
inn	  i	  kamera,	  hodet	  på	  skakke,	  
sser	  alvorligned	  i	  kamera.	  
Mørk	  dressjakke,	  skjerf	  i	  
halsen,	  lue.	  	  

Ramm	   Eva	   forfatter	   kvinne	   11	   1958	  

HNÆ-‐	  fra	  siden,	  hun	  ler	  og	  ser	  
rett	  frem	  til	  siden,	  hjemme	  i	  
stue,	  alvorlig	  også.	  	  

Ranheimsæthe Ørnulf	   kunstner	   mann	   	  	   1967	   HNÆ-‐fra	  siden,	  holder	  opp	  
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r	   bok/forside	  

Rasmunssen	   Kjell	   kunstner	   mann	   6	   1958	  

HNÆ-‐	  skrå,	  sitter	  tilbakelent,	  i	  
en	  godstol	  ved	  et	  vindu,	  røyk	  i	  
hånden,	  dress,	  "avslappet".	  	  

Ree	   Edmund	   kunstner	   mann	   2	   1961	  

HTOT-‐nedenfra,	  ser	  ned	  i	  
kamera,	  hodet	  på	  skakke,	  
smiler,	  skjerf.	  	  

Refson	   Tor	   kunstner	   mann	   	  	   1964	   HTOT-‐	  holder	  frem	  kunstverk.	  

Reichhardt	   Poul	   dk.skuespiller	   mann	   6	   1961	  

HTOT,	  sitter	  ved	  et	  kaffebord,	  
fra	  siden,	  sitter	  vendt	  mot	  en	  
over	  bordet,	  prater.	  Inne	  fra	  
et	  fly,	  sitter	  på	  armlenet	  til	  et	  
sete	  og	  serverer	  to	  
flyvertinner-‐>	  flørtende,	  har	  
på	  seg	  uniform.	  Går	  ned	  fra	  
flytrapp.	  	  

Reiss	   Elisabeth	   kunstner	   kvinne	   10	   1951	  

HNÆ/HTOT,	  ovenfra,	  sitter	  
ved	  et	  bord,	  samtaler.	  Sitter	  i	  
en	  godstol,	  vrir	  seg	  til	  siden,	  
ser	  ut	  av	  vinduet,	  smiler.	  	  

Reiss	   Elisabeth	   kunstner	   kvinne	   1	   1966	  

HTOT-‐sitter	  i	  sofa,	  lener	  
armen	  på	  sofaryggen,	  og	  
hånden	  på	  haken,	  smiler	  inn	  i	  
kamera,	  haken	  opp,	  

Reiss	   Helge	   skuespiller	   mann	   	  	  
udate
rt	  

HNÆ-‐nedenfra,	  skrå,	  ser	  til	  
seiden,	  mye	  luft/tak	  i	  bildet.	  	  

Reomert	   Poul	   dk.skuespiller	   mann	   8	   1963	  

Bilde	  av	  han	  på	  TV.	  Portrett,	  
sitter	  i	  stol,	  HNÆ-‐ovenfra,	  på	  
kafè.	  Stor	  sigar,	  svart	  
silkeskjerf.	  	  

Reschen	   Maja	   kunstner	   kvinne	   3	   1966	  
Poserer	  evd	  siden	  av	  
kunstverk	  

Revold	   Irmelin	   kunstner	   kvinne	   	  	   1953	  
Portrett,	  HTOT,	  nedenfra,	  mye	  
luft,	  ser	  ned	  i	  kamera	  

Rhoden	   John	   am.kunstner	   mann	   1	   1956	  
HTOT,	  sammen	  med	  
kunstverk,	  ser	  i	  kamera,	  smiler	  

Rian	   Johs	   kunstner	   mann	   4	   1956	  
HTOT,	  nedenfra,	  mye	  luft,	  
holder	  i	  noe	  

Rian	   Johs	   kunstner	   mann	   10	   1957	  

HTOT,	  profil,	  står	  i	  et	  stort	  
rom,	  røyker	  pipe,	  ser	  ut.	  
Forfra.	  TOT-‐	  arbeider	  med	  
bilde.	  	  

Rifbjerg	   Klaus	   dk.forfatter	   mann	   10	   1969	  

HTOT-‐sammen	  med	  en	  dk	  
scenendekoratør.	  De	  klemmer	  
rundt	  hverandre	  og	  ler.	  På	  et	  
museum?	  TOT-‐	  bak	  et	  
skrivebord	  på	  et	  kontor	  med	  
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en	  bok	  foran	  seg,	  	  og	  et	  
askebeger.	  Ser	  skrått	  i	  nn	  i	  
kamera.	  	  

Ring	   Gerda	   skuespiller	   kvinne	   5	   1961	  

HTOT-‐	  viser	  frem	  en	  statue,	  
betrakter	  den,	  smiler	  Publisert	  
9	  mai	  

Ringel	   Pierre	   fr.skuespiller	   mann	   3	   1953	  

HTOT-‐	  Sitter	  ved	  et	  bord	  og	  
skriver	  noe/	  signerer?	  
Slåbrokk,	  ser	  mot	  kamera	  og	  
smiler,	  sitter	  en	  eldre	  dame	  
bak.	  Hotellrom?	  

Ringnes	  	   Laura	   kunstner	   kvinne	   11	   1959	  

HNÆ-‐	  skrå,	  nedenfra,	  hun	  ser	  
ned	  i	  kamera,	  .	  NÆ,	  foran	  
bilde,	  betrakter	  bildet.	  	  

Risan	   	  	   kunstner	   mann	   1	   1964	  
TOT,	  sitter	  på	  en	  gardintrapp,	  i	  
arbied	  

Risan	   	  	   kunstner	   mann	   	  	   1968	   HTOT-‐	  viser	  frem	  maleri	  

Risan	   Knut	   skuespiller	   mann	   5	   1968	  

"hjemme	  hos",	  sittter	  i	  sofa,	  
HNÆ,	  drikker	  kaffe,	  hendene	  
til	  ansiktet-‐tenker,	  albuer	  på	  
bordet,	  hender	  foldet,	  ser	  inn	  i	  
kamera,	  smiler,	  hodet	  på	  
skakke.	  "Privat",	  serie	  bilder	  
hjemmefra,hun	  står	  bak	  ham	  
som	  spiller	  piano.	  Han	  sitter	  
på	  gresset	  ogleker	  med	  barna.	  
Står	  sammen	  med	  kone	  bak	  
husken.	  Står	  foran	  et	  speil	  og	  
retter	  på	  sløyfen.	  	  

Risan	   Knut	   skuespiller	   mann	   1	   1969	  

m	  familie-‐serie.	  Holder	  baby	  i	  
armene,	  sitter	  sammen	  med	  
gutt	  i	  stolen,	  holder	  rundt	  
ham,	  ler,	  holder	  gutten	  i	  
hånden.	  Barn	  

Rise	   Bjarne	   kunstner	   mann	   5	   1958	  

m/	  Olaf	  Thrap	  Meyer,	  HTOT-‐	  
de	  står	  sammen	  henvender	  
seg	  mot	  hverandre.	  	  

Rise	   Bjarne	   kunstner	   mann	   3	   1960	  
Serie,	  TOT,	  han	  arbeider,	  
nedenfra,	  inne	  i	  en	  kirke.	  	  

Rittun	   Torstein	   kunstner	   mann	   1	   1952	   HTOT-‐viser	  på	  et	  bilde	  

Rittun	   Torstein	   kunstner	   mann	   3	   1958	  

TOT-‐fra	  kaja,	  står	  foran	  en	  stor	  
båt,	  med	  en	  dame	  og	  noen	  
andre,	  gliser.	  	  

Rittun	   Torstein	   kunstner	   mann	   6	   1961	  

HTOT-‐	  galleri,	  holder	  opp	  et	  
bilde.	  Ser	  alvorlig	  inn	  i	  kamera	  
22.juni	  
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Rittun	   Torstein	   kunstner	   mann	   10	   1963	  
HTOT-‐	  galleri,	  holder	  opp	  et	  
bilde	  

Rittun	   Torstein	   kunstner	   mann	   7	   1964	  

Serie,	  TOT,	  utenfor	  et	  ..(?)	  står	  
med	  kone	  og	  barn	  på	  trappen.	  
Lusekofte.	  TOT,	  i	  arbeid,	  maler	  
på	  et	  stor	  bilde.	  	  

Robbe-‐Grillet	   Alain	   fr.forfatter	   mann	   5	   1960	  
HTOT,	  sitter	  og	  lener	  seg	  over	  
et	  gelender.	  	  

Rode	   Ebbe	   skuespiller	   kvinne	   6	   1951	  

HNÆ,	  ovenfra,	  sitter	  i	  en	  
lenestol	  på	  en	  veranda,	  ser	  
opp	  og	  inn	  i	  kamera,	  hendene	  
hviler	  på	  bena,	  fremoverlent.	  
Holder	  rundt	  og	  klemmer	  på	  
en	  dame,	  stpr	  bak	  henne.	  	  

Rode	   Ebbe	   skuespiller	   kvinne	   5	   1958	  
Premiere-‐TOT,	  mottar	  
blomster	  på	  scenen.	  	  

Rolfsen	   Alf	   kunstner	   mann	   6	   1971	  

"Utdeling	  av	  St.	  Halvard	  
medalje".	  TOT-‐	  midtpunkt,	  
menn	  i	  dress.	  Èn	  dame.	  	  

Roll	   Halvor	   forfatter	   mann	   11	   1967	  

HNÆ,	  ovenfra,	  skrå,	  sitter,	  ser	  
rett	  frem,	  alvorlig,	  jakke	  åpen,	  
genser,	  skjorte	  og	  slips.	  	  

Rom	   Siri	   skuespiller	   kvinne	   6	   1968	  

HTOT-‐nedenfra,	  profil,	  lener	  
seg	  bakover,	  støtter	  hodet	  
med	  armen,	  ser	  alvorlig	  rett	  
frem.	  	  

Rongen	   Bjørn	   forfatter	   mann	   1	   1959	  

Serie-‐hjemme.	  TOT	  av	  huset	  
utenfor.	  Sammen	  med	  to	  
andre,	  holder	  rundt	  den	  ene.	  
Vinker	  med	  armen	  inn	  i	  
kamera.	  	  

Rossi	   Roberto	   it.skuespiller	   mann	   	  	  
udate
rt	  

HNÆ-‐	  i	  en	  sofa,	  lener	  seg	  til	  
siden,	  skjerf	  rundt	  halsen,	  
tweed.	  	  

Rude	   Rolf	   kunstner	   mann	   3	   1957	  

HNÆ-‐nedenfra,	  fra	  siden,	  
hånden	  opp,	  ser	  litt	  ned,	  
alpelue,	  skejrf,.	  En	  del	  luft/tak	  
i	  bildet.	  	  

Rumohr	   Knut	   kunstner	   mann	   10	   1952	  

HTOT,ved	  siden	  av	  verk,	  viser	  
på	  bildet	  med	  hendene,	  
hånden	  i	  lomma.	  	  

Rydland	   Amund	   skuespiller	   mann	   	  	   1958	  

"70	  år",	  sitter	  i	  stua,	  "hjemme	  
hos",fremoverlent,	  tweed,	  
slips,	  alvorlig.	  
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Ryen	   Sidsel	   skuespiller	   kvinne	   8	   1967	  

"ved	  sesongstart	  på	  Oslo	  Nye,	  
teatersjef	  Toralv	  Maurstad,	  
Sverre	  Anker	  Ousdal,	  "Ryen	  er	  
midtpunkt,	  gliser/ler	  rett	  inni	  
kamera,	  gutta	  rundt,	  smiler	  
bredt,	  HTOT,.	  	  

Ryg	   Arne	   skuespiller	   mann	   5	   1957	  

m	  kone,	  HTOT,	  står	  ved	  siden	  
av	  hverandre,	  ser	  ut	  av	  
vinduet.	  	  

Rygh	  
Aase	  
Texman	   kunstner	   kvinne	   10	   1957	   TOT-‐posererved	  siden	  av	  verk	  

Rygh	  
Aase	  
Texman	   kunstner	   kvinne	   9	   1965	  

HNÆ-‐	  rett	  på,	  ser	  inn	  i	  
kamera,	  smiler,	  hodet	  litt	  på	  
skakke.	  	  

Rønning	   Sven	   forfatter	   mann	   	  	   1966	  

NÆ-‐	  litt	  fra	  siden,	  ovenfra,.	  
Store	  briller,	  ser	  alvorlig	  til	  
siden,	  og	  inn	  i	  kamera.	  Mørk	  
dress,	  slips,	  "cool".	  

Rønning	   Åge	   forfatter	   mann	   	  	   1971	  

NÆ-‐portrett,	  fra	  siden,	  ser	  til	  
siden-‐	  v-‐genser	  og	  skjorte.	  
HTOT-‐	  sitter	  i	  godstol,	  beina	  i	  
kors,	  siig	  i	  hånden,-‐røyker.	  
NÆ-‐	  tar	  et	  trekk	  av	  røyken	  

Råde	   Wilhelm	   kunstner	   mann	   8	   1956	  

HNÆ-‐fra	  siden,	  lener	  seg	  til	  en	  
vegg,	  ser	  ut	  til	  siden,	  
mellommørk	  dress,	  hodet	  på	  
skakke,	  smiler	  skjevt.	  TOT-‐
poserer	  foran	  en	  vogn/maleri	  
oppå	  vognen,	  henda	  i	  lomma,	  
pipe	  i	  	  munnenm	  ser	  inn	  i	  
kamera.	  TOT-‐gate	  med	  vogn.	  	  

Saaberg	   Inger	   sv.forfatter	   kvinne	   8	   1967	  

Portett-‐HNÆ-‐fra	  siden,	  sitter	  i	  
godstol,	  rutete	  skjorte	  ,	  briller	  
på	  hodet,	  smiler,	  ler,	  hånden	  
til	  haken-‐tenker	  

Saaberg	   Lasse	   forfatter	   mann	   8	   1967	  

(mannen	  til	  inger)	  HTOT-‐
forfra,	  sitter	  i	  lenestol	  med	  
pipe,	  beina	  i	  kors,	  ler	  og	  
alvorlig,	  gestikulerer.	  HNÆ	  
profil,	  hånden	  til	  haken,	  
tenker,	  albuer	  på	  bordet,	  
hender	  samlet	  
"collegegenser".	  

Saenger	   Minne	   skuespiller	   kvinne	   1	   1957	  

HTOT-‐	  forfra	  og	  fra	  siden,	  
sitter	  i	  sofa,	  
slåbrokk/kimmono.	  Forfra-‐
poserer,	  haken	  opp,	  ser	  inn	  i	  
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kamera.	  Siden:	  Beina	  i	  kors	  
med	  en	  bok	  i	  fanget,	  ler	  inn	  i	  
kamera.	  

Saenger	   Minne	   skuespiller	   kvinne	   8	   1957	  

HTOT-‐serinn	  i	  kamera,	  og	  ser	  
til	  siden.	  Kjole,	  smykke,	  holder	  
hendene	  rundt	  knærne.	  

Sandsdalen	   Halvor	   forfatter	   mann	   12	   1952	  

HNÆ-‐portrett,	  sitter,	  smiler	  til	  
høyre	  for	  kamera,	  mørk	  pen	  
dress,	  slips	  

Schaflerer	   Solveig	   kunstner	   kvinne	   3	   1957	  

TOT-‐	  nedenfra,	  sitter	  øverst	  i	  
en	  liten	  trapp,	  poserer,	  hodet	  
til	  siden,	  smiler	  inn	  i	  kamera,	  
kunstverk	  i	  hendene	  

Scheibler	   Hrorar	   kunstner	   mann	   11	   1962	  
TOT-‐	  sitter	  ved	  dien	  av	  maleri,	  
betrakter	  maleriet	  

Schjøllberg	   Guido	   kunstner	   mann	   2	   1956	  

HNÆ-‐	  portrett,	  mørk	  dress,	  
slips,	  elegant,	  nøytral	  
bakgrunn,	  ser	  alvorllig	  inn	  i	  
kamera	  

Schoberovan	   Eva	   skuespiller	   kvinne	   2	   1968	  

HTOT-‐	  3	  kvinner,	  ser	  mot	  
kamera,	  smiler,	  alle	  tre	  holder	  
champagneglass	  i	  hånden	  i	  
brysthøyde	  	  

Schollin	   Christine	   sv.skuespiller	   kvinne	   2	   1959	  

HTOT-‐	  portrett,	  sitter	  ved	  et	  
bord	  i	  stuen,	  smiler	  inn	  i	  
kamera,	  elegant	  kjole	  

Schoulgin	   Eugine	   am.forfatter	   mann	   9	   1970	  

portrett-‐	  HNÆ/NÆ,	  mørk	  
dress,	  store	  briller,	  alvorlig	  
mine,	  "cool	  image".	  

Schreiner	  	   Ragnar	  	   skuespiller	   mann	   6	   1952	  

HNÆ-‐portrett,	  sitter	  i	  stol,	  
poserer,	  smiler	  inn	  i	  kamera,	  
holder	  sigarett	  i	  hånden,	  
tweed,	  slips	  

Schultz	   Laura	   kunstner	   kvinne	   7	   1955	  
Holder	  opp	  kunstverk,	  pels	  
hatt,	  ser	  ned	  i	  kamera	  

Schultz	   Alexander	   kunstner	   mann	   10	   1955	  
HTOT-‐	  holder	  opp	  maleri,	  
betrakter	  maleriet,	  tweed.	  

Schultz	   Alexander	   kunstner	   mann	   1	   1961	  

TOT-‐	  poserer,	  ved	  siden	  av	  
verk,	  ser	  alvorlig	  inn	  i	  kamera.	  
Publisert	  3.feb	  

Schøll	   Marianne	   kunstner	   kvinne	   6	   1957	  

HNÆ-‐sitter	  i	  en	  sofa	  ved	  et	  
bord	  på	  restaurant,	  
dressjakke,	  smiler/ler	  inn	  i	  
kamera	  
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Schønemann	   Aud	   skuespiller	   kvinne	   6	   1970	  

Portrett-‐HNÆ,	  titter	  frem	  fra	  
en	  vegg,	  holder	  hånden	  på	  
veggen,	  poserer,/ler	  inn	  i	  
kamera	  

Selmer	   Hans	  Erik	   forfatter	   mann	   	  	  
udate
rt	  

HTOT-‐sitter	  i	  en	  stol,	  forfra,	  
dress	  og	  slips	  

Seyer	   Hans	   kunstner	   mann	   	  	  
udate
rt	   TOT,	  poserer	  bak	  verk	  

Shade	   Virtus	   forfatter	   mann	   11	   1965	  
HTOT/HNÆ-‐	  sitter	  i	  stol,	  dress,	  
alvorlig,	  	  fra	  siden	  

Signe	   Øien	   kunstner	   kvinne	   5	   1957	  

TOT-‐poserer	  ved	  siden	  av	  
verk,	  ,	  profil,ser	  på	  verket.	  	  
elegant	  prikkete	  kåpe,	  alpelue.	  	  

Sigurdson	   Eystein	   kunstner	   mann	   9	   1959	  

HNÆ-‐	  portrett,	  nedenfra,	  ser	  
opp	  og	  til	  sieden,	  dress	  og	  
slips	  

Silseth	   Eli	   kunstner	   kvinne	   10	   1954	  
NÆ	  nedenfra,	  ser	  til	  siden,	  
slåbrokk?	  

Silseth	   Eli	   kunstner	   kvinne	   10	   1958	  

HTOT-‐	  portrett,	  ovenfra,	  
siden,	  sitter	  bak	  et	  bord,	  
gestikulerer,	  "smart	  jakke".	  	  

Simon	   Li	   kunstner	   kvinne	   11	   1960	  

TOT-‐	  bilde	  av	  Lie,	  holder	  opp	  
genser	  (verk)	  poserer	  med	  
klærne,	  hendene	  på	  hofta.	  	  

Siridonovich	   Olga	  
jug.skuespille
r	   kvinne	   3	   1960	  

TOT-‐fra	  siden/profil,	  sitter	  ved	  
et	  kaffebord	  og	  røyker,	  
"feminin",	  pelslue,	  perlekjede,	  
neglelakk	  

Sitter	   Inger	   kunstner	   kvinne	   1	   1956	  
TOT-‐men	  betrakter	  bilde	  i	  
utstilling,	  	  

Sitter	   Inger	   kunstner	   kvinne	   11	   1961	  

TOT,	  Inger	  og	  en	  mann	  titter	  
ut	  bak	  noen	  søyler.	  (publisert	  
3.nov)	  

Sitter	   Inger	   kunstner	   kvinne	   12	   1969	  

sitter	  i	  en	  smart	  sofa,	  sbeina	  i	  
kors,	  prater	  med	  noen	  til	  
venstre	  for	  kamera,	  lener	  seg	  
på	  sofaryggen	  

Sitter	   Inger	   kunstner	   kvinne	   	  	   	  	  

TOT-‐	  inger	  og	  Finn	  
Christiansen	  betrakter	  en	  liten	  
skulptur,	  profil.	  	  

Sitter	   Inger	   kunstner	   kvinne	   	  	   	  	   Poserer	  foran	  verk	  
Sjøberg	   	  	   sv.kunstner	   mann	   3	   1967	   kun	  bilder	  av	  malerier	  

Sjödin	  
Margareth
a	   sv.skuespiller	   kvinne	   3	   1968	  

TOT,	  sitter	  i	  stol,	  holder	  
blomst,	  mann	  i	  mørk	  dress	  
sitter	  på	  skammelen	  og	  holder	  
på	  blomsterhodet.	  Kort	  skjerf,	  
beina	  krysset,	  høye	  hæler-‐	  
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"feminin-‐maskulin"	  

Sjølie	   Inger	   kunstner	   kvinne	   2	   1954	  

HTOT-‐sammen	  med	  en	  mann,	  
hun	  smiler	  med	  hodet	  på	  
skakke	  inn	  i	  kamera,	  han,	  
øynene	  lukket,	  ler-‐ser	  rett	  
fram	  	  

Sjølie	   Inger	   kunstner	   kvinne	   2	   1960	  

Oppstilt	  mellom	  kunstverk.	  
Buksedress,	  haken	  opp	  
(poserer),	  hendene	  på	  ryggen.	  	  

Sjølie	   Inger	   kunstner	   kvinne	   3	   1962	  

TOT-‐poserer	  sittende	  på	  en	  
hylle	  ved	  siden	  a	  kunstverk,	  
slimer	  skjevt,	  hendene	  samlet	  
på	  låret.	  	  

Sjølie	   Inger	   kunstner	   kvinne	   11	   1964	  

TOT-‐lener	  seg	  inn	  til	  en	  vegg,	  
ved	  siden	  av	  kunstverk,	  armer	  
i	  kors,	  hodet	  på	  skakke,	  bena	  i	  
kryss,	  smiler	  

Skaare	   Jørgen	   kunstner	   mann	   7	   1960	   TOT-‐i	  arbeid	  

Skagen	   Ray	   forfatter	   mann	   10	   1971	  

HNÆ-‐portrett,	  ser	  rett	  frem	  og	  
til	  siden,	  langt	  hår,	  bart,	  dress,	  
ler	  inn	  i	  kamera,	  og	  ser	  alvorlig	  
ned	  

Skilt	   Gøran	  
sv/fin.forfatt
er	   mann	   	  	  

udate
rt	  

HTOT-‐portretter,	  sitter	  i	  
morgenkåpe	  

Skjeldal	   Knut	   kunstner	   mann	  	   	  	  
udate
rt	   portrett-‐	  smiler	  ned	  i	  kamera	  

Skjærasen	   Einar	   forfatter	   mann	   11	   1951	  
HTOT-‐	  portretter,	  smiler	  inn	  i	  
kamera.	  	  

Skjærasen	   Einar	   forfatter	   mann	   10	   1953	  

TOT-‐danser	  med	  kona,	  begge	  
ler,	  par	  i	  bakgrunnen	  som	  
danser.	  

Skjønberg	   Espen	   skuespiller	   mann	   12	   1955	  

Portrett.HNÆ,-‐	  fra	  siden,	  sitter	  
i	  stol,	  ser	  alvorlig	  ned,	  mørk,	  
pen	  dress.	  

Skjønberg	   Espen	   skuespiller	   mann	   12	   1955	  

TOT-‐	  fra	  en	  stue,	  holder	  rundt	  
en	  kvinnne/koma	  (?).	  Hun	  
smiler,	  han	  alvorlig.	  	  

Skjønberg	   Espen	   skuespiller	   mann	   3	   1956	  

Med	  MONA	  HOFFLAND,	  htot-‐
svært	  pene	  i	  tøyet,.	  Han	  står	  
over	  henne,	  tenner	  røyken.	  
Hun	  sitter,	  blomster	  i	  fanget,	  
pels-‐	  "diva-‐glamour"	  

Skjønberg	   Espen	   skuespiller	   mann	   6	   1956	  

Peder	  Cappelen,	  Thoralv	  
Maurstad,	  sitter	  ved	  et	  
kafebord,	  drikker	  kaffe,	  Htot-‐	  
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poserer	  inn	  i	  kamera.	  	  

Skjønberg	   Pål	   skuespiller	   mann	   3	   1962	  

HNÆ-‐portrett,	  sitter	  
fremoverlendt,	  ser	  til	  siden,	  
litt	  alvorlig,-‐fritidjsjakke	  og	  
slips.	  	  

Skjønberg	   Espen	   skuespiller	   mann	   12	   1962	  

"gutteklubb-‐	  viktige	  menn",	  
med	  Per	  Oscarsson,	  Erik	  mørk,	  
,	  sitter	  ved	  et	  bord,	  sitter	  ved	  
et	  kafebord,	  
scnapps/shotglass/	  ,søyk	  og	  
askebeger,	  ler.	  Halvpene	  i	  
tøyet.	  	  

Skjønberg	   Henny	   skuespiller	   kvinne	   12	   1962	  

"Det	  norske	  teater	  feirer	  50-‐
års	  jubileum	  Foran	  teatre.t	  
står	  Lars	  Tvinde,	  Edvard	  
Drabløs,	  	  

Skjønberg	   Espen	   skuespiller	   mann	   	  	  
udate
rt	   Holder	  på	  en	  kattunge	  

Skjønsberg	   Kari	   forfatter	   kvinne	   1	   1961	   NÆ-‐ser	  til	  siden,	  ler	  	  

Skold	   Bo	   sv.forfatter	   mann	   1	   1963	  

HNÆ-‐noe	  ovenfra,	  ser	  til	  
siden,	  stweed,	  slips,	  hånd	  opp	  
til	  ansiktet,	  finger	  opp	  mot	  
tinning,	  tenker.	  	  

Skrede	   Ragnvald	   forfatter	   mann	   2	   1964	  
HNÆ-‐ser	  til	  siden,	  poserer,	  
alvolig,	  mørk	  dress,	  slips.	  

Skulstad	   Terje	   forfatter	   mann	   10	   1971	  

NÆ-‐litt	  fra	  siden,	  høyhalser,	  
ser	  litt	  opp	  inn	  i	  kamera,	  
smiler	  

Smith	   Victor	   kunstner	   mann	   5	   1954	  

HNÆ-‐portrett,	  sitter,	  ser	  til	  
siden	  og	  inn	  i	  kamera.	  
Tilbakelent.	  

Smith-‐Hald	   Bjørn	   kunstner	   mann	   	  	   	  	  

Næportrett,	  skrå,	  hjemme-‐	  
bilder	  i	  bakgrunnen,	  dress,	  
slips	  

Soet	   Botten	   skuespiller	   kvinne	   3	   1953	  
HTOT-‐sitter	  i	  godstol,	  hatt,	  ser	  
inn	  i	  kamera	  med	  et	  lite	  smil.	  	  

Solheim	   Elling	   forfatter	   mann	   10	   1958	  

"hjemme	  hos",	  sengeliggende	  
med	  kona	  ved	  siden	  av,	  +	  en	  
dokke	  bak	  på	  puten,	  ler.	  	  I	  
godstol	  med	  pledd,	  foran	  
peisen,	  kona	  ved	  siden	  av	  på	  
armlenet,	  de	  ser	  på	  
hverandre,	  smiler,	  smiler	  inn	  i	  
kamera.	  NÆ-‐sitter	  i	  godtol	  ,	  
profil,	  ser	  rett	  frem,	  alvorlig	  og	  
smiler.	  	  
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Solheim	   Arne	   kunstner	   mann	   9	   1962	  
HTOT-‐holder	  opp	  kunstverk,	  
mørk	  dress	  ser	  inn	  i	  kamera	  

Solstad	   Dag	   forfatter	   mann	   11	   1965	  

"Student	  og	  forfatter",	  NÆ,	  
skrå,	  ser	  alvorlig	  til	  siden	  i	  
samtale?.	  Tweed	  frakk,	  store	  
briller,	  kort	  hår	  	  

Sommer	   Alf	   skuespiller	   mann	   	  	   1952	  

HNÆ-‐	  portrett.	  I	  
sminkerommet-‐	  "gjør	  seg	  til",	  
ler.	  	  

Sommer	   Astrid	   skuespiller	   kvinne	   10	   1962	  

40-‐års	  jubileum,	  står	  på	  
scenen	  med	  masse	  blomster,	  
får	  blomster	  

Sommer	   Astrid	   skuespiller	   kvinne	   2	   1962	  
klemmer	  rundt	  Knut	  Eiterheim	  
inne	  i	  garderoben	  

Sommer	   Astrid	   skuespiller	   kvinne	   8	   1962	  

TOT-‐inne	  på	  Det	  norske	  
teater,	  2	  damer	  og	  3	  menn,	  
joachim	  Calmeyer,	  Øyvind	  
Øyer,	  Bjørg	  Vatle,	  Astrid	  
Sommer,	  står	  ved	  en	  bar	  ?	  
Feminin-‐maskulin,	  Astrid	  
poserer,	  gutta	  med	  henda	  i	  
lomma,	  coole,	  røyker	  pipe.	  

Sonning	   Lillian	   forfatter	   kvinne	   8	   1955	  
HTOT-‐	  sitter	  i	  lenestol.	  HNÆ-‐	  
ser	  inn	  i	  kamera,	  smiler	  

Soverain	   Alice	   kunstner	   kvinne	   3	   1953	  
TOT-‐poserer	  foran	  verk,	  
hendene	  på	  ryggen	  

Steel	   Anthony	  
eng.	  
skuespiller	   mann	   	  	   	  	  

Ikke	  sett	  på,	  ligger	  i	  eske	  20	  
oppe	  til	  scanning	  

Stenberg	   Gaby	   skuespiller	   mann	   	  	   	  	  
Ikke	  sett	  på,	  ligger	  i	  eske	  20	  
oppe	  til	  scanning	  

Stenersen	   Nanna	   skuespiller	   kvinne	   	  	   	  	  
Ikke	  sett	  på,	  ligger	  i	  eske	  20	  
oppe	  til	  scanning	  

Stenstadvoll	   Håkon	   kunstner	   mann	   	  	   	  	  
Ikke	  sett	  på,	  ligger	  i	  eske	  20	  
oppe	  til	  scanning	  

Stigen	   Lise	   kunstner	   kvinne	   1	   1968	  

HTOT,	  poserer	  foran	  
kunstverk,	  ser	  inn	  i	  kamera.	  
Smiler	  

Stokke	   Tor	   skuespiller	   mann	   	  	   	  	  
Ikke	  sett	  på,	  ligger	  i	  eske	  20	  
oppe	  til	  scanning	  

Stokkelien	   Vigdis	   forfatter	   kvinne	   	  	   	  	  
Ikke	  sett	  på,	  ligger	  i	  eske	  20	  
oppe	  til	  scanning	  

Stordalen	   Erling	   forfatter	   mann	   11	   1957	  

Htot,EXT,	  "Står	  foran	  
skulpturen	  "Ode	  til	  Lyset"	  av	  
Haukeland.	  INT,	  sitter	  ved	  et	  
stprt	  bord.	  Holder	  hpnden	  
med	  røyk	  ved	  askebeger	  på	  
bordet.	  	  
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Storheim	   Harald	   kunstner	   mann	   10	   1954	  
Ikke	  sett	  på,	  ligger	  i	  eske	  20	  
oppe	  til	  scanning	  

Stormer	   Kjell	   skuespiller	   mann	   	  	   	  	  
Ikke	  sett	  på,	  ligger	  i	  eske	  20	  
oppe	  til	  scanning	  

Strigen	   Synnøve	   skuespiller	   kvinne	   	  	   	  	  
Ikke	  sett	  på,	  ligger	  i	  eske	  20	  
oppe	  til	  scanning	  

Struve	   Carl	   skuespiller	   mann	   	  	   	  	  
Ikke	  sett	  på,	  ligger	  i	  eske	  20	  
oppe	  til	  scanning	  

Strømme	   Arne	   kunstner	   mann	   	  	   	  	  
Ikke	  sett	  på,	  ligger	  i	  eske	  20	  
oppe	  til	  scanning	  

Sundby	   Kari	   skuespiller	   kvinne	   	  	   	  	  
Ikke	  sett	  på,	  ligger	  i	  eske	  20	  
oppe	  til	  scanning	  

Sunderland	   Per	   skuespiller	   mann	   5	   1952	  
Ikke	  sett	  på,	  ligger	  i	  eske	  20	  
oppe	  til	  scanning	  

Svenneby	   Gerda	   skuespiller	   kvinne	   	  	   	  	  
Ikke	  sett	  på,	  ligger	  i	  eske	  20	  
oppe	  til	  scanning	  

Tellefsen	   Tom	   skuespiller	   mann	   1	   1971	  

"Det	  norske	  teaters	  venners	  
stipend",	  HNÆ,	  skrå,	  i	  samtale,	  
gestikulerer	  med	  røyk	  i	  
hånden,	  skjorte	  og	  genser.	  
NÆ-‐ler,	  hånden	  med	  røyken	  
over	  hodet.	  20	  jan	  

Thomse	  
Werrner	   Anne	  	   skuespiller	   kvinne	   2	   1957	  

sitter/poserer	  	  i	  en	  fin	  stol	  på	  
Nationaltheatret(?),	  drikker	  te	  
og	  spiser	  lunsj	  

Thomsen	   Irene	   skuespiller	   kvinne	   5	   1952	  

dette	  er	  bilde	  av	  et	  bilde-‐	  et	  
portrett	  av	  skuespilleren	  
plassert	  i	  styrhuset	  på	  en	  båt	  

Thomsen	   Mouche	   kunstner	   kvinne	   4	   1957	   poserer	  foran	  kunstverk	  
Thorkildsen	   Ivar	  H.	   kunstner	   mann	   2	   1960	   poserer	  foran	  kunstverk	  

Thorsen	   Liv	   skuespiller	   kvinne	   2	   1960	  
hjemme	  hos?	  
Froskeperspektiv	  

Thorsen	   Magne	   forfatter	   mann	   3	   1960	  
sitter	  i	  godstol,	  gestikulerer	  og	  
lytter	  

Thranholdt	   Bjørn	   kunstner	   mann	  	   	  	   	  	   ved	  verk	  	  
Thrench	  	   Sally	   eng.forfatter	   kvinne	   9	   1967	   Foran	  spisebord,	  gestikulerer	  

Tiller	   Lars	   kunstner	   mann	   4	   1961	  
ved siden av verk, ser alvorlig 
forbi kamera  06.04.2015	  

Tomas	  	  
Asbjørnse
n	   Skuespiller	   mann	   12	   1951	   	  	  

Torby	   Jonassen	   forfatter	   mann	   	  	  
udate
rt	  

Ovenfra-‐HTOT-‐	  sitter	  i	  stol,	  
prater,	  ler,	  tenker	  (hånden	  til	  
haken),	  bilde	  på	  skakke	  på	  
veggen	  bak.	  	  

Torgussen	   Kristian	   kunstner	   mann	   5	   1962	   ved	  verk	  	  
Trondsen	  	   Edith	   forfatter	   kvinne	   12	   1962	   i	  sofa	  med	  munnstykke	  til	  



	  156	  

røyken	  
Turk	   Ermano	   kunstner	   mann	   8	   1955	   ved	  verk	  	  
Tveit	   Kåre	   kunstner	   mann	   11	   1961	   ved	  verk	  	  
Tveter	   Kåre	   kunstner	   mann	   4	   1959	   ved	  verk	  	  

Tveter	   Kåre	   kunstner	   mann	   10	   1961	  

to bilder, total står og jobber. 
Hnæ sitter med hendene 
foldet. Ser alvorlig ned til 
siden. Gutt i bakgrunnen14 
oktober) 

Tveter	   Kåre	   kunstner	   mann	   11	   1966	   ved	  verk	  	  
Ullman	   Liv	   skuespiller	   kvinne	   4	   1956	   	  	  
Ullman	   Liv	   skuespiller	   kvinne	   11	   1957	   	  	  
Ullman	   Liv	   skuespiller	   kvinne	   	  	   1962	   	  	  

Ullmann	   Liv	   skuespiller	   kvinne	   1	   1959	  

"Premierefest	  for	  filmen	  An	  
Magrit	  på	  Continental	  i	  Oslo",	  
serie	  bilder	  med	  skuespillere	  
som	  drikker	  coctails,	  Liv	  
Ullmann	  står	  ved	  siden	  av	  
Arne	  Skouen	  med	  blomster	  i	  	  
hendene,	  smiler	  innn	  i	  
kamera.	  

Ullmann	   Liv	   skuespiller	   kvinne	   8	   1964	  

Med	  Per	  Aabel	  og	  Ingerid	  
Vardun,	  m	  fl.	  Ukjnete,	  alle	  
poserer	  på	  trappen,	  og	  ser	  inn	  
i	  kamera.	  Kvinnene,	  lyse	  
kjoler/kåper,	  mennene	  mørk	  
dress	  	  

Unger	   Pål	   kunstner	   mann	   1	   1960	   ved	  verk	  	  
Uthaug	   Jørleif	   kunstner	   mann	   3	   1955	   ved	  verk	  	  
Vage	   Einar	   skuespiller	   mann	   3	   1959	   	  	  
Vatle	   Bjørg	   skuespiller	   kvinne	   5	   1959	   	  	  
Vatsend	   Helge	   forfatter	   mann	   9	   1958	   	  	  
Vesaas,	  Moren	   Halldis	   forfatter	   kvinne	   6	   1963	   "mottar	  en	  pris	  fra	  NRK".	  	  

Vidnes	  
Marie-‐
Louise	   forfatter	   kvinne	   9	   1958	   	  	  

Viken	   Ivar	   forfatter	   mann	   	  	   	  	   50	  60	  tallet,	  hjemme	  hos	  
Voigt	   Jan	   skuespiller	   mann	   10	   1957	   hjemme	  hos	  

Weidemann	   Jacob	   kunstner	   mann	   4	   1961	  

Poserer	  foran	  kunstverk,	  fikler	  
med	  en	  posetobakk,	  pose	  i	  
hånden.	  ser	  alvorlig	  forbi	  
kamera7.	  april,	  1.side	  

Weidemann	   Jacob	   kunstner	   mann	   5	   1961	  

HNÆ-‐	  profil-‐	  nedenfra,	  i	  stue.	  
Drikker	  kaffe.	  Ullgenser,	  
skjorte	  og	  slips.	  M	  
kona(Anne),	  TOT-‐	  bak	  en	  port,	  
han	  åpner	  porten,	  hun	  ler,	  de	  
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smiler	  inn	  i	  kamera.	  Publisert	  
25.mai	  

Weidemann	   Jacob	   kunstner	   mann	   6	   1963	  

"I	  Bergen",	  på	  en	  åpning,	  sitter	  
fremfor	  et	  verk,	  viser	  frem	  et	  
bilde	  til	  en	  annen.	  På	  baksiden	  
står	  det	  "til	  Sonje	  fra	  Jacob".	  	  

Weidemann	   Jacob	   kunstner	   mann	   10	   1963	  

Henger	  opp	  en	  plakat	  
"utstillinger	  i	  Paris".	  Viser	  frem	  
et	  bilde.	  Maler,	  den	  ene	  
hånden	  i	  lomma.	  	  

Weidemann	   Jacob	   kunstner	   mann	   	  	   1970	  

"På	  Høvikodden".	  NÆ,	  profil	  +	  
nedenfra,	  han	  ser	  i	  kamera.	  
Står	  og	  prater	  med	  en	  kar.	  
Henda	  i	  lomma.	  

Weidemann	   Jacob	   kunstner	   mann	   	  	  
udate
rt	  

TOT-‐	  i	  et	  galleri,	  er	  svært	  bilde	  
blir	  hengt	  opp	  av	  en	  mann	  på	  
gardintrapp,.	  W.	  Og	  en	  dame	  
står	  under,	  han	  peker	  opp,	  
hun	  med	  røyk	  i	  hånden.	  	  

Weiglin	   Egil	   kunstner	   mann	   12	   1964	  
HTOT-‐	  henger	  opp	  bilder	  med	  
en	  annen	  mann.	  	  

Weiner	   Egon	   am.kunstner	   mann	   6	   1954	  

TOT-‐	  sitter	  på	  en	  vogn	  under	  
kunstverk,	  ute	  i	  en	  gate.	  Ser	  
inn	  i	  kamera.	  	  

Weiner	   Egon	   am.kunstner	   mann	   8	   1961	  
Serie,	  kunstverk	  på	  en	  kai.	  
Portrett,	  HNÆ-‐	  ovenfra,	  sitter.	  	  

Weishappel	   Helga	   ty.kunstner	   kvinne	   9	   1962	  

TOT-‐	  ved	  siden	  av	  et	  maleri,	  
hendene	  ned,	  ser	  alvorlig	  inn	  i	  
kamera.	  	  

Wesenlund	   Rolv	   skuespiller	   mann	   8	   1967	  

"Chat	  noir-‐prisen",	  selskap,	  
TOT	  gjester,	  står	  i	  en	  gjeng.	  
Inger	  Jacobsen	  

Wesenlund	   Rolv	   skuespiller	   mann	   1	   1967	  
Wesenlund	  m	  flere,	  på	  fest.	  
Har	  et	  synsapparat	  på	  hodet.	  	  

Wesenlund	   Rolv	   skuespiller	   mann	   5	   1967	  

Wesenlund	  og	  Heide	  Steen	  jr.	  
HTOT,	  Står	  sammen,	  ler,	  
prater	  .	  

Wesenlund	   Rolv	   skuespiller	   mann	   3	   1968	  

"Wesenlund	  og	  kona",	  TOT,	  
ovenfra,	  står	  på	  en	  talerstol,	  (	  i	  
gamle	  losjen?)	  mange	  
mennesker	  i	  salen	  som	  hører	  
på.	  
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Wesenlund	   Rolv	   skuespiller	   mann	   	  	   1970	  

Serie,	  TOT	  lener	  seg	  på	  et	  
rullebånd	  i	  ankomsthall,	  
mennesker	  bak,	  han	  
"poserer".	  Rutete	  dressjakke,	  
solbriller,	  ser	  inn	  i	  kamera.	  	  

Westerlund	   Cathrin	   sv.skuespiller	   kvinne	   4	   1956	  

Serie,	  HTOT,	  sitter	  i	  en	  sofa,	  
poserer,	  prater,	  fremoverlent.	  
Holder	  røyk	  i	  hånden,	  hånden	  
opp	  til	  haken,	  "tenker"	  
ler,haken	  opp.	  	  

Westerlund	   Cathrin	   sv.skuespiller	   kvinne	   12	   1956	  

Ett	  portertt,	  HNÆ,	  nedenfra,	  
ser	  alvorlig	  ned	  i	  kamera,	  
haken	  opp,	  holder	  en	  
kaffekopp	  i	  hånden.	  	  

Wiberg	   Solveig	  	   skuespiller	   kvinne	   4	   1951	  

HTOT-‐	  sitter	  på	  en	  stol	  ,stor	  
kåpe	  som	  hun	  holder	  igjen	  i	  
halsen,smiler/	  ler	  med	  tenner,	  
inn	  i	  kamera,	  	  feminin	  

Wieth	   Mogens	   dk.skuespiller	   mann	   12	   1957?	  
på	  togstasjon,	  smiler	  til	  
kamera.	  	  

Wieth	   Mogens	   dk.skuespiller	   mann	   2	   1961	  

Serie.	  Portrett,	  HNÆ,	  skrå,	  i	  
samtale,	  tenker,	  smiler.	  TOT,	  
ute,kaster	  baseball?-‐TOT	  
vasker	  bil,	  røyk	  i	  munnviken	  
"maskulin"	  	  

Wiik	  	   Solveig	   kunstner	   kvinne	   3	   1961	   publisert	  14.mars	  

Willgren	   Wilhelm	   kunstner	   mann	   3	   1962	  

serie,	  -‐	  TOT	  i	  atelieet,	  hatt,	  
frakk,	  henda	  i	  lomma,	  ser	  ut	  i	  
rommet.	  Inne,	  NÆ-‐	  nedenfra,	  
skrå,	  fremoverlent,	  ser	  over	  
borde,	  vegg/tak-‐	  i	  samtale.	  
TOT-‐	  sittter	  i	  stol	  vedet	  
salongbord-‐	  gestikulerer,	  bena	  
i	  kors,	  v-‐genser,	  slips.	  Røyker.	  	  

Wilmot	   Chester	   forfatter	   mann	   11	   1952	  

HNÆ-‐	  profil,	  sitter	  i	  en	  
godstol,	  fremoverlent,	  røyker	  
pipe.	  	  

Wilse	   Liv	   skuespiller	   kvinne	   10	   1959	  

Serie,	  bilder	  foran	  et	  fly,	  
poserer,	  smiler	  inn	  i	  kamera,	  
"glemorøs/forfører",	  hånden	  
til	  haken	  

Wilse	   Liv	   skuespiller	   kvinne	   2	   1960	  

TOT	  og	  HNÆ,	  "feminin"	  sitter	  
på	  en	  stol,	  poserer,	  pels,	  
smiler	  inn	  i	  kamera,	  hånden	  til	  
haken.	  

Winge	   Sigurd	   kunstner	   mann	   	  	   1968	  
Portrett,	  HNÆ/HTOT,	  ute	  på	  
en	  balkong,	  rett	  på,	  prater,	  
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gestikulerer,	  åpen	  dressjakke,	  
skjorte.	  	  

Wolf	   Lucie	   skuespiller	   kvinne	   	  	  
udate
rt	   	  	  

Wright	   	  Richard	   am.forfatter	   mann	   11	   1956	  

"negerforfatter"	  er	  tittelen.	  
HTOT-‐	  ext,	  sammen	  med	  en	  
dame,	  smiler	  og	  ler.	  	  

Ytterberg	   Nils	  A.	  	   forfatter	   mann	   10	   1952	  

Portrett,	  HTPT,ovenfra,	  sitter	  i	  
godstol,	  vegg	  bak,	  smiler	  til	  
kamera,	  mørk	  dress,	  slips.	  	  
Mye	  "luft"	  i	  bildet.	  	  

Ytterberg	   Nils	  A.	  	   forfatter	   mann	   2	   1962	  

Serie	  "hjemme"	  i	  stua,	  HTOT,	  
sitter	  i	  godstol	  og	  leser	  en	  bok,	  
mørk	  dress,	  beina	  i	  kors,	  ser	  
ned	  i	  boken,	  og	  inn	  i	  kamera	  
(poserer).	  HTOT-‐	  sitter	  bak	  et	  
skrivebord,	  penn	  i	  hånden	  
"skriver",	  ser	  i	  kamera.	  	  

Øgaard	   Suzanne	   kunstner	   kvinne	   4	   1963	  

TOT	  inne	  på	  en	  utstilling,	  lener	  
seg	  over	  utstillingsstativ,	  ser	  
inn	  i	  kamera,	  briller	  i	  hånden.	  	  

Økland	   Einar	   forfatter	   mann	   3	   1969	  

Serie,	  portretter,	  HNÆ,.	  Sitter,	  
lener	  seg	  på	  albuen,	  ser	  
alvorlig	  ned	  til	  siden(	  svakt	  
ovenfra).	  hNÆ,	  sitter	  bakfrem	  
på	  en	  stol,	  lener	  seg	  over	  
stolryggen,	  og	  hviler	  haken	  på	  
armene,	  smiler	  inn	  i	  kamera.	  
Poserer.	  	  

Ørstad	   Sigfrid	   kunstner	   kvinne	   	  	  
udate
rt	  

HNÆ,	  	  portrett,	  ser	  til	  siden,	  
og	  ser	  ned,	  alvorlig	  

Østbye	   Leif	   kunstner	   mann	   	  	   1962	  

TOT-‐	  poserer	  ved	  siden	  av	  
verk,	  lener	  seg	  på	  
utstillingsbordet,	  den	  ene	  
hånden	  i	  lomma,	  ser	  ut	  til	  
siden,	  alvorlig	  

Øverland	   Arnulf	   forfatter	   mann	   9	   1956	  

TOT,	  ovenfra.	  Står	  og	  taler	  på	  
Youngstorget,	  oppå	  et	  
lasteplan.	  En	  del	  mennesjer	  
står	  samlet	  i	  halvsirkel	  rundt.	  
"ikke	  stått	  i	  avisen?"	  stpr	  det	  
på	  konvolutten	  

Øverland	   Arnulf	   forfatter	   mann	   10	   1957	  

Tot-‐	  bak	  noen	  andre,	  står	  og	  
prater	  med	  en	  kvinne	  (Ellie	  
Whal?)	  ,	  inne	  i	  et	  stort	  rom,	  
gamle	  losjen?.	  Holder	  på	  en	  
stol.	  	  



	  160	  

Øverland	   Olava	   skuespiller	   kvinne	   8	   1958	  
HTOT-‐EXT.	  I	  en	  gate,	  står	  bak	  
en	  sykkel,	  ler	  mot	  kamera	  

Øverland	   Arnulf	   forfatter	   mann	   4	   1959	  
"70	  ÅR",	  hjemme	  i	  stua,	  i	  
godstol	  

Øverland	   Arnulf	   forfatter	   mann	   2	   1962	  
TOT,	  nedenfra,	  står	  bak	  en	  
talerstol	  og	  ser	  utover	  

Øverland	   Arnulf	   forfatter	   mann	   3	   1962	  

""religiøst"	  kjempesirkus	  i	  
drammen".	  Står	  bak	  en	  
talerstol.	  TOT,	  står	  i	  en	  gang,	  
dress,	  og	  røyk	  i	  hånden	  

Øverland	   Arnulf	   forfatter	   mann	   7	   1964	  

serie-‐	  hjemme	  hos	  (?)	  TOT	  av	  
et	  hus	  ved	  vannkanten.	  INT-‐	  
HTO-‐	  med	  ryggen	  til,	  ser	  ut	  av	  
vinduet.	  Front-‐	  HTOT-‐	  står	  i	  
slåbrokk,	  og	  røyk	  i	  hånden,	  ser	  
alvorlig	  ut	  i	  luften,	  haken	  opp.	  	  
Bokylder	  bak	  

Øverland	   Arnulf	   forfatter	   mann	  
	  

1969	  

Begravelse.	  Bilder	  av	  
gravstedet	  og	  bysten	  laget	  av	  
Anne	  Vigeland	  

Øvrelid	   kjerstin	   kunstner	   kvinne	   2	   1965	  

NÆ-‐	  skrå,	  hun	  ser	  alvorlig	  til	  
siden.	  Mya	  tak,	  og	  vegger	  bak.	  
Bilder	  av	  maerier	  

Øyen	  	   Øivind	   skuespiller	   mann	   8	   1956	  

med	  Elisabeth	  Bang,	  HNÆ-‐	  fra	  
siden,	  nedenfra,	  sitter	  i	  en	  
sofa.	  Han	  lener	  seg	  mot	  henne	  
og	  ler,	  hun	  smiler	  til	  ham.	  	  

 

 


